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I353-Ï356

1353. 5. januar. Avignon.

1

Pave Innocens 6. fornyer pave Clemens 6. s udnævnelse 134g 1. oktober af Johannes

‘i Danmarks, Sveriges og Norges riger og i stæderne, stifterne og kirkeprovinserne Lund, Uppsala og Nidaros’1).

Guilaberti til pavelig nuntius

Afskrift i de pavelige kopibøger af to udfærdigelser samt i vidisse 1354 go. november i det svenske
rigsarkiv.

1) en optegnelse i Vatikanarkivet af 1353 28. januar om, at det pågældende brev er
overgivet Raymundus de Galancio til viderebefordring til Johannes Guilaberti, er trykt
Moltesen, De Avignonske Paver 223 nr. 29 og Acta Pont. I 177 nr. 406 {med dato 18. januar');
Acta Pont. Svec. I 468 nr. 459, jf. også følgende nr. 2.

1353. 8. januar. Avignon.

2

Pave Innocens 6. befaler biskopperne af Tortosa og Spoleto samt abbeden i klostret
Psalmody i Mimes stift at sørge for, at den pavelige våbendrager Raymundus de

Galancio, som ‘vi omgående sender til Sveriges, Norges og Danmarks riger
og samme rigers lande for visse hvervs skyld, der er overdraget ham af os’

får 2 guldfloriner daglig til sine udgifter af de kirkelige myndigheder, og at de skaffer
ham frit lejde, når han beder herom.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

1353. 18. januar. Avignon.

3

Pave Innocens 6. bekræfter, at hans afdøde forgænger pave Clemens 6. har over
draget Bernard Bartholomei et kanonikat og en præbende ved kirken i Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Bernard Bartholomei, kannik i Lund, hilsen og
apostolisk velsignelse.
Det stemmer med fornuft og også med anstændighed, at det, der er op
nået som en nåde fra den romerske paves side, føres ud i livet, selv om der
på grund af hans påfølgende død1) ikke er blevet affattet brev herom.
Da således det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, som vor

T

3. Række. IV. — 1

Nr. 3

18. j anu ar 1353

2

ærværdige broder biskop Niels af Linkoping sad inde med på tidspunktet
for den forfremmelse til den da ledige kirke i Linkoping, som vederfaredes
ham af vor forgænger pave Clemens 6. — salig ihukommelse —, vidstes
i kraft af hans forfremmelse og vielse, der på samme forgængers befaling
skete ved det apostoliske sæde, at være blevet ledige ved dette sæde, og ingen
da undtagen samme forgænger ved den lejlighed havde kunnet eller kunde
træffe bestemmelse om dem, fordi samme forgænger længe før denne ledig
hed havde reserveret alle kanonikater og præbender og øvrige kirkelige
beneficier, der da var ledige og i fremtiden vilde blive ledige ved nævnte
sæde, til sin overdragelse og disposition og havde erklæret 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,
ønskede samme vor forgænger at vise Dig, som var i Dit 11. leveår, en
særlig nåde som følge af de rosværdige kendetegn, der ifølge troværdige
mænds vidnesbyrd udmærker Dig i Din ungdom, og han overdrog Dig
med apostolisk myndighed fornævnte kanonikat og præbende, der således
var ledige, med fuld kanonisk ret og alle dets rettigheder og tilliggender —
nemlig den 21. oktober i hans 11. pontifikats år2) — og gav Dig dem lige
ledes ved provision, idet han, således som det også var, erklærede det
ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med
eller uden viden herom muligvis hidindtil havde forsøgt eller i fremtiden
skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset alle herimod stri
dende bestemmelser og sædvaner i denne kirke i Lund, selv om de er be
kræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden be
kræftelse, eller om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden
myndighed var anerkendte som kanniker i samme kirke i Lund eller ar
bejdede på at få anerkendelse, eller med hensyn til provisioner, de skulde
opnå på kanonikater og præbender ved nævnte kirke i Lund, havde fået
særligt eller angående kirkelige beneficier i de egne almindeligt brev af
nævnte sæde eller dets legater, selv om man derved var skredet til for
bud, reservation og afgørelse eller var gået frem på nogen som helst
anden måde. Det var nemlig samme forgængers vilje, at Du med hensyn
til opnåelse af nævnte kanonikat og præbende skulde foretrækkes for alle,
men at der ikke derved måtte gøres nogen indskrænkning i deres ret til
at opnå andre kanonikater, præbender og beneficier; (hans overdragelse
gjaldt endvidere), uanset om vor ærværdige broder ærkebiskop (Peder) og
vore elskede sønner i kapitlet i Lund eller hvilke som helst andre i fælles-

3
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Nr. 4

skab eller hver for sig havde fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke
skulde være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke
skulde kunne tvinges dertil, og at kanonikater og præbender i samme kirke
i Lund eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller sær
skilt har ret til overdragelse, provision, præsentation eller anden rådighed
af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision med apostolisk
brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den bevil
ling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte
sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når den
ikke var tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i nævnte forgængers
brev, hvis et sådant var blevet affattet herom, virkningen af den nådesbevisning på nogen som helst måde kunde hindres eller blot opsættes, og
hvorom og om hvis fulde ordlyd der i samme brev skulde finde særlig om
tale sted; (hans overdragelse gjaldt endvidere), hvis Du ikke havde været
til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde samme
kirke i Lunds bestemmelser og sædvaner, når blot Du i Din fraværelse lod
en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når Du kom til denne kirke,
gjorde det i egen person. Men for at Du ikke skal skuffes med hensyn til
virkningen af den nådesbevisning, fordi denne vor forgængers brev om den
nådesbevisning på grund af hans påfølgende død ikke blev affattet, er
det vor vilje og erklærer vi med apostolisk myndighed, at den nådes
bevisning i samme udstrækning skal have sin virkning fra nævnte dag,
nemlig 21. oktober, som om af samme forgænger et brev som ovenfor om
talt var affattet under nævnte dato, og at dette brev skal være tilstrækkeligt
til fuldstændigt at bevise fornævnte nådesbevisning, og at der ikke kræves
støtte i andet bevis dertil. Intet menneske må bryde dette vort viljes- 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 18. januar i vort første pontifikatsår.
1) der menes Clemens 6., der døde 1352 6. december. — 2) DRB III 3 nr. 588.

1353. 18. januar. Avignon.

4

Pave Innocens 6. pålægger biskoppen af St. Pons-de-Thomiéresy dekanen ved

kirken i Dorpat og officialen i Linkoping at indføre Bernard Bartholomei i et kanoni-

kat og en præbende ved kirken i Lund.

Nr. 5

26. januar [ 1353]

4

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder biskop (Gilbertus) af St.
Pons-de-Thomiéres og vore elskede sønner (Johannes Guilaberti), dekan
ved kirken i Dorpat, og . . officialen i Linkoping hilsen og apostolisk vel
signelse.
Det stemmer med fornuft o.s.v. indtil1) bevis dertil. Derfor pålægger vi
Eder, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved een eller
flere andre med vor myndighed indfører samme Bernard eller hans be
fuldmægtigede på hans vegne i faktisk besiddelse af nævnte kanonikat og
præbende og deres rettigheder og tilbehør og forsvarer ham efter indførel
sen, efter at enhver uretmæssig besidder er fjernet derfra, idet I skal skaffe
samme Bernhard eller nævnte befuldmægtigede på hans vegne anerken
delse til samme præbende i samme kirke i Lund som kannik og broder,
efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i denne kirke med
fuld kanonisk ret, og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige frug
ter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat
og denne præbende, uanset alt det ovenfor anførte, eller om samme ærke
biskop og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig
har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt,
suspension eller bandlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt
og ord til andet omtaler denne bevilling, idet I med vor myndighed tugter
dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel. Givet som
ovenfor1).

P

1) jf. nr. 3.

[1353.] 26. januar.

5

Fortegnelse over de breve, der af kammermesteren ved kurien blev overgivet den

pavelige våbendrager Raymundus de Galancio, da han sendtes til Danmark, Norge og
Sverige.

Notits i Vatikanarkivet.

en 26. i nævnte måned1) fik Raymundus de Galancio, våbendrager,
der sendtes til Danmarks, Sveriges og Norges lande, følgende aposto
liske breve overgivet.
Åbne: For det første et lejdebrev for sin egen person og sin husstand
under datoen 8. januar2). Fremdeles et andet brev om opkrævning af hans
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løn under samme dato. Fremdeles et andet brev rettet til ærkebiskoppen
af Nidaros og hans lydbiskopper under datoen 31. december. Fremdeles
et andet rettet til ærkebiskoppen af Uppsala og hans lydbiskopper under
fornævnte dato. Fremdeles et andet rettet til ærkebiskoppen af Lund og
hans lydbiskopper under fornævnte dato.
Lukkede : For det første et brev rettet til Valdemar, Danmarks berømme
lige konge. Fremdeles et andet brev til Dronning Blanca af Sverige og
Norge. Fremdeles et andet brev rettet til kong Magnus af Sverige og Norge.
Fremdeles et andet brev rettet til (Helvig), dronning af Danmark.
Og han aflagde ed som ovenfor i den herre (kammermesteren)s hånd
(således som indeholdes i brevet herom).
1) d.v.s. januar 1353. — 2) jf. nr. 2, de andre breve kendes ikke.

1353. 28. januar. Holbo herredsting.

6

Jakob Øvesen skøder en øre skyldjord i Tisvilde til Esrom kloster.

Afskrift i Esrombogen.

akob Øvesen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at jeg med dette brev forpligter mig og mine arvinger til
at hjemle nærværende brevvisere, herr abbeden og det menige konvent i
Esrom, en øre skyldjord i Tisvilde, som jeg har erhvervet af en Jens Ål, og
som jeg har skødet og skænket dem, at besidde evindelig, på Holbo her
redsting i det Herrens år 1353 mandagen før kyndelmisse; og hvis nogen
skulde fravinde de nævnte herrer den efter landets lov, vil vi fuldt ud holde
dem skadesløse. Givet under mit segl og segl tilhørende de herrer Torben i
Valby og Asser i Helsinge, præster, og Anders Bosen, min frænde, til sikker
hed og forvaring i det ovennævnte Herrens år og på ovennævnte dag.

J

1353. 1. februar. Avignon.

7

Gaucelinus, abbed i klostret Psalmody i Nîmes stift, vidimerer pave Innocens 6.s
brev 1353 8. januar (nr. 2.) og pålægger i kraft af apostolisk bemyndigelse alle gejst

lige myndigheder at udrede 2 guldfloriner daglig til Raymundus de Galancios rejsefor

nødenheder.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Nr. 8

2. februar 1353
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1353. 2. februar. Kalvslund herredsting.

8

Tingsvidne af Kalvslund herredsting om, at Konrad Konradsen har skødet alt sit

gods i Fårup sogn til Niels Madsen som sin søster Kristines medgift.

Original i rigsarkivet.

ens Pedersen, foged i Kalvslund herred, og de øvrige bedste mænd, som
bor sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nuværende og fremtidige, at i det Herrens år
1353 var Konrad Konradsen, borger i Ribe, i denne særlige anledning
personlig til stede på vort ting i Kalvslund herred på lørdagen om ved
kyndelmisse og oplod, skødede og skænkede som medgift, kaldet ‘mæthgyft’, for sin søster Kristine alt sit rørlige og urørlige gods i Fårup sogn,
intet undtaget, til Niels Madsen, at besidde med rette evindelig, hvilket
gods ved arveret var tilfaldet ham efter hans fader Bertel Lilles og hans
moders død, hvilket vi med dette brev erklærer for alle, hvem det vedkom
mer. Givet under vort herredssegl til vidnesbyrd om nærværende og til
kendskab for fremtidige i ovennævnte år, på ovennævnte dag og sted.

J

1353. 9. februar. Lund.

9

Tingsvidne af Skånes landsting om, at Knud Olufsen afMorshog har skødet en gård

i Elestorp, Ekeby sogn, til herr Bennike, kantor i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

rland Turesen, landstingshører på Skånes landsting, Niels Strangesen,
I Jens Nielsen af Skarhult, og Åge Bodulvsen, til alle der ser dette brev
hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1353 lørdagen efter jomfruen
St. Agathes dag var den gode mand Knud Olufsen af Morshog personligt
på Skånes landsting i Lund og skødede i vor og mange andre troværdige
mænds nærværelse til den hæderlige mand herr Bennike, kantor i Lund,
hele den ham tilhørende gård i landsbyen Elestorp i Ekeby sogn, med
huse, agre, enge, græsgange og skove og dens andre tilliggender, alle og
hvert enkelt, intet undtaget, at besidde med rette evindelig; og samme
Knud Olufsen forpligtede sig til at hjemle nævnte herr Bennike nævnte
gård med alle dens tilliggender, som nævnt ovenfor, og at frigøre den for
krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd om dennes skødning har vi ladet
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vore segl hænge under dette brev. Forhandlet og givet ovennævnte år og
dag.

1353. 13. februar. Schwan.

10

Hertugerne Albrecht 2. og Johan af Mecklenburg fornyer den 1351 16. oktober

sluttede landefred med fyrsterne Nicolaus 3. og Bernhard 2. af Werle indtil påske
1357, men forbeholder sig i følge deres forpligtelser at tjene den romerske kong Karl 4.,

kong Magnus af Sverige, kong Valdemar 4. Atterdag og biskopperne af Schwerin og
Ratzeburg, dog således at krigshandlinger ikke må finde sted inden for begge parters
landområder.
Original i Schwerinarkivet.

....... Fremdeles har vi hertug Albrecht og Johan lov til at yde vor herre
den romerske konge, vore herrer kongen af Sverige, kongen af Dan
mark, biskopperne af Schwerin og Ratzeburg den tjeneste, vi er dem skyl
dige; dog skal vi i disse fire år1) fra begge sider holde fred indenfor vore
lande......... Vi lover på tro og love, at vi stedse og fast vil holde alle disse
foranskrevne punkter og aftaler......... indeholdte i dette brev, som er
givet og skrevet i Schwan i det Herrens år 1353 onsdagen efter den søndag,
da man synger Invocavit, og vi har beseglet det med vore og vore medloveres segl.
1) d.v.s. fra 1353 til 1357.

1353. 18. februar. Avignon.

11

Pave Innocens 6.forfiytter biskop Didrik fra Slesvig stift til Minden stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder Didrik, biskop af Minden, hilsen og apostolisk
velsignelse.
Den årvågne forsorg hos den romerske pave, hvem den himmelske hyrde
og sjælenes biskop ved den magtfylde, der er givet ham, har foretrukket
for alle kirker, kræver, at han i den grad omsorgsfuldt betænker hver enkelt
kirkes tilstand og omfatter den med en så omhyggelig omtanke, at der ved
hans omsigtsfulde fremsyn snart ved ligefrem provision, snart ved en pas
sende forflyttelse — alt efter hvad personernes, stedets og tidspunktets be
skaffenhed kræver — på passende måde gives kirkerne en egnet hyrde og
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en vidtskuende leder, som på frelsebringende måde kan styre og belære
den ham betroede menighed, og ikke blot styre den ham betroede kirkes
gods nyttigt, men også på mangfoldig vis skaffe det forøget vækst. Da nylig
kirken i Minden ved Gerhards, biskop af Mindens, død — god ihukom
melse — som endte sine dage udenfor den romerske kurie, var blevet berø
vet sin hyrdes trøst, og vi ved troværdige efterretninger havde erfaret
denne ledighed og ønskede ved vor mellemkomst at udvirke, at en nyttig
person kom i spidsen for samme kirke, reserverede vi for denne gang be
sættelsen af samme kirke særligt for vor bestemmelse og disposition og er
klærede det fra da af ugyldigt og intetsigende, om nogen, uanset hvilken
myndighed han havde, med eller uden viden herom forsøgte at handle
anderledes i denne sag. Idet vi derefter, for at denne kirke ikke skulde ud
sættes for en langvarig ledigheds ubehageligheder, med faderlig og betænk
som iver gav agt på en hurtig og lykkelig besættelse af samme kirke, med
hvilken ingen uden vi denne gang på grund af samme reservation har
kunnet eller kan befatte sig, har vi efter omhyggeligt med vore brødre at
have overvejet at sætte en nyttig og frugtbringende person i spidsen for
samme kirke, til slut rettet vor opmærksomhed mod Dig, som dengang
var biskop af Slesvig, i betragtning af de store dyders fortrin, hvormed den
guddommelige nåde har prydet Din person. I den hensigt på frelsebrin
gende måde at drage omsorg såvel for Herrens hjord som for nævnte Min
den kirke, løser vi Dig derfor efter nævnte brødres råd og med apostolisk
magtfylde fra det bånd, hvormed Du bandtes til samme Slesvig kirke, som
Du dengang stod i spidsen for, og forflytter Dig til nævnte Minden kirke og
sætter Dig i spidsen for den som biskop og hyrde, idet vi helt og fuldt betror
Dig omsorgen for og ledelsen af nævnte Minden kirke såvel i åndelige som
timelige anliggender og giver Dig uindskrænket tilladelse til at overtage
samme Minden kirke, ledet af en sikker tillid til, at fornævnte kirke i Min
den ved Din omhyggelige flid og omsorgsfulde tjeneste og når Din virk
somhed og gerning står under Hans milde ledelse, fra hvem alle nådegaver
hidrører, vil opnå forønsket tilvækst i mangfoldig hæder og fremgang.
Derfor pålægger vi ved apostolisk brev Dig, kære broder, at Du med vor
velsignelses nåde begiver Dig til fornævnte Minden kirke og med sådan
omhu og omsorg udfører og befatter Dig med fornævnte styrelse og forvalt
ning, at samme Minden kirke kan glæde sig ved at være betroet en omsorgs
fuld styrer og en frugtbringende forvalter, og at Din berømmelses virak
ved Dine rosværdige handlinger må brede sig stedse videre, og Du selv

22. februar 1353—21. februar 1354
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foruden evig gengældelses løn derved i rig fylde må gøre Dig fortjent til vor
øgede velsignelse og samme sædes nåde. Givet i Avignon 18. februar i vort
første pontifikatsår1).
1) samme dag fik kapitlet, gejstligheden, menigheden i Minden stift, samt kirkens
vasaller og desuden ærkebispen af Köln og kejser Karl 4. tilsvarende meddelelse fra paven
om biskop Didriks forflyttelse.

[1353. Før 21. februar]1). Briigge.

12

Notarialvidne om, at Obertonus de Plana har modtaget 4300 floriner i guld i gamle

‘særligt beskikket til at være det aposto
liske sædes nuntius og kollekter i Danmarks, Sveriges og Norges riger’.

guldscudi af Johannes Guilaberti,

Afskrift i de pavelige kopibøger.
1) indbetalingen til Obertonus de Plana må ligge forud for kvitteringen fra den pave
lige skatmester (nr. 13).

1353. 21. februar. Avignon.

13

Den pavelige skatmester Reginaldus Maubernart kvitterer Johannes Guilaberti,

pavelig kollekter

‘i rigerne Sverige, Norge og Danmark’ for modtagelsen af

4300 sentensfloriner og 1000 guldfloriner.
Afskrift i Vatikanarkivet.

1353. 22. februar—1354. 21. februar.

14

Udtog af staden Rostocks kæmnerregnskaber.
Regnskab i Rostockarkivet.

emærk, at de herrer kammermestre, nemlig Herman Lise og Henrik
Quast, gav dette nedenforanførte ud på stadens vegne år 1353 fra St.
Petrus dag ad cathedram og derefter i årets løb......... Fremdeles 8 skilling
til bøddelen i Skåne......... Fremdeles 17% skilling1) for 15 grot, forbrugt af
Schele i Danmark.........

B

1) d.v.s. i rostockmønt; kursen er regnet efter 1 mark sølv =70 sk. rostocksk, jf.
MUB. XVII, sagregister p. 496.

Nr. 15

24. februar 1353

15

1353. 24. februar.

10

Rådmand og borgere i Odense erklærer over for rådmandene i Lübeck, at fru Mar

grete, enke efter herr Markvard Breyde, har opladt en kiste med åbne breve og andet
indhold, der er blevet beslaglagt i Lübeck, til Hartvig Breyde.
Original i Lübeckarkivet.

ådmænd og øvrige borgere i Odense til de ærværdige mænd og gode
u herrer rådmænd i staden Lübeck al mulig ærbødighed og hæder med
hilsen.
Vi erklærer over for Eder, vise mænd, at den ærværdige frue, fru Mar
grete, enke efter ridderen herr Markvard Breyde, salig ihukommelse, i vor
nærværelse til nærværende brevviser, den gode mand Hartvig Breyde, har
opladt en kiste, der er beslaglagt hos Eder, med åbne breve og alle andre
ting, der findes i samme kiste, frit for påkrav og for enhver beslaglæggelse,
der er foretaget eller i fremtiden måtte blive foretaget, idet hun (erklærede
at) ville godkende og anerkende alt, hvad samme Hartvig måtte lade fore
tage med fornævnte kiste og breve. Det erklærer vi med dette brev overfor
alle og enhver, hvem det vedkommer eller i fremtiden vil kunne vedkom
me. Givet under vor stads segl år 1353 for Herrens byrd på apostelen St.
Mathias’ dag.

R

16

1353. 10. marts1)-

Godeke Alant kvitterer på egne og sin søsters vegne herr Wessel Bokholt, kannik i
Slesvig, for et løfte om hjalp til hendes udstyr.

Optegnelse i Lübecks Niederstadtbuch.

et skal være vitterligt, at Godeke Alant, der var til stede for rådet, i sit
og sin søster Gertruds navn erklærede herr Wessel Bokholt, kannik i
Slesvig, for fri og kvit i fremtiden for det løfte, som han på egne og sin
broder herr Alwins vegne havde givet nævnte Godeke og hans søster,
nemlig angående udstyr ved hendes trolovelse med sin ægtefælle. Nævnte
Godeke erkendte også på egne og sin søsters vegne, at nævnte herr Wessel
havde fyldestgjort ham og fuldt ud og ufortøvet havde virkeliggjort dette
løfte, hvorfor han, idet han anså sig for betalt, erklærede samme Wessel
for fri og løst fra dette løfte og i lige måde i alle andre punkter, idet han
i fremtiden ikke vilde kræve noget af samme eller hans arvinger angående

D

n. marts 1353

II

Nr. 17

dette og alt andet, og i lige måde erklærede han ham fri for enhver gæld,
som denne skyldte ham. Han erklærede denne fri og løst over for rådet,
hvor dette blev forhandlet og på deres befaling noteret her.
1) datum står øverst på siden i håndskriftet.

1353. 11. marts.

17

Testamente af Tyge Turesen kaldet Malmø, kannik i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv,

Herrens navn amen. Da tanken på døden altid er besk, er det tilråde
ligt uafladeligt at holde sig denne for øje, især da Guds straf bestandigt
hænger over os.
Jeg Tyge Turesen, kaldet Malmø, kannik i Lund, der overvejer dette,
affatter mit testamente over det gods, som er tilstået mig af Gud — o,
gid det må forsone Gud, min skaber — på følgende måde: Først testamen
terer jeg bygningsfonden ved St. Laurentii kirke, hvor jeg vælger mit grav
sted, en mark sølv. Fremdeles til min herre, ærkebiskoppen af Lund, en
bog, som hedder “Prop rieta tes rerum”1) og en rød pasgænger. Fremdeles
til kannikerne til årlig afholdelse af min årtid i Lundekirkens kor mit gods
i Åkarp i Lyby sogn, som svarer en mark penge i afgift, og en gård i Hammarlunda, hvoraf der gives to mark penge, med virning og dette gods’
øvrige tilliggende, på den betingelse at de kanniker, der deltager i messen
og vigilierne, får 12 øre penge af samme afgift, vikarerne seks øre, klokkerne
een øre, medens resten skal fordeles mellem de fattige peblinge og tiggerne.
Fremdeles til det alter, som er opført under orgelet, i nærheden af hvilket
jeg ønsker at blive begravet, mit gods i Båltinge, nemlig to gårde, hvoraf
den ene svarer tre pund korn i afgift, og den anden en mark penge, med
virning samt dette gods’ tilliggender, på den betingelse at præsten ved
dette alter, han som nu er der, eller den som til enhver tid vil være der,
hver uge lader afholde en messe til bod for min sjæl. Fremdeles til herr
dekanen en bog, som hedder “Breviloquium pauperis”, som begynder: “Jeg
bøjer mine knæ”2). Fremdeles til herr ærkedegnen en halv skilling grot; til
herr kantoren uddrag af Guidos prædikener3). Fremdeles til herr Kristian
en halv skilling grot. Fremdeles til herr Niels Mogensen en halv skilling
grot; til herr Absalon et horn, til herr Jens Rønning en formularbog4)

I
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indbundet i rødt skind. Fremdeles til magister Jon en Hugutio5) og vægtskåle
med lodder. Fremdeles til herr Josef en notesbog af papir, som jeg har
skrevet i Avignon. Fremdeles til herr Jakob Nielsen en tindunk. Fremdeles
til magister Mogens en skilling grot; til herr Jakob Jermer en sølvske; til herr
Åge Absalonsen Lambertus’ “Summa”6) sammen med skriftet “Om him
melhvælvet”7); til herr Albert traktater med bemærkninger8), til herr
Jens Henriksen en Ovid “Ars amandi” sammen med tre andre arbejder
af Ovid i eet bind9). Fremdeles til herr Peder Bodulvsen Macer10) sammen
med en stenbog11); til herr Karl en bog, der indeholder Alexander den
stores historie,12) til herr Jens Bunkeflo en gryde. Fremdeles til Holmby
kirkes bygningsfond tre mark penge; til sognepræsten ved kirken samme
steds og hans efterfølgere til evig tid et stykke jord ved siden af præstens
bolig, som jeg købte af Trued Has. Fremdeles til herr Povl, vikaren samme
steds, en mark penge; til kirketjeneren sammesteds en halv mark. Til bro
der Troels, prior i Lund, en mark sølv; til broder Niels Tuesen to mark
penge; til klosterbrødrene sammesteds to mark penge; til franciskanerne to
mark penge; til broder Peder, læsemester, en halv skilling grot. Til repara
tion af klostret sammesteds en mark penge. Fremdeles til St. Povlskirke
mit tømmer, som ligger i abildgården; til herr Esger sammesteds de præ
dikener, som begynder: “Se, din konge kommer”13); til kirketjeneren
sammesteds en øre penge. Fremdeles til hver af sognekirkerne i Lund en
øre penge; til hver af præsterne en halv øre og til kirketjeneren 10 penninge. Fremdeles til herr Anders, ridder, en firfodet kande, som min herre
ærkebiskoppen har givet mig. Fremdeles til Jens Ebbesen fra Skanør et
horn. Fremdeles til herr Mogens i Fosie mit breviar. Fremdeles til herr
Frederik en sølvske; til Åge Nielsen i Malmø et horn; til herr Povl Ben
“Dieta salutis”I4). Fremdeles til jomfru Kristine Annasdatter en sølvbroche;
til hendes anden datter Cecilie seks mark penge, for hvilken hun skal have
en (brude)kransI4a) i pant, indtil den bliver indløst. Fremdeles eftergiver
jeg Asser Unge fire mark penge. Fremdeles til Anders Pose, min måg, en rød
hest; til hans hustru Kristine syv alen blåt brabantsk klæde; hans søn en
ko. Fremdeles til møntmester Peder Henriksen to kantede dunke og et
horn; til herr Jon Sakstorp mit lille sølvbæger af parisisk tilvirkning sam
men med den formularbog15), jeg fik efter herr Mads, og en sennepskværn.
Fremdeles til samme mit sølvbælte på den betingelse, at han til gengæld
udreder otte skilling grot af sine egne midler, hvoraf halvdelen skal fordeles
mellem de fattige, og for den anden halvdel skal han lade afholde messer
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til husvalelse for min sjæl. Fremdeles til Svend Sakstorp en sølvske; frem
deles til hans søster Kristine en sølvbroche, forfærdiget i form af en ørn.
Fremdeles til Anders Jakobsen i Holmby min gård, som jeg købte af Peder
Andersens sønner; til hans hustru Bodil otte alen blåt brabantsk klæde.
Fremdeles til magister Peder et pund byg; til Peder Nielsen to pund byg;
til hans hustru Cecilie otte alen grønt klæde fra Kortrijk; til herr Svend
Pedersen den bog, som hedder “Imago mundi”16). Fremdeles til Broder
Adamsen min part i en fole af hvid farve og en sølvske, som kan foldes
sammen; til hans broder Otto et sværd; til herr Jordan “Fagifacetus”17)
sammen med “Palpanista”18); til herr Alle en bog, som hedder Ovids
“Metamorphoser”19); til herr Frands min skindforede trøje med en ny
hætte. Til Povl Due min part i en sort fole. Til Bo Jakobsen en skilling
grot; til herr Jens Jonsen mit tæppe og de sengeklæder, jeg plejede at føre
med mig; til Evert, skrædder, et rundt vaskefad. Fremdeles til Niels Degn
på Sjælland, min grønne trøje med kappe og hætte. Til Kristine, Fader
Pedersens søster, en ring; til herr Mogens, prior for nonnerne, en lygte;
til herr Jens Hågensen en skilling grot. Fremdeles eftergiver jeg Markvard
Smed de penge, han er mig skyldig. Til Henneke, kok, en halv skilling
grot; til Lambert en halv skilling grot; til Mut en halv mark; til Rok to
øre; til magister Jens en mark penge; til Uffe Hat en halv mark; Peder
Tygesen, min discipel, eftergiver jeg 10 mark af den sum penge, han
er mig skyldig, og jeg overlader ham “Doctrinale”20) og “Graecismus”21)
med kommentar. Fremdeles til min svend, Povl Mikkelsen, min part i en
sort hest, som jeg har sammen med Anders Jakobsen, og tre mark penge;
til Svend Fod to mark. Fremdeles til de fattige fire mark penge ved min ligbegængelse. Fremdeles til Jens Dansen en skilling sterling; til Laduman et
par sko; til Hennike en skilling sterling; til Åge Barn to øre penge; til Peder
Jæger to øre penge. Fremdeles til kirketjeneren i krypten to øre. Men til
eksekutorer af dette mit testamente og min sidste vilje indsætter jeg de
forstandige mænd, herr Jon Sakstorp, Peder Henriksen, møntmester, og
Broder Adamsen, idet jeg på det indstændigste beder dem om for Guds
skyld, at de i troskab udfører det foranstående, således som de indser, at
det er til gavn for min sjæl, og som de vil stå til ansvar på dommens dag.
Givet til vidnesbyrd under mit segl og de samme fornævnte eksekutorers
segl i det Herrens år 1353 dagen før bekenderen St. Gregors dag.
1) “Proprietates rerum” (tingenes særegenskaber) = De proprietatibus rerum, en
cyklopædisk værk med hovedvægt på det naturvidenskabelige område, forfattet af Bar-
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tholomaeus Anglicus, lærer ved franciskanerklostret i Paris 1225—30, jf. Fr. Ueberweg:
Grundriss der Geschichte der Philosophie II p. 379; Hilarin Felder: Geschichte der wis
senschaftlichen Studien im Franziskanerorden p. 248; A. G. Little: Studies in English
Franciscan History p. 207; G. Sarton: Introduction to the History of Science II 2,
p. 586. — 2) “Breviloquium pauperis” (kortfattet håndbog for den fattige). Begyndelses
ordene: Jeg bøjer mine knæ (flecto genua) viser, at det drejer sig om Bonaventuras Bre
viloquium, en kortfattet håndbog i alle sider af teologien, hvis prooemium begynder med
at citere Eph. 3,14—19: flecto genua mea ad patrem etc. Angående pauperis som led i
middelalderlige bogtitler, Se DRB III 2 nr. 280 note 18; jf. med hensyn til Bonaventura
Ueberweg II p. 386; E. Gilson: La Philosophie de St. Bonaventure. — 3) “Guidos præ
dikener”. Guido Eboicensis (død henimod 1300), fremtrædende dominikanerprædikant,
hvis prædikener Ad status og De tempore et de sanctis (jf. om disse betegnelser DRB III
2 nr. 280 note 45) samledes i en Summa sermonum (også kaldet Summa Guiotina), jf.
A. Lecoy de la Marche: La chaire française au moyen âge, p. 128; Pierre Feret: La
faculté de théologie de Paris. Moyen âge II p. 546; Quétif-Echard: Scriptores ordinis
praedicatorum I p. 420.—4) for affattelse af breve.—5) en Hugutio. OmHugutios Summa
super decretum, se DRB III 2 nr. 280 note 9. — 6) Lambertus’ ‘Summa”, muligvis (jf.
Kr. Erslev: Testamenter, p. 280) identisk med Summa logicae, en logik, forfattet af Lam
bertus fra Auxerre (ca. 1250), påvirket af Psellos’ Sûvoyiç elç Tqv ’ApiCTTOTeÀouç ÅoyiKqv
éTnonVmriv og repræsentant for 13. årh.’s Averroisme, jf. Ueberweg II p. 455; Carl Prantl:
Geschichte der Logik im Abendlande III p. 25; Quétif-Echard I p. 906. — 7) “Om him
melhvælvet” (Super speram), formentlig (jf. Hammarström: Glossarium p. 234) identisk
med De sphaera mundi, middelalderens mest udbredte astronomiske håndbog, forfattet
afJohannes de Bosco Sacro (John fra Holywood), ca. 1250, påvirket af arabisk astronomi,
jf. Sarton II 2, p. 617; Gustav Gröber: Grundriss der romanischen Philologie II 1, p.
256; Hurter: Nomenclator recentioris theologiae catholicae IV, sp. 313. — 8) gengivet
efter “tractatus cum scripto”. Tractatus bruges almindeligvis som betegnelse for teologisk
eller filosofisk afhandling. — 9) “en Ovid” Ars amandi” sammen med tre andre arbejder
af O vid i eet bind”. Der er sandsynligvis tale om et håndskrift indeholdende O vids
erotisk-elegiske digtning: Amores, Heroides, Ars amandi, Remedium amoris; jf. om
Ovidoverleveringen Pauly-Wissowa: Realencyklopädie der classischen Altertumswissen
schaft XVIII 2, sp. 1981; smign. note 19 ndf. — 10) “Macer” = Macer floridus de
virtutibus (el. viribus el. naturis) herbarum, botanisk-medicinsk håndbog på heksameter,
forfattet af Odo Magdunensis i 11. årh. Titlen hentyder til den romerske digter Aemilius
Macer, som på Augustus’ tid forfattede didaktiske digte af botanisk og zoologisk indhold;
jf. Sarton I p. 765; Max Manitius: Die lateinische Litteratur des Mittelalters II p. 539. —
11) “en stenbog” (lapidareum), d.v.s. en bog om ædelstene. Mineralogiske eller astrolo
giske værker af denne art var hyppige i middelalderen. De gik tilbage til Liber lapidum,
et lapidareum på heksameter, forfattet af Marbod, biskop af Rennes, en flittig didaktisk
digter (død 1123), som igen bygger på bl. a. den ældre Plinius, jf. Sarton I p. 764; Manitius
II p. 724. — 12) “en bog, der indeholder Alexander den Stores historie”, kan være identisk
med eller udtog af Quintus Curtius Rufus’ Historiae Alexandri Magni fra første årh.
efter Kr., men er snarere et af de mange middelalderlige (prosaiske eller poetiske) værker,
der bygger på Julius Valerius’ (3. årh.) eller Leo Neapolitanus’ (10. årh.) latinske bear
bejdelser af Pseudo-Kallisthenes, jf. Manitius I p. 529; Paul Meyer: Alexandre le grand
dans la littérature française au moyen âge II, La légende. — 13) “de prædikener, som
begynder: “Se, din konge kommer”” (Sermones, qui incipiunt: Ecce, rex tuus venit).
Prædikensamling, formentlig indledet med prædiken til Palmesøndag, jf. Matth. 21,5

12. marts 1353
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Nr. 18

og Joh. 12,15. For prædikensamlinger med dette incipit, se A. G. Little: Initia operum
latinorum quae saeculis XIII, XIV, XV attribuuntur p. 84. — 14) “Dieta salutis” (egl.
Frelsens daglige ration), lille etisk værk af Bonaventura, bestående af en række korte ar
tikler, der hver behandler en dyd eller last, jf. Ueberweg II p. 386 med litteraturhenvis
ninger p. 735; Gröber II 1 p. 209. — 14a) gengiver sertum, der findes defineret som en
corona med ædle stene, Studi e Testi 74 (1937) p. 323 og 109 (1944) p. 637. — 15) se
note 4. — 16) “Imago mundi” (Verdens billede), vidt udbredt encyklopædi af kosmografisk karakter, bygger på de sædvanlige autoriteter (Plinius, Isidor, Beda etc.), ifølge
Sarton I p. 749 forfattet af Honorius Inclusus (ca. 1090), ifølge Manitius III p. 371 af
Honorius Augustodunensis (ca. 1125). — 17) “Fagifacetus”. Læredigt om bordskik på
heksameter, forfattet af magister Reiner (formentlig slutningen af 12. årh.), en af mange
middelalderlige håndbøger om takt og tone, jf. Gröber II 1, p. 384; Gustav Ehrismann:
Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters II 2, p. 328. —
18) “Palpanista” (Smigreren). Kortfattet læredigt på heksameter om, hvordan man
begår sig i hofkredse, forfattet af Bernardus Geistensis (13. årh.), jf. Gröber II 1, p. 383;
Ellen Jørgensen i Historisk Tidsskrift 8. rk. IV, p. 33. Et eksemplar er afskrevet i GI. kgl.
Saml. 1634, 4°> f°k 202—— 19) Ovids “Metamorphoser”. Den latinske tekst har:
Ovidius metamorphoseos. Det er hyppigt i middelalderen, at forfatternavnet sættes i
nominativ, værkets navn i genitiv, jf. Paul Lehmann i Sitzungsberichte der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften 1948, 4, p. 55.1 slutningen af middelalderen var Ovid efter
hånden den mest læste antikke digter, medens det tidligere ubestridt var Virgil, jf. W.
Brewer: Ovidius’s Metamorphoses in European Gulture. — 20) “Doctrinale”, elementær
lærebog i latin på vers, forfattet af Alexander de Villa Dei (død ca. 1240), bygger på
Graecismus (se næste note), jf. Gröber II 1, p. 390. — 21) “Graecismus”, en udførlig
latinsk grammatik på vers, forfattet ca. 1200 af Evrard af Béthune. Navnet kommer for
modentlig af de mange forklaringer af græske udtryk. Værket var førende undervis
ningsbog i middelalderen, jf. DRB II 12 nr. 87 note 5.

1353. 12. marts.
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Broder Troels, udvalgt abbed i Næstved St. Peders kloster, og det menige konvent
sammesteds overlader kong Valdemar4. Atterdag en grund ved Susåen sydfor domini

kanerklostret, for at kongen kan opføre et hus til sin beskyttelse, når han kommer til

Næstved.
Original i rigsarkivet.

roder Troels, udvalgt og stadfæstet abbed for St. Peders kloster i Næs
tved, og hele det menige konvent sammesteds til alle, der ser dette
brev, hilsen med Gud.
Vor såre kære herre Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders
berømmelige konge, har overfor os beklaget sig over, at han ikke har hus
eller gård, hvor han kan hvile ud i tryghed for fjenders angreb, når han
kommer til selve Næstved, og har bedt os overlade ham en grund til opførelse
af et hus med et fiskevand kaldet ‘dam’. Og for hans yderligere fremgangs

B

Nr. 19
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skyld føjer vi ham i hans ønske og overlader ham og hans arvinger vor
grund sønden for dominikanerklostret i Næstved ved åen med et fiskevand,
som kaldes ‘dam’, sammesteds, at besidde evindelig og frit at råde over
til eget brug, dog at der ikke på nævnte grund må opføres nogen bygnin
ger, hvorfra der på nogen måde vil kunne forvoldes eller opstå nogen skade
eller noget tab for os og vort kloster eller for vore indtægter i byen eller
uden for den. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1353 tirsdagen før palmesøndag.

19

1353. [Omkr. 12. marts]1)-

Kong Valdemars genbrev tilforegående.
Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

iskoppen af Roskildes vidisse af Valdemars brev, som erklærede ikke
at ville opføre nogen bygninger til skade for os, med undtagelse af et
hus i 30 alens dybde2) på klostrets grund, syd for prædikebrødrenes kloster,
hvilken var overladt ham af abbeden tillige med en dam. 1353.

B

1) jf. foregående nummer. — 2) ad altitudinem kan også oversættes: i højden; det strider
dog formentlig mod indholdet af nr. 18.

20

1353. 15. marts. Nydala.

Bo Turesson skænker sit gods i Svenstorp, Svenarum sogn, til Nydala kloster.

Original i det svenske rigsarkiv.

o Turesson til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen
evindelig med Gud..... Til bevis for denne testamentariske gave
har jeg straks ladet segl tilhørende den højbårne ridder herr Trotte Peder
sen og den gode mand Birger, kaldet Laks, min måg, tillige med mit eget
segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1353 fredagen næst før
palmesøndag i ovennævnte kloster.

B
21

1353. 16. marts. Avignon.

Pave Innocens 6. pålægger i en rundskrivelse en række af sine nuntier, herunder

Johannes Guilaberti, at overgive, hvad de indsamler i deres områder, til købmændene

Antonius og Guido Malabayla i Asti samt underrette det apostoliske kammer herom.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

[20. marts—10. april] 1353

i7

1353. 17. marts.
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Ærkebiskop Peder af Lund bemyndiger prioren i Bosjø kloster til at foretage et
mageskifte med præsten i Sonnarslov.

1. Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1685).

rkebiskop Peders fuldmagtsbrev til prioren i Bosjø om at måtte bytte
en jord, som kaldes Grytesager, med præsten i Sonnarslov til gen
gæld for Mellemvej. Givet palmesøndag 1353.
2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

rkebiskop Peders bekræftelse eller fuldmagtsbrev til prioren i Bosjø
kloster, om at han måtte bytte en jord, som kaldes Grytesager, bort
til gengæld for en jord, som kaldes Mellemvej og ligger til Sonnarslov.
Givet 1353.

Æ

1353. [20. marts—10. april]1).

23

Borgmestrene i Rostock lader indskrive i stadens bog, at Lambert, Herman og
Johan Lare under ophold i Malmø har solgt noget gods i Rostock, der var tilfaldet

dem ved Tidekin Hellings død, til Henrik Chame og Henrik Plön.
Rostock, rådstueprotokol.

emærk, at de herrer borgmestre i Rostock i overensstemmelse med det
åbne erklæringsbrev, udstedt af de herrer rådmænd i Malmø2), hvori
disse bevidnede, at Lambert, Herman og Johan Lare i deres nærværelse
havde solgt Henrik Chame og Henrik Plön alt deres gods, som fandtes i
Rostock og som var tilfaldet dem ved arveret efter Tidekin Hellings død,
og ligeledes i overensstemmelse med vidnesbyrd, aflagt af vore borgere
Engelbert Warnkenhagen, Godskalk v. Brakelen, Johan Lage og Konrad
Rigeman, hvorved de bevidnede, at de i Malmø, havde overværet, at de
fornævnte havde solgt samme Henrik og Henrik alt det omtalte gods (og
hans arv i et hus i Snickermangade neden for herr Johan Ropers bopæl)3)
har ladet og befalet at lade (den arv)3) og andet gods, som ved nævnte
Tidekim Hellings død var efterladt hos os, tilskrive Henrik Chame og
Henrik Plön.

B

i) notitsen er indført mellem de to datoer. — 2 jf. DRB III 3 nr. 322. — 3) slet
telser i protokollen, hvorved sammenhængen med det efterfølgende går tabt.
3. række. IV. — 2

Nr. 24
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1353. 31. marts.

24

Esbern Nielsen kvitterer Johan v. Essen for 3 (eller 30?) mark penge.

1. Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1685).

sbern Nielsens kvittering, givet Johan v. Essen på tre mark penge i ny
I skånsk mønt. Givet søndagen Quasimodogeniti 1353.

E

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1685)

vittering udstedt af Esbern Nielsen for, at han har fået 30 mark af
Johan v. Essen. Givet 1353.

K

1353 3. april, Reg.Dan. nr. 2360, se 1351 27. april, III 3 nr.412.
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[Efter 1353. 5. april.]»)

Breve vedrørende arv (efter Stig Pedersen Krognos).

Registratur fra 16. årh. i rigsarkivet (Hr. Oluf Stigsens Breve).

I^remdeles herr Jens Stigsens skiftebrev.

Fremdeles herr Jens Stigsens skiftebrev.
1) Stig Pedersen (Krognos), fader til Jens og Peder Stigsen, døde 1353 5. april, Weeke
p. 81. Brevreferaterne sigter rimeligvis til to forskellige breve. Jens Stigsen var kannik i
Lund og døde som ærkedegn sammesteds 1361 17. marts, Weeke p. 62.

26

[Omkr. 1353. 5. april?]1)

Brev udstedt af herr Peder Stigsen (Krognos).

Registratur fra 16. årh. i rigsarkivet (Hr. Oluf Stigsens Breve).

^Fremdeles herr Peder Stigsens brev.
1) jf. forrige nr. 25. Det er dog usikkert, om det refererede brev har stået i forbindelse
med den der omtalte skifteforretning. Peder Stigsen lever endnu 1365 30. marts.

27

135[3]. 7. april.

Broder Adam, prior for dominikanerne i Viborg, broder Jens, franciskanernes

26. april 1353

19

Nr. 29

guardian, samt [landstings]høreren sammesteds vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags
brev af 1343 3. marts.

Original i rigsarkivet.

roder Adam, prior for dominikanerne i Viborg, broder Jens, guardian
for franciskanerne sammesteds........ J) [landstings] hører sammesteds til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har set og genmlæst nedenstående brev, uskrabet,
ustunget og ubeskadiget i enhver henseende, indeholdende ord til an
det følgende: Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge
(= DRB III 2 nr. 128). Til vidnesbyrd om dette har vi ladet vore segl
hænge under dette brev. Givet i det Herrens år i35(3)2) på den søndag, da
der synges Misericordia domini.

B

1) lakune på grund af beskadigelse af originalen. — 2) kun 135 ... kan læses i origi
nalen, men ifølge en påskrift fra 18. årh. var årstallet 1353.

1353. 12. april.

28

Grev Johan 3. af Holsten og Stormarn løser Henning Podebusk og (Machorius)
Briisehaver fra deres løfte på kong Valdemar 4. Atterdags vegne angående slottet

Nykøbing og landet Falster.

Original i rigsarkivet.

i Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, erkender offent
ligt og bevidner ved dette brev, at vi frigør og løser herr Henning
v. Podebusk og (Machorius) Briisehaver fra det løfte, som de havde givet
os på kong Valdemar af Danmarks vegne angående slottet Nykøbing og
landet Falster, på følgende måde og med det forbehold, at vi ikke har givet
afkald på retten til at gøre indsigelse mod al den uret, som er voldt under
den gældende sone, og at vor sone skal forblive ubrudt og uskadt heraf.
Til bevis og vidnesbyrd om disse ting har vi fæstnet vort segl til dette brev,
som er skrevet i det Herrens år 1353 fredagen efter Misericordias domini.

V

1353. 26. april. Sønderborg.

29

Hertug Valdemar 3. af Jylland og hans søn junker Valdemar pantsætter Bylderup
sogn i Slogs herred til Erik Holk Marsksen for 400 mark lybsk.

Nr. 30

2. maj 1353
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Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, og hans søn Valdemar,
junker sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Vi gør vitterligt for alle og erklærer offentlig med dette brev, at vi in
solidum for 400 mark lybsk med dette brev pantsætter og giver i pant til
nærværende brevviser Erik Holk Marsksen og hans rette arvinger vort
sogn Bylderup i Slogs herred med alle tilliggender og med al rettighed, som
tilkommer os i samme, således som vor fader hertug Erik — god ihukom
melse — frit efterlod os det ved sin død, med alle visse og uvisse indtægter,
bøder, ydelser og beder, frit at råde over, som han vil, indtil det af os
eller vore arvinger lovligt indløses fra ham eller hans rette arvinger for
nævnte sum penge på et for ham passende og sikkert sted inden for vort
hertugdømme, hvor denne pengesum ikke voldeligt vil kunne berøves
ham, idet vi dog forbeholder os og undtager derfra vore derværende vasal
lers mandsed og rettighederne vedrørende kirkelige embeder1) samme
steds. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev til sikrere
forvaring. Givet i Sønderborg i vor nærværelse i det Herrens år 1353 dagen
efter evangelisten St. Markus’ dag.

V

1) d.v. s. patronatsretten og de indtægter, der fulgte med forsvaret af patronatskirkens
gods.

30

1353. 2. maj. Arhus.

Povl, ærkedegn ved kirken i Århus, forpligter sig og sine efterfølgere til at holde

3 ugentlige messer ved det alter, der er opført af ridderen herr Klaus Limbæk og af
ærkedegnen selv i St. Clemens kirke i Århus.
Afskrift i Århusbogen.

ovl, ærkedegn ved Århus kirke, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle nuværende og fremtidige skal vide, at jeg med Århus kirkes hele
kapitels enstemmige bifald og samtykke med dette brev fast forpligter mig
og mine til enhver tid værende efterfølgere som ærkedegne ved Århus
kirke, alle og hver især, til at afholde fem messer hver uge ved alteret for
de hellige apostle Petrus og Paulus, der af den velbyrdige mand herr Klaus
Limbæk, ridder, og afmig særligt er indrettet og opført med henblik på samme

P
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messer i St. Clemens’ kirke, med den bestemmelse, at fornævnte fem messer,
den ene om den hellige treenighed, den anden for de afdøde, den tredie om
St. Nicholaus, den fjerde om korset og den sidste om den hellige jomfru,
til evig tid usvigelig sikkert skal højtideligholdes afen af herr Klaus Lim
bæk og af mig og min efterfølger godkendt vikar til bod for hans og alle
hans forfædres sjæle og andres, for hvilke han med særlig hengivenhed går i
forbøn. For at afholde disse messer skal den kapellan, der er udpeget til nævn
te messer af mig og enhver af mine fremtidige efterfølgere som ærkedegn, som
sit vederlag årligt oppebære fire mark lødigt sølv uden al hindring. Men hvis
— det ske ikke — de nævnte messer tager kendeligt af, fordi vederlaget ikke
bliver betalt på grund af forsømmelighed eller påholdenhed eller som
følge af en hvilken som helst forhaling eller dårlig undskyldning fra min
eller min efterfølgers, den til enhver tid værende ærkedegns side, da skal
samme herr Klaus Limbæk eller hans rette arvinger med fornævnte Århus
kapitels billigelse og samtykke have uindskrænket bemyndigelse til at
kræve alt det gods, som er henlagt til samme alters brug, hvor det end er
beliggende, tillige med dets indtægter og tilliggender, tilbage og til at til
bagekalde og kassere skødningen og, hvis de vil, helt og holdent at tage det
til sig uden indsigelse. Til fastere forvaring for denne forpligtelse er mit
segl tillige med hele Århus kirkens kapitels segl hængt under dette brev.
Givet i Århus i det Herrens år 1353 på vor herre Jesu Kristi himmelfarts
dag.

[Efter 1353. 2. maj.]1)

30 A

Biskop Povl af Århus henlægger kirken i Skjolde til ærkedegnedømmet i Århus.

Referat af Hans Pedersen Horsens. (omkr. 1600).

traks efter at have modtaget bispeværdigheden lod biskop Povl ved sit
brev af år 1351 Skjolde kirke i Bjerge herred henlægge til ærkedegnen.

S

1) årstallet 1351 kan ikke være rigtigt, da biskop Povls forgænger, biskop Svend af
Århus endnu 1352 deltog i danehoffet i Kalundborg, jf. Annales Danici 176. Povl nævnes
første gang som biskop 1354 28. juni, jf. nr. 129. Da bispens medvirken lades uomtalt i
nr. 30, har bispestolen rimeligvis været vakant på det tidspunkt.

1353. 8. maj. Helsingborg.

31

Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg forlener Margrete v. Wedel og hendes arvin
ger med Werderhof (Mecklenburg). —

Givet og forhandlet i Helsingborg i det

Nr. 32

12. maj 1353
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Herrens år 1353 onsdag før pinsedag under vort hemmelige segl, hængt
under dette brev til vidnesbyrd om det fornævnte, i nærværelse af herr
Herman v. Vitzen, ridder, Markvard v. Stove den ældre og Bernhard
Alkun, vore tro væbnere, og andre troværdige mænd.
Original i Schwerinarkivet.

32

1353. 12. maj.

Bodulv Josefsen, kaldet Skytte, erklarer, at hans svend og frande Jens Hennekesen
har aflagt fuldstandigt regnskab for bestyrelsen af hans gods og kvitterer ham derfor.

Original i den arnamagnaanske samling.

odulv Josefsen, kaldet Skytte, væbner, til alle, som ser dette brev, hilsen
med Gud.
I skal vide, at nærværende brevviser Jens Hennekesen, min svend og
frænde, har aflagt fuldstændigt og tilfredsstillende regnskab fra den første
dag, da han overtog forvaltningen og bestyrelsen af mit gods, og lige til
denne dag vedrørende alt gods, hvor det end er beliggende, og med hvilket
navn det end betegnes, så at han, hvor han end begiver sig hen, velfortjent
kan berømme sig af sin tro tjeneste. Derfor lader jeg og mine arvinger
samme Jens og hans arvinger være fuldstændig kvit og fri for over for nogen
i mit navn at aflægge noget yderligere regnskab. Til vidnesbyrd herom er
mit segl hængt under dette brev. Givet år 1353 pinsedag.

B

1353. 18. maj. Bohus.
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Kong Magnus af Sverige fornyer med gyldighed indtil 1334 2. februar den våben

stilstand med Lübeck, som hertug Albrecht 2. af Mecklenburg m.fl. har sluttet på
kongens vegne (jf. 1352 g. august).
Original i Lübeckarkivet.

1353 19. maj, ÆA. I 97, se 1354 8. juni, nr. 121.
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1353. 20. maj. Villeneuve.

Henrik Vogt ansøger pave Innocens 6. om ved bytte med Hartvig v. d. Siilten at

16. juni 1353
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måtte få et kanonikat, en prækende og skatmesterembedet i Bardowiek mod at afstå
det kanonikat og den præbende, han besidder ved kirken i Hamburg.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

1353. 6. juni. Helsingborg.
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Lars Karlsson, gælker i Skåne, erkender at skylde Niels Gernbo 6 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

ars Karlsson, ridder, gælker i Skåne, til alle, der ser dette brev, hilsen
Å evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg skylder den gode mand
Niels Gernbo seks mark lødigt sølv, og at jeg på tro og love uden forhaling
skal betale ham de seks mark lødigt sølv eller lige så mange nye skånske
penninge, som er lig dermed, til nu førstkommende St. Mikkels dag. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Helsingborg
torsdag efter de hellige martyrer Marcellus’ og Petrus’ dag i det Herrens
år J353-

L

1353. 16. juni.
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Benedikt v. Ahlefeld, Bo Falk, Peder Falk og 6 andre riddere og væbnere erklærer
som forlovere for kong Valdemar 4. Atterdag, at denne vil overholde en våbenstilstand
med greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten indtil mikkelsdag.

Original i rigsarkivet.

i Benedikt v. Ahlefeld, Bo Falk, Peder Falk, Albrecht v. d. Stele,
Jakob Olufsen, Niels Clementsen, Evert Moltke, riddere, og Jens
Larsen, Peder Larsen og Machorius Brusehaver, væbnere, erkender
offentligt og bevidner med dette brev, at vi på vor herre, den høje
fyrste kong Valdemar af Danmark og alle hans hjælperes vegne på tro og
love og i fællesskab har aflagt ed for en fuld våbenstilstand, at overholde
uden svig fra nu til næstkommende St. Mikkels dag på de vilkår som her
efter skrevet står. For det første, at vor fornævnte herre kongen og hans
hjælpere fra Sjælland, fra Lolland, Langeland, Falster, Møn, Samsø og fra
de øer, som ligger i nærheden af disse, ikke skal forvolde eller lade forvolde
nogen skade hverken til lands eller til vands på Fyn, Ærø, Tåsinge, Femern
og de øer, som ligger i nærheden af disse, og især at købmændene fra disse
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fornævnte lande i sikkerhed kan sejle fra kongens lande til grevernes lande
og fra grevernes lande til kongens lande. Fremdeles skal man fra vor herre
den fornævnte konges side ikke tilføje de ædle herrer grev Henrik og grev
Klaus af Holsten og deres hjælpere nogen skade i Middelfart Sund, som er
fra Middelfart indtil Bogense, når de er i dette farvand. Men når nogen
sejler eller færdes norden Fyn uden for nævnte afgrænsning af Middelfart
Sund, skal det være på egen risiko. Fremdeles lover vi, således som vi har
lovet forud på vor herre kongens vegne, at der indenfor den her foranskrevne tidsfrist ikke fra hans fornævnte lande skal forvoldes nogen skade
(ved angreb) med skibe fra søen mod landet Holsten og fogediet Gottorp.
For at disse aftaler skal forblive ubrudte og varige, har vi afgivet løfte på
tro og love og med samlet hånd, således som foran skrevet står, til de ædle her
rer grev Henrik og grev Klaus, og til deres hånd1) til herr Hartvig Metzeke,
Lydeke Skinkel Kune, Lydeke Skinkel Bredehals, Otto Wensin, Otto Vote,
Pole Partzow, Henneke Krummedige Wittekop, Markvard den store,
kaldet Wischman, Burchard Vote og Burchard Otzehude; og til vidnes
byrd om denne overenskomst har vi hængt vore segl under dette brev, som
er skrevet i året 1353 efter Guds fødsel på St. Vilhelms, den hellige skrifte
fader og abbeds dag.
1) jf. DRB III 2 nr. 79 note 2.
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1353. 24. juni.

Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og Stormarn fritager alt biskop Niels af
Odenses gods inden for deres højhedsområde for alle større og mindre beder, bidrag,

tjenester, bøder og alle andre tynger.
Afskrift på det kgl. bibliotek.

enrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten og Stormarn, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle og erklærer offentligt med dette brev, at vi over
for den ærværdige fader i Kristus og herre, herr broder Niels, af Guds
miskundhed Odensekirkens biskop, fuldstændigt har fritaget og undtaget
alt hans gods, som han for øjeblikket har til sin rådighed eller har over
ladt andre at råde over i vort herredømme og i vore panter, for alle større
og mindre beder, bidrag, tjenesteydelser, bøder og alle tynger, således som
Odensekirken fra gammel tid på fordelagtigste måde og i friest omfang har

H
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nydt godset. Derfor pålægger og befaler vi alle vore fogeder, officialer,
ombudsmænd eller opkrævere og desuden alle andre, der vil gøre eller
undlade at gøre noget for vor skyld, strengt ved vor nådes fortabelse, at de
på ingen måde i modstrid med denne frihedsnåde, der er tilstået ham af os,
hindrer eller fortrædiger omtalte herr biskop med hensyn til hans fornævnte
gods eller det, der er overladt hans undergivne, såfremt de vil undgå Guds
vrede og vor straf. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1353 St. Hans dag.

1353. 28. juni.

38

Herman Nielsen salger alt sit gods i Vester-Højst til Tord Jensen, kaldet Wredt.

Afskrift i Løgumbogen.

erman Nielsen, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg til nærværende brevviser Tord Jensen, kaldet
Wredt, har solgt alt mit gods i Vester-Højst mod fuld betaling og har skødet
det til evindelig besiddelse med alle dets tilliggender, nemlig agre, skove,
enge og græsgange og med den ret, hvormed det er hjemlet mig efter min
moders død. Jeg forpligter endvidere med dette brev mig og mine arvinger
til at hjemle ovennævnte Tord Jensen og hans arvinger fornævnte gods,
hvor det end er beliggende, og fri det for krav fra hvem som helst. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1353 dagen før apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.

H

1353. 4. juli. Roskilde.
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at der på rettertinget med landstings- og

herredstingsvidne er blevet godtgjort, at fru Ingefred af Ganløse lovformeligt har
skødet og overdraget gods i Uggeløse til Esrom kloster.

Afskrift i Esrombogen.

raldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1353 fredag1) før St. Hans blev der over
for os på vort retterting, som vi da afholdt i Antvorskov kloster, rejst en
strid mellem herr Hartvig Krummedige, ridder, og herr abbeden og det
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menige konvent i Esrom angående noget gods i Uggeløse, som fru Ingefred
af Ganløse havde overdraget Esrom kloster, og de appellerede til Sjællands
landsting vedrørende dette, nemlig om samme fru Ingefred personligt var
fremmødt på dette landsting og der havde valgt en egnet værge til at skøde
det nævnte gods, og om, hvis en sådan værge der havde skødet det nævnte
gods, fru Ingefred da selv havde været til stede og havde holdt den skøden
des arm i overensstemmelse med landets skik, og I skal vide, at de torsdag2)
før ottendedagen efter de hellige apostle Petrus’ og Paulus’ dag i samme år
atter gav møde på vort retterting i Roskilde, idet de havde to vidner med
sig, som kaldes ‘tinghøringe’, og som var udmeldt hertil på nævnte ting,
nemlig Niels Manderup og Mogens Nielsen af Bringstrup, som, efter at der
var påbudt tavshed, bevidnede, at de, da de var blevet udmeldt på nævnte
landsting, har hørt, at dengang nævnte fru Ingefred skænkede det om
talte gods i Uggeløse til nævnte kloster, var hun — adskillige år før hun
døde — personligt til stede på det samme landsting, hvor hun ved fuld for
nuft, sund på sjælen, karsk og rask udpegede en egnet og retmæssig værge
til at skøde omtalte kloster nævnte gods, nemlig herr Niels Absalonsen,
ridder, og at denne, da han var udnævnt til rette værge, i hendes navn
skødede nævnte gods Uggeløse til det omtalte kloster til evig besiddelse,
idet samme frue, som før er sagt, holdt nævnte værges arm under skødnin
gen og af fri vilje gav sit samtykke til alt og hvert. Da disse tav, rejste en
vis Niels Degn sig, vor foged i Helsingør, som vi fra vort retterting, der som
nævnt tidligere, afholdtes i Antvorskov, havde sendt til Lynge herredsting
for at anstille undersøgelser i denne sag, og som nu var vendt tilbage til
dette vort retterting i Roskilde sammen med Jens Frændesen, som nævnte
ting havde sendt med ham, og han sagde, at sidst forgangen tirsdag3) var
fornævnte herr Hartvigs bud og herr abbeden af Esrom i egen person til
stede på Lynge herredsting, og at to fra hver tingstok, som af fogeden
særligt var udmeldt hertil, enigt erklærede, at Jakob Karlsen, efter først
at have fremvist et åbent fuldmagtsbrev fra samme fru Ingefred4), samme
steds i hendes navn skødede det omtalte gods Uggeløse til oftnævnte klo
ster, at besidde evindelig, og at han straks indførte herr abbeden af Esroms
sendemænd i faktisk besiddelse af det nævnte gods og overrakte dem nøg
lerne i nærværelse af de tingsøgende, kaldet ‘tinghøringe’. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i nærværelse
af de herrer Evert Moltke, Niels Knudsen og Jakob Olufsen5), riddere, og
adskillige andre troværdige mænd, der da overværede samme vort ting,
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ovennævnte år, fornævnte torsdag, nemlig torsdagen efter de hellige apostle
Petrus’ og Paulus’ dag, med Niels Jensen af Keldebæk, vor justitiar, som
vidne.
1) 21. juni. — 2) 4. juli. — 3) 2. juli. — 4) 1337 25. juni, jf. DRB II 12 nr. 35. — 5) i
Esrombogen tilføjes med hånd fra omkr. 1500 “Af de Bjørner og boede på Søholm”.
Da Jakob Olufsen Bjørn imidlertid endnu 1361 var væbner, jf. Dansk Adels Aarbog
1887, 88, er den nævnte Jakob Olufsen sikkert en Lunge.

1353. 5. juli. Roskilde.
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Fru Elene af Havnelev på rettertinget har
skødet alt sit gods i Jernløse til Asser Skytte på St. Agnete kloster i Roskildes vegne.

Original i rigsarkivet.

raldemar, 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 1353 fredag efter de hellige apostle
Petrus’ og Paulus’ dag var fru Elene af Havnelev på vort retterting i vor
nærværelse og skødede til nærværende brevviser Asser Skytte på nonnerne
i Roskilde St. Agnete klosters vegne alt sit gods i Jernløse med alle rørlige
og urørlige tilliggender, vådt og tørt uden nogen undtagelse, idet herr
Jakob Olufsen, ridder, optrådte som hendes værge, og hun oplod det frit
til dem, at besidde evindelig. Givet i Roskilde under vort segl ovennævnte
år og dag i vor nærværelse.

V
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Udgift for magistraterne i Deventer til en løber til Ribe.
Regnskabsnotits i Deventer fra år 1353.

remdeles den følgende1) torsdag til Lubbert ‘Ru’2), der drog til Ribe,
ved magistraterne ti skilling og otte penning.

F

1) efter indvielsesdagen for kirken i Deventer. — 2) den latinske tekst har Scabiosus.

1353. 18. juli.
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Joffridus Cellarii, præst i Toul og offentlig notar, erklærer, at abbed Arnulf i
Hovedø kloster og broder Ingjald sammesteds har aflagt regnskab for, hvad de har

Nr. 43
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indsamlet i Norge til det apostoliske kammer, til Johannes Guilaberti, pavelig nun

‘i rigerne Danmark, Sverige og Norge samt i stæderne, stifterne og
kirkeprovinserne Lund, Nidaros og Uppsala’, og at de indsamlede penge er
tius

overgivet kong Magnus af Sverige.
Afskrift i Vatikanarkivet.

1353. 19. juli. Riga.

43

Broder Goswin v. Herike, ordensmester i Livland, overdrager ridderen herr Stig
Andersen ordenens gods i Linde.
Original i rigsarkivet.

roder Goswin v. Herike, ordensmester for den tyske ordens hus i Liv
land, til alle, der får dette brev at se eller høre det læse, hilsen evindelig
med Gud.
Vi ønsker, at det skal nå til alles kendskab, at vi, med vore gode brødres
samtykke og råd, på grund af den ærbødige hengivenhed og de kærkomne
tjenester, som herr Stig bestandigt har vist os og vor orden fra gammel tid
og også i fremtiden med Guds hjælp vil kunne vise, har overdraget samme,
den mægtige og særdeles berømmelige herr Stig Andersen, ridder, og hans
sande og retmæssige arvinger, nærværende brevvisere, det gods indenfor det
kongelige område, som tilhører den høje og ædelmodige fyrste, vor nådige
herre, herr Valdemar, de Danskes og Venders konge, nemlig i Linde1), med
dyrkede og udyrkede agre, enge, græsgange, fiskevande og lunde og med
alle de rettigheder, tilliggender og afkastninger, med hvilke samme gods
hidtil har tilhørt os og vor orden, at besidde evindelig med lensret. Til
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Riga i det
Herrens år 1353 fredagen før den hellige Marie Magdalenes dag.

B

1) rimeligvis lig det i 1299 omtalte gods Lyndell (DRB II 5 nr. 82), jf. P. Johansen,
Die Estlandsliste 486 noten.

1353. 26. juli. Ved Vindinge å.
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Overenskomst mellem kong Valdemar 4. Atterdag og greverne Henrik 2. og Klaus

af Holsten.
To originaler i rigsarkivet1).

et skal være vitterligt, at der mellem os, kong Valdemar af Danmark,
og alle vore hjælpere på den ene side og de ædle herrer, grev Henrik

D

29

26. juli 1353

Nr. 44

og grev Klaus af Holsten og Stormarn, og alle deres hjælpere på den anden
side er afsluttet en fuldgyldig sone, således som herefter skrevet står, uden
nogen art af svig. (1) For det første angående grev Johans artikler skal grev
Henrik føre os, kong Valdemar af Danmark, og grev Johan sammen, hvis
han kan, og han skal, så godt han formår, hjælpe til, at vi forliger os. Hvis
vi ikke kan forlige os indbyrdes, så skal grev Henrik have fuldmagt til at
afgøre tvistemålet mellem os angående breve og alle andre stridspunkter.
Og dermed skal vi kong Valdemar, have en fuldkommen sone med grev
Johan; den skal den ene garantere den anden. <2) Fremdeles angående
uoverenstemmelser mellem os, kong Valdemar, og hertugen af Slesvig skal
grev Henrik have bemyndigelse på den herefter skrevne måde: Hvis grev
Henrik vil forlige os, så skal han forlige os således, at vore begges interesser
er varetaget lige. Men hvis han ikke kan forlige os, så skal han træffe retslig
afgørelse mellem os; og efter at vi begge har fremført vor klage og vort svar
i disse sager, skal grev Henrik aldeles have fuldmagt, således som det står i
denne artikel; og således skal vi have en fuldkommen sone med hertugen,
som den ene skal garantere den anden. <3) Fremdeles skal hertug Erik af
Sachsen den unge have en fuldkommen sone på samme måde som vi, kong
Valdemar; den skal han garantere greverne og greverne til gengæld ham.
<4) Fremdele skal vi, kong Valdemar af Danmark, og junker Nicolaus af
Venden i Giistrow overlade vort tvistemål til Machorius Briisehavers
afgørelse; hvad han forkynder for os ved mindeligt forlig eller ved retsaf
gørelse, skal vi på begge sider være tilfredse med.
(5) Fremdeles skal herr Klaus v. d.
Limbæk og hans brødre og alle de
res hjælpere og særligt Eler Spliet
og Markvard Rastorp, herr Henneke Limbæk og hans brødre og
alle deres hjælpere, herr Bugge,
marsk Erik, hans broder, og alle
deres hjælpere, og dernæst bispen
af Ribe og alle hans hjælpere, herr
Niels Eriksen af Jerstrup og herr
Jens Povisen og alle deres hjælpere,
herr Erland Kalv, Jens Kalv, An
ders Kalv, Erik Iversens arvinger
og Tyge Ej sens arvinger og alle
deres hjælpere beholde deres gods,
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hvor det end ligger i vort, kongens
land, for så vidt de har ret til det
og det er gået tabt for dem i denne
krig. Og på samme måde skal vore,
kongens, mænd atter have deres
gods tilbage fra disse personer og
deres hjælpere, for så vidt det er
gået tabt for dem i denne krig og
de har ret dertil.
(6) Fremdeles angående Godendorperne: Deres rettigheder med hensyn
til Kolding skal greverne forsvare, så langt som de kan forsvare dem med
rette. Fremdeles skal greverne have myndighed til at træffe afgørelse om
et redeligt forlig, hvor vi er sikret lige så godt som Godendorperne, og
Godendorperne lige så godt som vi. <7) Fremdeles angående Klaus Spliet:
Hvis vi, kongen, har givet ham brev på, aflagt løfte om eller tilsagt ham
noget, skal vi holde det overfor ham. (8) Fremdeles skal vi angående
de fanger, som blev taget, da vi, kongen, lå foran Arnsholm, overholde det
som Meklenborgeren afsagde som kendelse2). <9) Fremdeles angående de
svende hos grevernes mænd, som blev hængt, derom skal vi sende tre af
vore rådgivere, som greverne vil udvælge hertil, og med dem skal greverne
personligt overveje sagen, og synes de, at vi skylder Stampeerne bod for
det, skal vi gøre det efter begge parters kendelse, således som de finder
frem til den, og dermed skal vi have en fuldkommen sone med Stampeerne.
(10) Fremdeles angående dem af grevernes svende, som blev halshugget af
Sappi, skal vi, kongen, hjælpe greverne til en bod, som om det var sket
mod os af grevens mænd og på samme måde forelå for os og således som
vi selv (i påkommende tilfælde) vilde give eller tage imod; og dermed skal
Sappi have en fuldkommen sone. <11) Fremdeles skal alle vore, kong Val
demars, mænd, som stammer fra landet Holsten, have rådighed over deres
retmæssige gods i landet Holsten, og til gengæld skal også greverne og
deres mænd i vort rige have rådighed over deres retmæssige gods.
<12) Fremdeles skal også greverne
ved mindeligt forlig eller ved rets
afgørelse frigøre os, kongen, fra
Hummersbuttelernes påstande om
ret til møllen i Oldesloe. <13) Frem
deles skal de ved mindeligt forlig

31

26. juli 1353

eller ved retsafgørelse frigøre os for
Tralowernes påstande om erstat
ning for den skade, som er forvoldt
dem på deres gods siden den sone
i Vejle3), som blev forkyndt i lan
det Holsten, og (i henhold til hvil
ken) de oplod deres gods til her
rerne. <14) Fremdeles angående
uoverensstemmelsen mellem junker
Gerhard og herr Benedikt v. Ahlefelt, som grev Henrik har påtaget
sig at bilægge: Hvis grev Johan vil
tale sin arving junker Gerhards
sag, så skal grev Henrik afgøre den
ved mindeligt forlig eller ved rets
afgørelse. Hvis grev Johan ikke vil
overlade dette til grev Henrik, så
skal grev Henrik overfor os opfylde
det, som han retmæssigt er os skyl
dig ifølge de breve, som han har
givet os derpå i Vejle3). <15) Frem
deles angående herrerne af We
stensee da skal vi, kongen, afsige
retskendelse mellem greverne og
dem, således som vi selv ville tage
og give den, efter klage og svar fra
begge sider, og det skal enhver
overholde overfor den anden. <16)
Og angående Detlev Krummesses
arvingers gods: Overfor dem skal
greverne opfylde det, som de ikke
har opfyldt i henhold til indholdet
af de gamle sonebreve, som blev
givet i Vejle3). <17) Hermed skal
vi, kong Valdemar, og vore mænd
og hjælpere uden nogen art svig
have en fuldkommen, varig og ven-
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skabelig sone med de fornævnte
grever og alle deres mænd og
hjælpere. Og med hensyn til fan
gerne skal det forholde sig på begge
sider, sådan som begge parters
forhandlere har beseglet det4). Og
videre skal alle vore gamle breve
forblive ubrudt fra begge sider og
ukrænket bortset fra afslaget på
Fyn, som vi har givet dem nyt
brev5) på. <18) Fremdeles hvad der
under freden er sket mellem her
rerne, det skal herrerne indbyrdes
komme overens om, hvorledes man
skal yde erstatning herfor. Fremde
les med hensyn til begge parters
mænd: Hvis een har lovet eller
tilsagt en anden lejde og sikkerhed,
skal han (i strid) herom være villig
til at fyldestgøre den anden enten
ved et mindeligt forlig eller efter
retskendelse.
A:

Dette er kongens forhandlere:
herr Benedikt v. Ahlefeld, herr
Palle Jonsen og Machorius Briisehaver, og dette grevernes: Lydeke
Skinkel Kune, Lydeke Skinkel Bredehals og Henrik Gliising Pivesberg, som på begge sider har be
seglet denne overenskomst på her
rernes vegne ved Vindinge å i året
1353 efter Guds fødsel dagen efter
St. Jakobs dag.

B:

Og for at vi skal holde disse
punkter ukrænket, så har vi til et
vidnesbyrd om alle disse aftaler
ladet fæste vort segl ved dette brev,
som er givet og skrevet ved Vin
dinge å i året 1353 efter Guds fød
sel dagen efter den hellige apostel
St. Jakobs dag.

1) overenskomsten foreligger i to beseglede udfærdigelser, A og B, der afviger fra
hinanden i eskatokollen og ved at artiklerne 5 og 12—18 kun findes i A. Sidstnævnte
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må opfattes som den endelige redigering af aftalerne, jf. nr. 45-46. — 2) jf. § 13, 14, 16
og note 3. — 3) Vejle i Sallinge herred, hvor hertug Albrecht i forsommeren 1352 mæg
lede forlig mellem kongen og greverne, jf. Annal. Dan. 175 og Sjöstedt 106. — 4) jf. nr.
45- — 5)
nr- 46.

1353. 26. juli. Ved Vindinge å.

45

Herr Benedikt v. Ahlefeld, herr Palle Jonsen og Machorius Brüsehaver på kong
Valdemars vegne og Lydeke Skinkel Kune, Lydeke Skinkel Bredehals og Henrik

Glüsing på greverne Henrik 2. og Klaus af Holstens vegne træffer overenskomst om
løsladelse af begge parters fanger.

Original i rigsarkivet.

et skal være vitterligt, at der angående fangerne er truffet aftale på
den måde, som herefter skrevet står. <i> For det første, at alle de
fanger skal gives fri, som grev Henrik og grev Klaus og deres mænd og folk
har taget fra kongen af Danmark og hans folk i denne krig. Og dermed
skal på samme måde også alle de gives fri, som kongen og hans mænd har
taget fra grev Henrik og grev Klaus og deres mænd og folk, undtagen Ivan
Sandberg og Henneke Wildberch; hvis de vil være fri, så skal de give Otto
Wensins svende Dunker v. d. Sedorf og Lentzeke deres løsepenge tilbage.
<2) Fremdeles med hensyn til hertugen af Slesvigs fanger: Hvis hertugen af
hensyn til kongen vil give Fikke v. d. Osten fri af hans fangenskab, så skal
kongen give Otto Ribe fri, og kongen skal også af hensyn til hertugen give
alle de fanger fri, som er taget fra denne i disse herrers krig og som ikke har
stillet sikkerhed eller betalt. Til gengæld skal hertugen gøre det samme over
for kongen med hensyn til dem, som på samme måde er taget tilfange fra
ham. <3) Fremdeles med hensyn til Niels Eriksen af Linde skal det bero på
følgende måde: Han skal være fri for sit fangenskab; og det gods, som han
har pantsat til herr Klaus v. Limbæk for to hundrede lødige mark, skal herr
Klaus stå ham inde for. Når han vil indløse godset for to hundrede lødige
mark, så skal han stille ham det til indløsning, og de penge skal Niels
udrede til herr Klaus eller hans arvinger på et sted i Jylland, hvor det er
sikkert for dem. Dette gods kan Niels indløse fra herr Klaus, til hvilken tid
han vil, sålænge herr Klaus har Kalø. Men hvis kongen indløser Kalø fra
herr Klaus, så skal Niels indløse det fornævnte gods fra herr Klaus et år
derefter. Hvis han ikke gør det, så skal godset være forfaldet, sådan som
han tidligere havde truffet aftale om med herr Klaus, og til gengæld skal

D
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Struve v. Rantzow være fri. Fremdeles skal herr Uffe Stigsen gives fri, og
Ankerman udveksles mod ham. Og hvis der er fastsat en løsesum for herr
Uffe, da skal herr Klaus fritage ham for den løsesum. Og Vilhelm skal
gives fri, og Johan Rantzow udveksles mod ham. Fremdeles skal herr
Klaus Limbæk give Peder Fredgersen og Troels Gedsted fri, og hvis herr
Klaus og hans brødre og deres folk har fanger, der er taget fra kongen eller
fra hans mænd, da skal de gives fri; og har kongen eller hans mænd taget
fanger fra herr Klaus eller fra hans mænd, da skal de ligeledes gives fri på
samme måde; og hvis i særdeleshed Jens Kalf, enten han selv eller hans
mænd, har taget fanger fra kongen eller hans mænd, da skal de gives fri,
og ligeledes skal hans mænd gives fri af kongen på samme måde. <4) Frem
deles, hvis herr Henneke og herr Lyder Limbæk og deres hjælpere har
taget fanger fra kongen eller hans mænd, da skal de gives fri; og har på den
anden side kongen eller hans mænd taget fanger fra dem eller deres mænd,
da skal de også gives fri på samme måde. Endvidere skal herr Klaus Lim
bæk Kudi, herr Niels Eriksen af Jerstrup og herr Jens Povlsen og deres
hjælpere overholde det samme med deres fanger, som herr Klaus v. d.
Limbæk på Kalø overholder med sine, og de skal være indbefattet i hans
forhandlinger. Fremdeles med hensyn til Tyge Ejsens arvinger: Hvis de
har fanget hvervede ryttere fra kongen eller hans mænd, da skal de gives
fri. Hvis på den anden side kongen eller hans mænd har fanget hvervede
ryttere fra dem eller deres mænd, da skal de også gives fri på samme måde.
Og Vollert Smekere skal også gives fri1). <5) Fremdeles, hvis kongen og
hans mænd eller tjenere har taget fanger fra herr Bugge og fra hans broder
herr Erik og fra herr Erland Kalv eller fra nogen, som de vil føre forhand
linger for, da skal de gives fri, og ligeledes hvis fornævnte herr Bugge og
hans broder og herr Erland eller nogen, som de fører forhandlinger for, har
taget fanger fra kongen eller fra hans mænd, som han vil føre forhandlinger
for, da skal de ligeledes gives fri på samme måde. Og hvis nogle svende,
som tilhører Iver Lykke, hvem herr Bugge fører forhandlinger for, har fået
fastsat løsepenge eller har tinget herom, da skal kongen give afkald på den
ansættelse eller tingning, som er sket, siden Havrum blev vundet. Og hvis
Iver Lykke eller hans mænd har taget fanger fra kongen eller hans mænd,
da skal de gives fri på samme måde. (6) Fremdeles med hensyn til de fan
ger, der blev taget på Langtind, så skal de gives fri, såfremt de vil opfylde
det, der blev forhandlet med herr Bugge, således at de giver herr Bugge
hans tilfangetagne svende fri, sådan som det blev forhandlet dengang, og
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yder dem erstatning for deres ejendom. Hvis de ikke gør det, så skal herr
Bugge som forud fortsat have ret til at mane om opfyldelse af sine rets
krav. <7) Fremdeles skal Lyder Krummedige gives fri mod Sten Duvenest,
og Henneke Moller mod Slaweke, og Hartvig Meinerstorp mod herr Ture
Knudsens svende. (8) Fremdeles med hensyn til Jakob Vitesens sone:
Hvis Mosse Jonsen, som har ham som fange, vil være med i herr Bugges
sone, så skal han give ham fri, og tage mod hans orfejdeløfte; vil han ikke
det, så skal han ikke være med i herr Bugges sone. (9) Fremdeles, findes
der nogen tilfangetagen på en af siderne, som her er blevet nævnt eller ikke
nævnt, og som ikke har stillet sikkerhed for sonen, skal han også gives fri.
Dette er kongens forhandlere: herr Benedikt v. Ahlefeld, herr Palle Jonsen
og Machorius Briisehaver, og dette grevernes: Lydeke Skinkel Kune,
Lydeke Skinkel Bredehals og Henrik Gliising Piversberg, som på begge sider
har beseglet denne overenskomst på herrernes vegne. Ved Vindinge å i
året 1353 efter Guds fødsel dagen efter St. Jakobs dag.
1) denne sætning er tilføjet med andet blæk i originalen. Denne er iøvrigt skrevet i 3
afsnit, der sandsynligvis afspejler forskellige faser i forhandlingerne, nemlig § 1—4,
§ 5—6 og § 7 og ud.

1353. 26. juli. Ved Vindinge å.
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at alle ældre breve, som han har givet gre

verne Henrik 2, og Klaus af Holsten, skalforblive uberørte afforliget med undtagelse
af det årlige afslag på 1500 mark, som tidligere var aftalt (i Nebbeforliget), men

som kongen senere har givet afkald på, og lover at løslade fangerne i overensstemmelse

med den trufne aftale.

Original i rigsarkivet.

i kong Valdemar, af Vorherres nåde de Danskes og Venders konge,
erklærer offentligt og bevidner med dette brev, at alle de gamle
breve, som grev Henrik og grev Klaus af Holsten og Stormarn har fra os,
skal forblive gyldige og ubrudte uanset det forlig, som nu er afsluttet på
engen ved Vindinge å, undtagen hvad angår det afslag på femten hundrede
lødige mark sølv på det halve land Fyn, sådan som vore gamle breve1)
lyder på. For dette afslag fritager vi kong Valdemar og vore arvinger grev
Henrik og grev Klaus af Holsten og deres rette arvinger i overensstemmelse
med det nye brev, vi har givet derpå2). Fremdeles skal vi give grevernes

V
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fangne mænd fri, som er blevet taget til fange i denne krig, sådan som begge
parters forhandlere har aftalt og beseglet3). Og for at vi skal holde disse
punkter fuldstændigt fast og ukrænket, så har vi til vidnesbyrd om disse af
taler ladet vort segl fæste ved dette brev, som er givet og skrevet på den
ovennævnte eng ved Vindinge å ved Nyborg i året 1353 efter Guds fødsel
dagen efter St. Jakob, den hellige apostels dag.
1) DRB III 3 nr. 40—41. — 2) jf. nr. 44 ovf., § 17. — 3) jf. nr. 44—45 ovf.

1353. 30. juli. Odense.
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Kong Valdemar 4. Atterdag stadfaster Herresteds privilegier.
Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

raldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at alle skal vide, at vi tilstår og med dette brev for al fremtid stad
fæster de love og købingrettigheder, som nærværende brevvisere, bymændene i Herrested, ifølge sædvane har haft fra gammel tid, og som de vides
frit at have haft på vor elskede faders tid — berømmelig erindring — så
ledes som det tydeligt indeholdes i de privilegier, der er opsat herom, og
som er indrømmet dem af vore forfædre1), idet vi under vor nådes forta
belse på det strengeste forbyder, at nogen af vore fogeder eller deres offi
cialer eller nogen som helst anden for fremtiden drister sig til at anfægte
eller lægge hindringer i vejen for samme bymænd med hensyn til de købing
rettigheder, som de hidtil har haft, hvis han værdsætter vor nåde og gunst.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Odense
i det Herrens år 1353 dagen efter den hellige konge og martyr Olufs dag
med Niels Jensen af Keldebæk, vor justitiar, som vidne.

V

1) jf. DRB 2. rk. I nr. 256; II nr. 156; III nr. 296; VIII nr. 222; IX nr. 361.

[1353—60] 1. august, Reg.Dan. nr.2366*, se nr.279.
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1353. 3. august.

Provst Peder i Viborg kvitterer sin foged Esger for alt, hvad denne har oppebåret
og udgivet i hans tjeneste.

/5- august 1353
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Original i rigsarkivet.

eder, provst i Viborg, til alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig
med Gud.
Vi vil, at det med dette brev skal være klart for alle nulevende og frem
tidige, at vi erklærer den velbyrdige og gode mand, nærværende brevviser,
Esger....... *), vor foged i Fjends herred, for fuldstændig kvit og fri for alt det,
som han i vort navn har oppebåret og udgivet fra den første dag, han fore
tog opkrævning og indtil denne dag, på grund af hans trofasthed og tjenst
iver, og han skal ikke over for os eller vore efterfølgere for fremtiden gøre
nogen afregning vedrørende det foranskrevne. Givet under vort segl til
vidnesbyrd om denne handling i det Herrens år 1353 den dag den første
martyr St. Stefan blev fundet.

P

1) herefter et ulæseligt navn.

1353. 15. august.

49

Lars Nielsen af Dalsgårde erkender at skylde Knud Hågensen seks mark sølv og

pantsætter sit gods i Vrå herfor.
Original i rigsarkivet.

ars Nielsen af Dalsgårde til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Å Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender i sandhed at være nærværende brevviser
Knud Hågensen seks mark lødigt sølv skyldig, at betale fuldt ud i gode og
gængse groter, sterlinger og lybske penge på sidste ting i Nørlyng herred før
den hellige ærkeengel St. Mikkels dag; for disse penge er jeg forpligtet til
at have pantsat ham mit gods i Vrå, nemlig en gård beliggende mod nord
med alle tilliggender, agre, enge, skove og alt andet, som fra gammel tid
hører dertil, på de vilkår, at hvis nævnte penge ikke bliver betalt til for
omtalte tid, da skal fornævnte gods derefter overgå til ham eller hans ar
vinger, at besidde med rette evindelig, og nævnte gods skal være at betragte
som skødet i kraft af dette brev. Ydermere forpligter jeg mig eller mine ar
vinger at hjemle ham eller hans arvinger nævnte gods over for alle. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1353
den hellige jomfru Marias himmelfartsdag.

L
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1353. 31. august. Lund.

50

Tingsvidne af Skånes landsting om, at Eskil Nielsen, borger i Lund, skødede sin
gård i Onnerup til herr Bennike, kantor i Lund,
Original i det svenske rigsarkiv.
O

ge Bodulvsen, landstingshører i Skåne, Jens Pedersen kaldet Rønning,
. kannik i Lund, og Mogens, præst, prior for nonneklostret sammesteds,
til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1353 lørdag før den hellige
abbed Egidius’ dag var den gode mand Eskil Nielsen, borger i Lund, per
sonligt på fornævnte Skåne landsting og skødede offentligt sin gård i
Onnerup, som Lars boede på, med huse, virning, agre, enge, græsgange og
alle dens enkelte rørlige og urørlige tilliggender uden undtagelse til den
hæderværdige mand, herr Bennike, kantor i Lund, og oplod den til hans
hånd, at besidde med rette evindelig, hvilket vi og andre troværdige mænd
var vidner til; og han forpligtede fremdeles sig og sine arvinger til at hjemle
samme herr Bennike nævnte gård med alle dens tilliggender, sådan som
det er nævnt, ifølge landet Skånes love og til at fri den for krav fra hvem
som helst. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. For
handlet og givet i Lund ovennævnte år og dag.

A
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1353. 1. september.

Rådet i Ribe meddeler rådet i Lübeck, at Pilgrim og hans søster har solgt Johan v.
Witte den halvdel af et hus i Lübeck, som var tilfaldet dem i arv efter Aleke, enke

efter Henneke Redegæld.

Registratur i Lübeck (19. århundrede).

ådet i Ribe underretter rådet i Lübeck om, at Pilgrim og hans søster
har solgt den halvdel af et hus i Lübeck til Johan v. Witte, som var
tilfaldet dem, efter at Aleke, enke efter Henneke Redegæld, var afgået ved
døden, og beder rådet om at lade det indføre i stadens bog. 1353 1. sep
tember.

R
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1353. 4. september.
Voldgiftskendelse afsagt af grev Henrik 2. af Holsten, mellem kong Valdemar 4.

Atterdag og grev Johan 3. af Holsten.

4- september 1353
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Original på Gottorp,

ette er den voldgiftskendelse, hvormed grev Henrik af Holsten bilæg
ger striden mellem kong Valdemar af Danmark og grev Johan af
Holsten. < 1) For det første med hensyn til Billenwerder: Kongen skal i tiden
inden førstkommende jul formedelst to tusinde mark lødigt sølv frigøre det
for grev Johan fra retskrav fra hertugen af Sachsens side. <2) Fremdeles, hvis
han ikke gør det, så skal han for de her nævnte to tusinde lødige mark
pantsætte en indtægt på to hundrede lødige mark i visse afgifter i landet
Fyn med alle dertilhørende rettigheder til grev Johan og junker Adolf og
deres rette arvinger. (3) Fremdeles skal kongen indløse de fornævnte panter
hos dem inden førstkommende jul om tre år. Men hvis kongen inden for
dette tidsrum kan frigøre Billenwerder for grev Johan, junker Adolf og
deres retmæssige arvinger, eller give dem deres sølv, så skal, når han gør
en af delene, de fornævnte panter fuldstændig frit og ubehæftet være kon
gens. (4) Fremdeles så skal kongen til førstkommende jul give grev Johan og
junker Adolf og deres arvinger fem hundrede lødige mark sølv og fem
hundrede lybske mark. <5) Fremdeles til den næste jul, som kommer efter
førstkommende, skal kongen give grev Johan og hans arvinger fem hun
drede mark lødigt sølv og fem hundrede lybske mark. Denne fornævnte be
taling skal kongen og hans retmæssige arvinger udrede til grev Johan,
junker Adolf og deres retmæssige arvinger på et sikkert sted, hvor den ikke
kan fratages dem. (6) Fremdeles med hensyn til grev Johans mødrene gods,
som ligger i Danmark, skal grev Johan og hans arvinger afstå fra det,
undtagen det gods på Fyn, som grev Johan solgte til vor fader grev Ger
hard1). (7) Fremdeles hvad angår Tralow, Hummersbuttel og Krummesse,
skal det forblive ved de aftaler, som forhandlerne er enedes om2). (8) Frem
deles skal med disse aftaler alle deres ældre breve og enhver ældre påstand
om retskrav på begge sider være ugyldig og død, undtagen på de punkter,
som denne voldgiftskendelse omfatter; og de breve på Femern, som grev
Johan har fra denne konge eller fra hans fader3), for hvilke han skal yde
vasal tjeneste, skal stå ved magt. Og hvis kongen har breve fra grev Johan
om tjeneste af Femern, skal de stå ved magt. <9) Disse punkter skal enhver af
dem opfylde over for den anden, så at de til enhver tid fuldbyrdes uden
nogen art af svig på begge sider. Dette skal enhver af dem garantere den an
den med deres åbne breve, så at de på begge sider er sikret. < 1 o) Hermed har
vi, grev Henrik, afsagt kendelse mellem Eder til begge sider, således som
vi i påkommende tilfælde selv vilde give og tage imod, og efter kendelsen,

D

Nr. 53

18. september 1353

40

sådan som vi har afsagt den i det foregående, så siger vi dette: at Eders4)
interesse herved er blevet lige så godt varetaget som vor fætter grev Johans.
Givet og skrevet i Nykøbing på Falster i året 1353 efter Guds fødsel den
sidste onsdag før vor frues dag den senere5) under vort segl, som hænger
herved, til vidnesbyrd om disse artikler.
1) jf. nr. 62. — 2) jf. nr. 44. — 3) jf. DRB II 10 nr. 73 og 75. — 4) d.v.s. kongens. —
5) d.v. s. Vor Frues fødselsdag den 8. september i modsætning til hendes himmelfartsdag
den 15. august.

1353. 18. september.
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Wilken Reygher, borger i Lübeck, pantsætter to klædeboder på Næstuedlejet i Skanør

til Jens Ebbesen, kaldet Degn, for en gæld på 30 skilling grot.

Original i rigsarkivet.

ilken Reygher, borger i Lübeck, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den gode mand
nærværende brevviser Jens Ebbesen kaldet Degn for 50 skilling grot, gode
og lovlige, som fuldt ud af mig eller mine arvinger skal betales ham eller
hans arvinger inden næste St. Mikkels dag i gamle groter eller med tre
skilling sterling eller ni skilling lybsk for hver skilling grot. For disse 50
skilling pantsætter jeg ham med dette brev mine to klædeboder kaldet
‘lærredsboder’ på ‘Næstvedlejet’ i Skanør på den betingelse, at hvis for
nævnte boder ikke som ovenfor nævnt indløses inden omtalte termin, da
skal boderne derefter uden noget yderligere tillæg tilfalde ham, at besidde
med rette evindelig. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med min
medborger i Lübeck Lambert Reyghers segl hængt under dette brev. Givet
i det Herrens år 1353 onsdagen efter det hellige kors’ ophøjelse.

W

1353 20. september, Reg.Dan. nr.*2190, se 1354 20. september, nr. 160.
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1353. 27. september. Vejle.

Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at biskop Peder af Ribe på kongens retterting

har gentaget skødningen afjordegods og møller til kannikerne i Ribe.

2g. september 1353
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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 1353 på St. Cosmas og Damianus’ dag
var den ærværdige fader og herre i Kristus herr Peder, af Guds miskundhed
biskop i Ribe, på vort retterting og skødede til nærværende brevvisere,
kannikerne og hans kapitel i Ribe, noget gods og nogle møller, som det
vides, at han tidligere har skødet til de samme på tinge og ved sit eget åbne
brev1), med alle de bestemmelser, der indeholdes i hans åbne brev derom,
og han overgav det frit i deres hånd, at besidde evindelig. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år og dag i
Vejle med Niels Jensen af Keldebæk, vor justitiar, som vidne.

V

1) jf. DRB III 2 nr. 400.

1353. 29. september.
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Hågen Hildebrandsen, rådmand, og Peder Henriksen, møntmester i Lund, erklærer,

at mænd fra Kampen har frataget Tideman Loosfra Visby 5 baller klæde i Øresund,
skønt der var sluttet våbenstilstand mellem kong Magnus og Kampen.

Original i Lubeckarkivet.

ågen Hildebrandsen, rådmand i Lund, og Peder Henriksen, borger
og møntmester sammesteds, til alle, der ser dette brev hilsen evindelig
med Gud.
Vi erklærer offentligt med dette brev over for alle, hvem det vedkommer,
at under den tilsikrede våbenstilstand, der var sluttet og aftalt mellem den
navnkundige herre vor konge af Sverige og mændene fra Kampen, blev der
i bæltet Øresund af mænd fra Kampen, som da var forsamlet sammesteds1),
røvet og fjernet gods fra Tideman Drosekeres skib, nemlig 5 baller klæde,
som tilhørte den hæderværdige mand, nærværende brevviser, herr Tideman
Loos, rådmand i Visby på Gotland, således som det også står fast for ad
skillige andre troværdige mænd2). Til vidnesbyrd om denne erklæring er
vore segl hængt under dette brev i det Herrens år 1353 på ærkeenglen St.
Mikkels dag.

H

1) jf. nr. 58. — 2) jf. nr. 58 note 1.
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12. oktober 1353
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56 (1353). 12. oktober eller (1355). 17. oktober1). Stockholm.
Kong Magnus af Sverige svarer Lübeck, at han allerede har givet byens sendemand
mundtligt svar på deres brev i Helsingborg, og andet svar vil ikke fremkomme.

Transsumpt i Rostockarkivet fra (1353 eller senere) 24. november.

i gør vitterligt for Eder alle, at angående indholdet af Eders brev, der
nylig blev overgivet os, har vi ved anden lejlighed mundtligt givet
vort svar til Eders sendemænd som var stedet for os i Helsingborg2), og vi
agter ikke at svare på anden måde denne gang. Skrevet på vor borg Stock
holm lørdagen før evangelisten Lukas’ dag under vort sekret.

V

1) i alle tidligere tryk dateres brevet til 1353, fordi den anførte transsumpt, der er
uden årsangivelse, beretter om strid mellem Lübeck og Rostock i anledning af krigsom
kostninger i en fælles krig 1353. Striden om omkostningerne behøver dog ikke at være
foregået i samme år, og brevet kan derfor være fra 1355, da kong Magnus i juni—juli
opholder sig i Skåne, og derefter 8. december ses at være i Stockholm. 1354 er udelukket,
da kongen 29. september til 28. oktober var i Helsingborg, jf. Grandinson II 104—06. —
2) hvis brevet er fra 1355, sigtes hermed til de i nr. 271 skildrede begivenheder.
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1353. 28. oktober.

Abjorn, høvedsmand på Varberg slot, erklarer, at han på kongens vegne har mod
taget fyldestgørelse for de lovovertradelser, for hvilke tømreren Odd var blevet lyst

fredløs i Våstergotland, hvorfor fredløshedsdommen ophaves.

Original i det svenske rigsarkiv.

Abjorn, høvedsmand på Varberg slot, til alle, der ser dette brev, hilsen
21 med alles Frelser.

Jeg vil, at det skal være vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at
Halsten Peterson med hensyn til de lovovertrædelser, for hvilke nærværende
brevviser Odd, tømrer, har været fredløs i Våstergotland, på samme Odds
vegne fuldt ud har ydet mig fyldest på min herre kongens vegne, hvorfor
jeg på nævnte min herre konges vegne med dette brev gengiver nævnte
Odd hans tidligere fred. Givet med mit segl til vidnesbyrd i det Herrens år
1353 på apostlene Simons og Judas’ dag.
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1353. 28. oktober.

58

Borgmestre og rådmand i Lund erklærer, at gods tilhørende Tideman Loos fra
Visby er blevet berøvet ham i Øresund af mænd fra Kampen, skønt der var sluttet

våbenstilstand mellem kong Magnus og Kampen1).
Original i Lubeckarkivet.

orgmestre og rådmænd i Lund til alle, der får dette brev at se, hilsen
evindelig med Gud.
Det er vor vilje, at det med dette brev skal være klart og vitterligt for
alle, at den gode mand herr Tideman Loos, rådmand i Visby på Gotland,
visselig på Tideman Drosekeres skib blev berøvet sit gods af mænd fra
Kampen, på det tidspunkt, da fornævnte mænd fra Kampen gjorde op
hold med deres flåde i bæltet kaldet Øresund, skønt der dog var sluttet og
aftalt en fast og sikker våbenstilstand mellem den berømmelige fyrste, vor
kære herre herr Magnus, af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne,
og borgerne fra Kampen. Det erklærer vi i sandhedens navn med ordlyden
af dette brev over for alle, hvem det vedkommer, i overensstemmelse med
adskillige troværdige og høj bårne mænds beretning1). Givet i det Herrens år
1353 på apostlene St. Simons og St. Judas’ dag under vor stads segl, der er
påtrykt bagsiden.

B

i) jf. nr. 55. Tilsvarende erklæringer blev udstedt af rådet i Visby 1353 10. oktober,
Reg.Dan. nr. 2179, af Anund Hat, foged på Oland, 1353 4. november, Liib. UB. III
185 nr. 184 og Dipi. Svec. VI 457 nr. 4966, af Nils Turesson, lagmand i Tiohårad, 1353
7. november, Reg.Dan. nr. *2184, af rådet i Essen 1354 1. januar, Reg.Dan. nr. *2191,
og af hertug Albrecht 2. af Mecklenburg 1354 27. januar, Reg.Dan. nr. *2195.

1353. 2. november. Lund.

59

Aleksander Jensen af Torringe, væbner, sælger alt sit gods i Farstorp i V. Stro sogn

til herr Bennike, kantor i Lund, og Lunds kirkes bygningsfond.
Original i det svenske rigsarkiv.

leksander Jensen af Torringe, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen
l med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1353 lørdag efter Allehelgensdag solgte
jeg til agtværdig mand, herr Bennike, kantor ved kirken i Lund og forstan
der for samme kirkes bygningsfond, i fornævnte kirkes bygningsfonds navn

A

Nr. 60

10. november 1353
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og på dets vegne, alt mit gods i Farstorp i V. Stro sogn med virning, nemlig
to tinglyste køer, fire ørtug korn og en ‘gulf’1) hø, med agre, enge, græsgange,
skove og alle dets øvrige rørlige og urørlige tilliggender fra gammel tid
uden nogen undtagelse, på hvilket gods Gudmund Malte fordum boede,
(og jeg solgte det) til ret pris og skødede det offentligt på Skånes landsting,
at besidde med rette evindelig, idet jeg forpligtede mig og mine arvinger
på tro og love med dette brev til at hjemle samme herr Bennike og fornævn
te kirkes bygningsfond alt det nævnte gods med alle dets tilliggender, sådan
som det er nævnt, i overensstemmelse med Skånes love og at fri det for til
tale fra hvem som helst. Til vidnesbyrd om dette salg og denne skødning er
mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode
mænd herr Mogens, præst og prior for de hellige nonners kloster i Lund,
Strange Jensen og Ulf Ågesen af Lille Harrie. Forhandlet og givet i Lund
ovennævnte år og dag.
1) d.v.s. fag (i laden).

1353 7. november, Reg.Dan. nr.*2184, se nr. 58 note.
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1353. 10. november. Avignon.

Pave Innocens 6. giver Gunnar Jakobsen, lagmand i Århus stift, tilladelse til at

vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vor elskede søn Gunnar Jakobsen, lægmand i Århus stift, hilsen (og
A apostolisk velsignelse).
Den oprigtige hengivenhed, hvormed Du ærer os og Romerkirken, for
anlediger, at vi nådigt bønhører Dine andragender, især når de tager sigte
på Din sjæls frelse. Følgelig har vi imødekommet Dine bønner og bevilger
Dig, fromme mand, med dette brev, at Din skriftefader, hvem Du nu vil
vælge, med apostolisk myndighed, så vidt kirkens nøglemagt strækker
sig og det er velbehageligt i den guddommelige majestæts øjne, een gang,
når døden truer, kan meddele Dig den fulde forladelse for alle Dine synder,
som Du angrer af hjertet og bekender med munden, hvilket de romerske
paver nu og da plejer at tildele enkelte personer ved særligt privilegium,
dog således at samme skriftefader i de tilfælde, hvor der skal ydes anden

45
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Nr. 61

mand oprejsning, kan pålægge Dig personligt, hvis Du forbliver i live, eller
Dine arvinger, hvis Du måske skulde gå bort, at udføre det, som Du eller de
som anført var pligtige til at gøre. Og for at Du ikke — det ske ikke — på
grund af denne nådesbevisning for fremtiden skal blive mere tilbøjelig til
at begå utilladelige handlinger, er det vor vilje, at hvis Du skulde begå
sådanne i tillid til denne eftergivelse, skal omtalte eftergivelse ikke på nogen
måde hjælpe Dig i så henseende. Intet menneske må bryde dette vort til
ladelses- og viljesbrev eller i ubesindig forvovenhed handle derimod. Men
hvis nogen drister sig til at forsøge det, skal han vide, at han vil pådrage
sig Gud den almægtiges og hans apostle St. Petrus’ og Paulus’ harme.
Givet i Avignon den 10. november i vort første pontifikatsår.

1353 15. november, Reg.Dan. nr. 2364*, se 1343 21. november,
DRB III 1 nr. 393.

1353. 16. november. Bohus.

61

Kong Magnus af Sverige forpligter sig til at betale sin svoger herr Ludvig af
Namur 100 mark sølv årligt, så længe denne står i hans tjeneste.

Original i det norske rigsarkiv.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi over for vor elskede broder1), herr Ludvig af Namur
forpligter os til som gengæld for den tjeneste, han har ydet og i fremtiden vil
yde os og vore børn, årligt at lade ham hæve 100 mark lødigt af vor mønt
i Lund, så længe han trofast forbliver i vor tjeneste, og indtil vi vil kunne
frigøre vort Skånemarked — der skal henlægges til ham som betaling for
samme penge — fra dem, hvem det nu vides at være pantsat til. Til vid
nesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Bohus i det
Herrens år 1353, lørdagen før ottendedagen efter St. Morten, bispens og
bekenderens dag.

M

1) teksten har frater. Grev Ludvig af Namur var broder til dronning Blanca og altså
Magnus’ svoger.

Nr. 62
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1353. 22. november. Odense.

Grev Johan 3. af Holsten og Stormarn sælger al sin mødrene arv i Danmark til
kong Valdemar 4. Atterdag med undtagelse af det gods, han har solgt til sin fætter

grev Gerhard 3,
Original i rigsarkivet,

i Johan, af Guds nåde greve til Holsten og til Stormarn, erkender og
bevidner åbenbart i dette brev, at vi har tilskødet og overdraget den
høje fyrste, kong Valdemar af Danmark, al vor mødrene arv og ejendom,
som ligger i Danmark, undtagen godset på Fyn, i Lyngby, Stege, Stavrby
og Avlby, som vi har solgt til vor fætter grev Gerhard af Holsten1).
Dette fornævnte gods skal kongen og hans arvinger have frit og besidde
uhindret fra vor og vore arvingers side uden nogen art hindring eller
fordring, og vi erkender, at der er sket os fyldest derfor, som vi er tilfreds
med; og dersom vi eller vore arvinger har yderligere krav i Danmark, da
afstår vi fuldstændig derfra; og alle de breve, vi har modtaget fra ham eller
hans forfædre indtil denne dag, skal være døde og magtesløse, undtagen
de breve, som vi har på Femern, som vi skal yde ham vasaltjeneste for, de
skal stå ved magt1). Og hvis kongen har breve fra os angående lenstjeneste
af Femern, da skal de også stå ved magt på samme måde. Dette brev er
givet og skrevet i Odense i året 1353 efter Guds fødsel dagen før St.
Clemens’, den hellige paves dag med vort segl til vidnesbyrd om disse af
taler.

V

1) jf. nr. 52.
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1353. 25. november1).

Margrete, Herman Grulles hustru, kvitterer Henrik Bordenholts testamentsekseku-

torer for alt, hvad der er testamenteret hende.
Optegnelse i Liibecks Niederstadtbuch.

et skal være vitterligt, at Margrete, Herman Gruile i Næstveds lovlige
hustru, gav møde for rådet, eftersom hun var søster til Henrik Bor
denholts hustru, og erklærede Nicolaus Gudetith, Tideman Berbom og
Burchard Ketinseelstorpe, nævnte Henriks testamentseksekutorer, for
fuldstændigt fri for tiltale og kvit for enhver sag, såvel for tilgodehavender

D

december 1353
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Nr. 64

som for testamentariske gaver, der var givet nævnte Margrete af samme
Henrik i hans testamente, idet hverken hun eller nogen som helst anden i
hendes navn i fremtiden vil kræve noget af dem eller deres arvinger. Thi
der blev over for rådet af troværdige medborgere med egen arv erklæret,
at nævnte eksekutorer fuldt ud har overgivet nævnte Margretes lovlige
mand, ovenomtalte Herman, alt dette, såvel tilgodehavender som de testa
mentariske gaver, hvorfor hun ubetinget gav afkald på samme. Forhand
let for rådet.
1) datum står øverst på siden i håndskriftet.

1353. 15. december. Helsingborg.

64

Kong Magnus af Sverige tager Esrom kloster under sin beskyttelse og tilstår det
alle kongen tilkommende bøder af dets undergivne.

Afskrift i Esrombogen.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da den omsorg, som virker for klosterlivet, er af overordentlig betyd
ning, tager vi de fromme mænd, de herrer abbeden og det menige konvent
i Esrom kloster i Roskilde stift med alt deres gods overalt indenfor vort rige
og herredømme og de på samme gods boende undergivne under vor fred
og vort kongelige værn for særligt at beskytte dem, og vi tilstår de samme
af særlig nåde, at alle deres bryder, landboer og gårdsæder og deres øvrige
undergivne såvel i 40 markssager som i mindre sager, der tilkommer os,
for fremtiden skal svare og fyldestgøre dem og ingen som helst anden.
Derfor forbyder vi fast og bestemt, at nogen af vore fogeder eller deres
officialer eller nogen anden, af hvilken stilling eller stand han end måtte
være, på nogen måde hindrer, forulemper eller besværer omtalte herr
abbed eller menige konvent eller deres befuldmægtigede med hensyn til
deres gods eller nævnte undergivne imod dette brevs ordlyd, såfremt de
sætter pris på vor gunst og nåde. Givet på vort slot Helsingborg i det Her
rens år 1353 den tredje søndag i advent.

M
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1353. 15. december. Helsingborg.

Kong Magnus af Sverige giver hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og grev Henrik

2. af Holsten og Stormarn fuldmagt til at forhandle med Lübeck om bilæggelse af
alle stridigheder.
Original i Schwerinarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev overdrager de høje fyrster, de herrer
Albrecht, hertug af Mecklenburg, vor svoger1), og Henrik, greve af Hol
sten og Stormarn, vor slægtning2), eller den ene af dem fuld og uindskræn
ket bemyndigelse til i vort navn og i overensstemmelse med ret eller i min
delighed, således som det synes dem bedst, at forhandle, aftale, slutte og gå
ind på våbenstilstand eller endog slutte forlig og overenskomst med de
hæderværdige og gode mænd, rådmændene i staden Lübeck, med hensyn
til de stridigheder, tvistemål og det, der har givet anledning til uenighed
mellem os og vore riger på den ene side og fornævnte stad Lübeck på den
anden, hvorledes end disse indtil nu har stået på, idet vi vil anerkende og
godkende alt, hvad der bliver forhandlet, foretaget eller afsluttet i denne
sag af vor omtalte svoger og af vor slægtning eller den ene af dem. Til
bevis for denne vor bemyndigelse er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Helsingborg i det Herrens år 1353 3. søndag i advent.

M

1) Magnus’ søster Eufemia var gift med Albrecht. — 2) Henrik 2.s farfader, Henrik 1.
af Holsten, var broder til Magnus’ farmoder Helvig, gift med Magnus Ladelås.
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1353. 18. december. Helsingborg.

Kong Magnus af Sverige giver hertug Albrecht 2. af Mecklenburg fuldmagt til

at forhandle med Rostock, Wismar og Stralsund.
Original i Schwerinarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og de Goters konge, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev overdrager den høje fyrste, vor kære
svoger1) herr Albrecht, hertug af Mecklenburg, fuldmagt til i vort navn
at forhandle og ligeledes træffe aftale med nedenforanførte søstæder,

M
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nemlig Rostock, Wismar og Stralsund, om det, som vil synes ham at
være til fordel for vort tarv og behov, således som og på hvilken måde han
anser det for tjenligt, og vi vil anerkende og godkende alt, hvad der bliver
forhandlet eller bragt til afslutning i denne sag af vor omtalte svoger. Givet
i Helsingborg under vort segl til bevis for det fornævnte i det Herrens år
1353 onsdagen i tamperdagene efter jomfru Lucie dag.
1) jf. nr. 65.

1353. 20. december. Helsingborg.

67

Kong Magnus af Sverige tilstår indbyggerne i Malmø de samme love og vedtægter,
som han allerede har givet borgerne i Lund.
Original i Malmø byarkiv.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal med dette brev vide, at vi, idet vi bøjer os for vore elskede
indvånere i Malmøs bønner, gerne tilgodeser deres tarv og af særlig vel
vilje tilstår dem de sædvaner og retsregler, som vore elskede borgere i Lund
allerede vides at have fået afos1), i den form og på de vilkår, som herefter
følger, < 1) nemlig for det første: at når nogen rådmand i Malmø, som nu
eller til enhver tid findes der, afgår ved døden, skal de øvrige rådmænd i frem
tiden have fuld myndighed til at indsætte en anden i hans sted. <2 ) Fremde
les skal samme rådmænd frit træffe bestemmelser vedrørende alle hånd
værk, nemlig bagernes, skomagernes, garvernes, skræddernes og alle øvrige.
(3) Fremdeles tilstår vi, at hvem som helst, af hvad stand eller stilling
han end er, der tilføjer nogen en sårskade inden for staden, skal, for at
ikke synderens overgreb skal forblive ustraffet, bøde 40 mark penge til os,
til staden lige så meget, samt til den skadelidte på samme måde, foruden
at han derudover skal gøre denne fyldest efter sårets beskaffenhed. <4)
Fremdeles tilstår vi samme, at ingen, af hvad stilling eller stand han end er,
må stævne nogen Malmøborger til tinge uden for byen i nogen sag, men han
skal indbringe og forfølge sin sag mod ham på deres byting; ej heller skal
nogen, som således rejser eller kan rejse sag mod nogen borger i (Malmø)2),
på nogen måde overlade sin ret og sin påtale til nogen anden, hvis han vil
undgå tab på 40 marks bøde; og ligeledes kan ingen borger, som på samme
måde rejser sag mod sin medborger, overdrage forfølgningen af sin ret til

M
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nogen uden for staden under nys anførte straf. <5) Fremdeles er det vor
vilje, at fornævnte borgere, alle og enhver, skal møde på stadens rådhus
eller på bytinget og ikke andetsteds, for at svare såvel for de tjenesteydel
ser, som tilkommer os, som for alle andre sager, der vedrører staden.
<6} Når desuden den gæld, som kaldes ‘midsommergæld’, skal erlægges,
skal dette herefter forkyndes tre uger inden forfaldsdagen, så at alle og
enhver kan være tilstrækkeligt underrettede herom og såvel forskaffe sig
penge til betaling heraf som drage passende omsorg for at give nøje agt på
møddingers bortkørsel, på fjernelse af ulovlige broer3), af huse, der er ind
rettet til værksteder med ild4), på anbringelse af hysken i betimelig afstand
og derudover på fjernelse af alle andre huse, ulovlige eller angribelige; til
oppebørsel af denne gæld bestemmer vi, at to af rådmændene og det samme
antal gode mænd af borgerne skal udpeges sammen med vor foged i Malmø,
hvilke skal tages som vidner for alt det ovennævnte. Thi det er vor vilje, at de
fire fornævnte under alle omstændigheder skal give møde på førstkommende
og næste byting, som derefter bliver afholdt og der offentligt forkynde, hvem
der resterer med betalingen af ovennævnte gæld eller har forbrudt sig med
hensyn til noget af det andet; deres troværdige vidnesbyrd skal bestå uan
fægtet, fordi intet andet lovudsagn5) kan fremsættes herimod. Hvis derfor
nogen borger beskyldes for, at han ikke har betalt ovennævnte gæld før
pengeskrinets lukning, skal han under alle omstændigheder bøde 6 øre
penge til os, hvilke han skal erlægge på det første byting sammen med
gældens hovedstol; hvis han gør vanskeligheder med betalingen heraf,
skal han ueftergiveligt bøde os tre mark penge i første år, i andet år lige så
meget, i det tredje på samme måde, men i det fjerde år skal den ejendom
tilfalde os. <7) Endvidere fordi de mindre bemidlede af vor fornævnte
stads indvånere ved tyves pågribelse ofte holdes tilbage fra at forfølge
deres sag på grund af deres midlers utilstrækkelighed, har vi som følge
heraf besluttet at råde bod på denne vanskelighed på den måde, at der af
hvert fællesskab, som kaldes ‘madskab’, hvert år til påske skal udgives en
penning skånsk og en penning til jul til vort kongelige brug, at anvende
til tyvenes tilbageholdelse indtil førstkommende byting fra den dag, han
blev pågrebet. Men hvis en fængslet og til tinge ført tyv kommer fra tinge
udømt, så skal hele staden bøde os ni mark penge. (8) Fremdeles hvis og
når nogen, af hvad stilling og stand han end er, herefter i sager, som ved
rører staden, opnår vore kongebreve, så skal staden være forpligtet
til at fyldestgøre os for een kongelig sagefaldsret og intet derudover.
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(9) Fremdeles når og hvis nogen foged eller nogen anden mægtig mand
forsøger at angribe nogen borger med påstand om, at han har aflagt løfte
til ham eller indgået på en forpligtelse over for ham på et eller andet
herredsting, skal dette løfte eller denne tiltale aldeles være uden kraft, når
det ikke er vitterligt, at dette løfte er sket på bytinget. <10) Fremdeles til
står vi, at ingen tysk gæst, som kommer til Malmø i handelsøjemed, på
nogen måde til skade for borgerne må købe huder og flæsk, som ikke er
saltet, smør eller pelse, som ikke er bundtet tistykkevis, uden af netop sam
me borgere, således som de kan komme overens om. ( 11) Ej heller tillader
vi fornævnte gæster at strejfe om på landet for handels skyld under straf af
det købte; den, som drister sig til at handle herimod, skal derudover bøde
40 mark penge til os og lige så meget til staden. <12) Ydermere er det vor
vilje, at enhver gæst, som for handelens skyld forbliver vinteren over i
Malmø, skal sammen med borgerne på tilsvarende vis udrede alle de ydel
ser som i den tid måtte blive pålagt. <13) Fremdeles hvis og når nogen,
som er beskyldt for manddrab, sår eller for nogen som helst anden legems
krænkelse eller forbrydelse, bliver pågrebet i staden, skal han stille borgen for
sig, således som han kan; endvidere skal en sådan først føres ad een adelvej,
og derefter ad en anden; kan han da ikke stille fyldestgørende borgen for sig,
har vi bestemt, at han uhindret med kongelig tilladelse kan indsættes i stadens
fængsel, indtil han lovligt forsvarer sig for den gerning eller bliver dømt for
den brøde. Men hvis nogen med vold og magt griber en anden, som ikke
er domfældt, skal han betale 40 mark penge til os, 40 mark til staden og
lige så meget til den krænkede. <14) Fremdeles tilstår vi, at når nogen som
følge af en grov handling bliver domfældt på deres byting, så kan borgerne
berøve en sådan sin fred og straffe ham på hals og hånd i overensstem
melse med hans brødes beskaffenhed. <15) Fremdeles hvis det hænder, at
nogen borger eller nogen af hans husstand begår manddrab eller en anden
tilsvarende grov brøde, så han skal berøves sin fred, skal han være pligtig
til at genvinde sin tabte fred på bytinget og intet andet sted. <16) Frem
deles hvis nogen med ondsindet tale angriber en agtværdig mands rygte
og navn, skal en sådan bagvasker på rådmændenes befaling og med vor
kongelige tilladelse hudstryges ved kagen, hvis det drejer sig om en mand;
men hvis det er en kvinde, bestemmer vi, at hun som udtryk for krænkelsen
skal bebyrdes med at bære sten, som særligt er bestemt hertil. <17} Vi til
føjer også den særlige nåde, at vore fornævnte borgere overalt indenfor vore
riger og områder fuldstændigt skal være fri for al besværing med told, som

Nr. 68

1353

52

tilkommer os og den kongelige beføjelse. <18) Fremdeles tilstår vi, at en
hver, som bliver kaldt på rådhuset i anledning af den bøde, som kaldes
‘birkøre’, i forbindelse med brød, øl og ‘yuerstrykning’6) og andet lignende,
skal første gang bøde tre ører til os og staden; anklaget anden og tredje
gang skal han hver gang bøde det samme, men fjerde gang 3 mark. Men
hvis han femte gang bliver fundet forvovent at forse sig, bestemmer vi at en
sådan ufravigeligt skal straffes med tab og berøvelse af erhverv, og han
skal på ingen måde atter genoptage sit erhverv uden at have opnået vor og
stadens rådmænds særlige nåde hertil, idet han dog i forvejen skal
have erlagt bøde- og pengebeløbene. <19) Ydermere er det vor vilje, at
enhver, som besidder gods i staden, sammen med borgerne skal betale skat
til os af sit gods, således som borgerne med rette bliver afkrævet af rådmændene, såvel af købmandsgods som af alt andet, såfremt de ønsker at undgå
tabet af det gods, hvoraf de ikke har ydet skat, og ikke ønsker at erlægge
en bod på 40 mark penge til os og lige så meget til staden. Givet Helsing
borg i det Herrens år 1353 dagen før apostelen St. Thomas’ dag.
1) kendes ikke. — 2) mangler i originalen. — 3) d.v.s. af fortove, der ikke er i lov
hjemlet. — 4) jf. forholdene i Lübeck, hvor det var forbudt at indrette ildsteder i boder
uden naboernes godkendelse, Lüb. UB. XI 143. — 5) d.v.s. intet tingsvidne kan gives
herimod. — 6) betydning usikker, snarest lig hauseri, strygen om med og falbyden af varer,
jf. Kalkar III 431 og IV 169-70.

68

1353.

Kong Valdemar 4. Atterdag fritager Næstved St. Peters kloster for gæsteri.
Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

aldemar støttede klostret og fritog det for gæsteri og tynge af hans
svende, af heste og hunde. Herfor overlod klostret ham til gengæld
Tudebølle ore, Faksinge og Præstø med sit Tang’. 1353.

V
69

1353.

Herr Peder Falk mageskifter to gårde i Kalby og Holme-Olstrup til Næstved St.
Peders kloster for gods i Ulstrup.
Næstved St. Petri klosters registratur {1528).

53

1353

Nr. 72

eder Falk, ridder, fik fornævnte gods1) i Ulstrup ved mageskifte. Og til
gengæld fik klostret hans gods i Kalby, nemlig en gård, og en gård i
Olstrup. 1353.

P

1) sigter til et brev af 1364, SRD IV 395.

1353.

70

Herr Oluf Jensen af Tystofte pantsætter hovedgården i Broby til herr Folmer
Folmersen.

Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440).

ernæst1) fik herr Oluf Jensen af Tystofte, ridder, dette gods med sin
hustru og pantsatte det til herr Folmer Folmersen, ridder, for 300
mark lødigt, nemlig fire bol sammen med hovedgården og øvrige tilliggen
der på den betingelse, at hvis han ikke indløste den inden tre år efter pant
sættelsesdagen, så skulde den straks overgå til besiddelse og ejendom, og
Oluf Jensen selv sammen med sin søn Jens Olufsen og de øvrige arvinger
skulde være forpligtet til at foretage skødningen til ham og hans arvinger
samt til at frigøre den for alle krav o.s.v. I det Herrens år 1353.

D

1) jf. DRB III 2 nr. 105.

Sorø gavebog. 1353.

71

Herr Erik Hasenberg giver afkald på al sin ret til gods i Broby.
Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440).

g på samme tid1) oplod herr Erik Hasenberg, ridder, til nævnte herr
Folmer Folmersen al den ret, der tilkom ham i samme gods i Broby,
idet han erklærede alle breve, der angik samme gods, hvis der senere skulde
blive fundet nogle, for ugyldige og intetsigende. I det Herrens år 1353.

O

1) jf. nr. 70.

1353.

72

Arnold Knap og Peder Dene oplader det gods i Svinninge i Sværdborg sogn, som de
havde i pant af Niels Tygesen, kannik i Roskilde, til kong Valdemar.

Nr. 73

1353

54

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Arnold Knap og Peder Dene oplader kong Valdemar alt det
gods i Svinninge i Sværdborg sogn i Hammer herred, som de havde i
pant af herr Niels Tygesen, kannik i Roskilde, med breve og al rettighed,
de havde dertil. Givet etc. 1353.

B

1353

73

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

Po pantebreve, som hænger ved fornævnte brev1), om gods, som er i
L Snesere og Store Røttinge. Det ene givet 1353, men det andet 13482).
1) sigter til brev af Jakob Basse med år 1356, se ndf. nr. 511 — 2) jf. DRB III 3 nr. 107.

74

1353.

Jens Papes skøde på sit gods i Kobberød.
Vestervig klosters registratur (1599).

ens Papes skøde- og gavebrev på pergament med hensyn til det gods, han
har haft i Kobberød. På latin. Givet 1353.

75

1353.

Herr Oluf i Rakkeby pantsætter gods sammesteds til Åge Degn.

Ålborghus registratur 1573 (Hundslund klosters breve).

Terr Oluf i Rakkebys pantebrev på noget gods sammesteds til Åge
A Degn. År 1353. På latin.

76

[Før 1353]').

Biskop Svend af Århus vidimerer Mikkel Assersens skøder på gods i Lading,

Skjoldelev, Skalmetorp og Toldrup mark.
Alling klosters registratur (1580).

55

r353

Nr. 79

iskop Svend af Århus’ pergamentsvidisse af to skøder af Mikkel Assersen
i Lading på gods i Lading, Skjoldelev, Skalmetorp og Toldrup mark
med mere i Lading mark. Givet 1486. Seglet var borte.

B

1) det er snarere årstallet end bispenavnet, der er fejlskrevet; da Svend var biskop i
Århus fra 1326—53 er 1486 (mcdlxxxvi) måske fejl for mcccxxxvi, jf. Poul Rasmussen, Herre
klostrenes Jordegods i det 16. Årh., 2. hefte p. 112 note 3.

1(3)53(?)9.

77

Tingsvidne om, at en gård i Ring og en gård i Bredstrup var givet til Vor kloster,

og at Torkil Pedersen havde dem i sin varetægt.
Skanderborgske registratur 1606 (Vor klosters breve).

ingsvidne om, at en gård i Ring, i hvilken Steffen Davidsen bor, og
en gårds eje i Bredstrup var skænket af Torkil Pedersens forældres
gods, og at Torkil Pedersen havde fornævnte gods i sin varetægt af Vor
kloster mod en årlig afgift. Givet 14531).

T

1) registraturens årstal 1453 må være forkert, jf. DRB III 2 nr. 107 og tingsvidnet af
1407, ÆA. I 208 G. 19, i hvilket der erklæres, at gården i Ring i mere end 40 år har været
i klostrets eje, jf. endvidere Poul Rasmussen, Herreklostrenes Jordegods i det 16. Årh.,
1. hefte p. 31.

1353.

78

Gavebrev på gods i Grumstrup til Ring kloster.

Skanderborgske registratur 1606 (Ring klosters breve).

t latinsk gavebrev på gods i Grumstrup, som er givet til Ring kloster.
I Givet 1353.

E

1353.
Kong Valdemar giver herr Jens Povlsen låsebrev på Jersore.
Antvorskov klosters registratur (1607).

Idong Valdemar gav herr Jens Povlsen låsebrev på Jersore 1353.

79

Nr. 80

1353
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1353. Vordingborg.

80

Benedikt v. Ahlefeld pantsætter sit gods i Saltø og Karrebæk til kong Valdemar.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

enedikt v. Ahlefelds pantebrev, hvorved han pantsætter kong Valdemar
sit gods i Saltø og Karrebæk. Givet Vordingborg 1353.

B

1353.

81

Jure Nielsen oplader sin rettighed i Saltø til sin frænde Herman v. d. Jura.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ure, herr Klaus’ søns, skødebrev, hvormed han oplader sin frænde
Herman v. d. Jura al sin rettighed i Saltø. Givet 1353.

J

1353.

82

Hertug Erik 2. af Sachsens brev om Saltø.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ertug Erik af Sachsen, Engern og Westfalen samt det romerske riges
øverste marskalk1), udsteder et brev, der lyder, at Jure, hr. Klaus
v. d. Juras søn, har opladt til sin frænde Herman v. d. Jura al sin ret og
rettighed i Saltø med dens tilliggende. Givet 1353.

H

1) registraturen har Danmarks riges øverste marskalk, utvivlsomt fejl gengivelse af
ouerste marschalck des romyschen rykes, jf. 1360 10. august. Ærkemarskalkembedet tilhørte
hertug Eriks hus.

1353.

83

Peder Nielsen i Bagsværd pantsætter gods i Bagsværd til biskop Henrik i Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

eder Nielsen i Bagsværd har pantsat biskop Henrik sit gods i Bagsværd.
1353. På Latin.

P
84

1353.

Mads Kabolt skøder gods i Bagsværd til biskop Henrik i Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

57

J353

Nr. 88

ads Kabolt har skødet biskop Henrik alt sit gods i Bagsværd. Givet
1353. På Latin.

M

13[5]3( ?).

85

Mads Kabolt pantsætter gods i Bagsværd til biskop Henrik i Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ads Kabolt har pantsat biskop Henrik sit gods i Bagsværd. Givet
1393. På Latin.

M

1) registraturens årstal 1393 kan ikke være rigtig, da biskop Henrik døde 1368. Mads
Kabolt nævnes i 1352 (DRB 3. rk. III nr. 609) og ovenfor nr. 84.

[1353 eller senere]1).

86

Tingsvidne om, at Mads Kabolt har afhændet sit gods i Bagsværd til biskop Hen
rik af Roskilde.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

t tingsvidne om, at Mads Kabolt har pantsat og solgt sit gods i Bagsværd
til biskop Henrik. På latin.

E

1) jf. nr. 84 og 85.

13(5)3 (?).

87

Erik Barnumsen af Skarresholm giver Jens Pedersen fuldmagt til at afhænde gods

i Karleby.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

rik Barnumsen af Skarresholms fuldmagtsbrev, som han har givet
Jens Pedersen til at afhænde hans gods i Karleby. 13031).

E

1) Erik Barnumsen døde i 1369; det fejlagtige år 1303 er sansynligvis fremkommet ved,
at registratoren har overset et Z i årstallet (mcccliii).
1353, ÆA. III 327, se [1348], DRB III 3 nr. 103.

1353.
Herr Kristoffer i

Touetorp pantsætter sit gods til Arvid af Vedby.

Maribo klosters registratur (1624).

88

Nr. 89

1353

58

érr Kristoffer i Touetorp1} pantsætter sit gods til Arvid af Vedby for
. en sum penge. 1353.

H

1) fejl for Tunderup?.

89

1353.

Udtog af Hamburgs kæmnerregnskab er.

Notits i Hamburgs kæmnerregnskab (nu tabt).

il rejseudgifter:......... Markvard Trauenevoghet i mark til Gottorp
. . . Til løbere........... Vos 1 pund til Danmark til grev Henrik.........

T
90

1353 og 1354.

Ridderen Heine Spliet kvitterer for oppebørslen af‘den store bede'.

Notitser hos Hamsfort.

det Herrens år 1353 vedvarer den kongelige skatteopkrævning, som
kaldes den store bede, stadig, og ridderne Heine og Henrik1) Spliet
indsamler skatten på Fyn i kongens navn. Det bevidner kvitteringsbrevene,
som de kaldes........... I det Herrens år 1354.............Skatteopkrævningerne
vedvarer stadig i Danmark i følge kvitteringsbrevenes vidnesbyrd.

I

1) Hamsfort har Henning, hvilket må være fejl for Henrik, eftersom en Henning
Spliet er ubekendt; Heine og Henrik Spliet er samme person, hvilket er forklarligt, efter
som Hamsfort refererer flere kvitteringer.

91

1353.

Johan Wittenborg har lånt Bertold penge og givet ham varer med, da han rejste til
Skåne.
Efter Herman og Johan Wittenborgs regnskabsbog i Liibeckarkivet.

det Herrens år 1353, da Bertold rejste fra mig til Skåne, blev Bertold
mig 14 mark 6 % skilling penge skyldig, som han havde lånt. Da Bertold
rejste fra mig til Skåne, lånte jeg ham 10 mark 4 skilling minus 8 penning.
Dermed gjorde jeg ham til kommissionær for 12 pund peber, 12 pund
ingefær, 6 pund muskat og 6 stykker schetter1) og 2 stykker silketøj og to
ruller Brysselertøj og 1 rulle stribet tøj; af den stribede rulle tilhører ham
en ottendedel af værdien.

I

[Før 19. januar 1354]

59

Nr. 93

1) mnt. seter, i Schil. Lübben: ostindisk bomuldstøj; ht. schetter, i DWB: stivet lær
red, glanslærred.

1354 1. januar, Reg.Dan. nr.*2191, se nr. 58 note.

1354. 3. januar. Mainz.

92

Den romerske konge Karl 4. pålægger kong Valdemar 4. Atterdag, ærkebiskopperne
af Magdeburg og Bremen, hertugerne af Braunschweig-Lüneburg, Sachsen og

Mecklenburg, greverne af Holsten og Stormarn og Schauenburg og andre velbyrdige

i nævnte kirkeprovinser at undersøge Hamburgkapitlets klage over de bestemmelser,
som borgerne i Hamburg har udfærdiget mod kirkens frihed, og om muligt at få dem

tilbagekaldt og sørge for, at borgerne søger om eftergivelse af det kirkeband, de er

ifaldet, og yder passende erstatning.
To originaler i Hamburg.

arl, af Guds nåde romernes konge, til alle tider rigets øger, og konge
u af Böhmen, til den stormægtige og høje fyrste Valdemar, de Danskes
og Venders berømmelige konge, og desuden til de ærværdige ærkebiskopper
af Magdeburg og Bremen, de berømmelige hertuger og fyrster af Braun
schweig-Lüneburg, Sachsen og Mecklenburg og de fornemme grever af
Holsten, Stormarn og Schauenburg og andre baroner og velbyrdige i
nævnte Magdeburg og Bremen kirkeprovinser, vore og det hellige romerske
riges tro mænd, kongelig nåde og (påbud om) tro udførelse af de kejserlige
befalinger............. Givet i Mainz i det Herrens år 1354 fredagen før hel
ligtrekonger i vort ottende regeringsår.

K

1354 13. Januar, Acta Pont. VII 74 nr. 5357, se 1344 13. januar, DRB III 2 nr. 6.

[1354. Før 19. januar]1)- Randers.

93

Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger Peder Frederiksen, Niels Nielsen, Zacheus
Mogensen og Niels Jensen af Hvam at indføre Peder Nielsen i en gård i Vester-

Bølle, der var pantsat ham af Knud Jensen.
Original i rigsarkivet.

Nr. 94

[Før 19. januar 1354]

60

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til dem, der
besøger Viborg landsting, hilsen og nåde.
Vi pålægger Peder Frederiksen, Niels Nielsen, Zacheus Mogensen og
Niels Jensen af Hvam at indføre nærværende brevviser Peder Nielsen i
korporlig besiddelse af en gård i Vester-Bølle med dens tilliggender, som
Peder Frændesen boede på, og som var pantsat til ham (Peder Nielsen) af
Knud Jensen i form af forved og ikke indløst til den mellem dem fastsatte
termin, og som senere på lovlig vis er tildømt ham ved vore fire breve2) og
lovbudt på tre ting til indløsning og ikke blevet indløst, og vi pålægger dem
at forsvare ham efter indførelsen i samme. Givet i Randers med Niels Jen
sen som vidne.

V

1) jf. nr. 94—96. — 2) kendes ikke.

[1354. Før 19. januar]1). Randers.

94

Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger for anden gang Peder Frederiksen, Niels
Nielsen, Zac^eus Mogensen og Niels Jensen af Hvam at indføre Peder Nielsen i en

gård i Vester-Bølle.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til dem, der
besøger Viborg landsting, hilsen og nåde.
Vi pålægger for anden gang Peder Frederiksen, Niels Nielsen, Zacheus
Mogensen og Niels Jensen af Hvam at indføre nærværende brevviser
Peder Nielsen i korporlig besiddelse af en gård i Vester-Bølle med dens
tilliggender, som Peder Frændesen boede på, og som var pantsat til ham
(Peder Nielsen) af Knud Jensen i form af forved og ikke indløst til den
mellem dem fastsatte termin, og som senere på lovlig vis er tildømt ham ved
vore fire breve,2) og vi pålægger dem at forsvare ham efter indførelsen i
samme. Givet i Randers med Niels Jensen som vidne.

V

1) jf. nr. 93 og 95—96. — 2) kendes ikke.

95

1354. 19. januar.

Peder Frederiksen, Niels Nielsen, Zac^eus Mogensen og Niels Jensen af Hvam

tilvurderer Peder Nielsen en gård i Vester-Bølle, der var pantsat til ham af Knud
Jensen og tildømt ham ved 4 kongebreve.
Original i rigsarkivet.

6i

i. februar 1354

Nr. 97

eder Frederiksen, Niels Nielsen, Zacheus Mogensen og Niels Jensen
af Hvam til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev tilvurderer nærværende brevviser
Peder Nielsen en gård i Vester-Bølle, at besidde frit med alle dens tillig
gender, hvorpå Peder Frændesen boede, og som blev pantsat til førnævnte
Peder af Knud Jensen i form af forved og ikke indløst til den mellem dem
fastsatte termin og senere lovligt tildømt ham ved fire kongebreve. Til
vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i
det Herrens år 1354 første søndag efter ottendedagen efter helligtrekongers
dag.

P

1354. 27. januar. Randers.

96

Kong Valdemar 4. Atterdag giver Peder Nielsen låsebrev på en gård i Vester-

Bølle.
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 vi til evig besiddelse tildømmer nærværende brevviser
Peder Nielsen en gård i Vester-Bølle med alle dens tilliggender, som Peder
Frændesen boede på, og som blev pantsat ham af Knud Jensen på tinge i
form af forved og ikke blev indløst til den mellem dem fastsatte termin,
og som senere ved vore fire breve lovligt er tildømt ham uden genbreve
herimod, og i hvis korporlige besiddelse han ligeledes efter vore breves
befaling er blevet indført i, idet vi sætter evig tielse på denne sag og for
byder, at nogen på nogen som helst måde befatter sig med nævnte gård
uden hans samtykke og vilje. Givet i Randers under vort segl i det
Herrens år 1354 mandagen før kyndelmisse med Niels Jensen af Keldebæk
som vidne.

V

1354 27. januar, Reg.Dan. nr.*2195, se nr. 58 note.

1354. 1. februar.

97

Esbern Nielsen afstår den lod til Karl Nielsen af Hørby, der er tilfaldet denne på

hans hustru Katerines vegne ved et mellem dem foretaget skifte.

Nr. 98

12. februar 1354

62

Original i den arnamagnaanske samling,

sbern Nielsen til alle, der ser dette brev, evig hilsen med Gud.
I skal vide, at ved et mellem nærværende brevviser Karl Nielsen af
Hørby og mig foretaget skifte af alt gods, der angår os begge, nemlig ham
på sin hustru fru Katerines vegne og mig på samme fru Katerine og Gynceke den yngres datters vegne, ved navn Margrete, der er trolovet mig,
tilfalder nedenforanførte gods Karl som lod, først en gård i Roskilde i St.
Mikkels sogn, på hvilken en vis Bo Gudmundsen bor, et bol skyldjord i
Ferslevlille i Horns herred, fremdeles to gårde med deres gårdsæder i
Torslunde, fremdeles 14 øre og 1 ørtug skyldjord i Tåstrup og Kragehave,
fremdeles et halvt bol jord i Baldersbrønde, fremdeles et halvt bol jord i
Svogerslev, fremdeles halvdelen af alt det gods, vi har i Hersted. Men dette
gods, der som fornævnt tilfalder samme Karl som hans lod, afstår og over
giver jeg frit til ham med dette brev tillige med alle dets tilliggender, idet
jeg erklærer ham kvit og fuldstændigt fritaget med hensyn til alt, såvel
gods som løsøre, som indtil denne dag burde skiftes mellem os på fornævntes
vegne, idet jeg også tilføjer, at hvis denne Karl på lovformelig vis skulle
blive berøvet nogle eller noget af nævnte ejendomme eller deres tilliggender
på grund af en eller anden retsstrid, der allerede er rejst, eller som — hidtil
skjult — vil kunne rejses, skal det føre til ligeligt tab for os, nemlig såvel
for mig som for ham. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev tillige med segl tilhørende de herrer Erik Hasenberg, ridder, Niels
Jensen, kannik i Roskilde, og Simon, præst af St. Johannes fra Jerusalems
orden, Gynceke den ældre og Jon Nielsen, min broder. Givet i det Herrens
år 1354 dagen før den hellige jomfrus renselsesdag.

E

98

1354. 12. februar. Stralsund.

Hertugerne Bugislav 5., Barnim 4. og Vartislav 3. af Pommern erklærer, at de vil

yde kong Valdemar af Danmark, hvad de er pligtige til, uanset den fredstraktat, som
de samme dag har undertegnet med hertug Albrecht 2. af Mecklenburg, og optager

desuden den romerske kong Karl 4., kong Kasimir af Polen, hertug Barnim 3. af

Stettin, biskop Johan af Kammin og Nicolaus 3. og Bernhard 2,, herrer til Werle, i

samme fred.

Original i Schwerinarkivet.

20. februar 1354
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Nr. 100

i Bugislav, Barnim, Vartislav, brødre, af Guds nåde hertuger af
Stettin, Venden, Kassubien og Pommern, og fyrster til Rügen, er
kender og bevidner åbenbart ved denne skrivelse, at vi og vore arvinger
over for den høje fyrste, vor fætter1) og vor herre Valdemar, konge af Dan
mark, vil opfylde, hvad vi er forpligtet til overfor ham; og for os og vore
arvinger skal dette ikke være til skade eller hinder for den aftale om evig
sone, som vi og vore arvinger efter forhandlinger med den mægtige fyrste,
vor kære onkel2) Albrecht, hertug til Mecklenburg, og hans retmæssige
arvinger har aftalt og aflagt ed om, således som vore breve viser, som vi
har givet ham og hans arvinger derpå3)........ Dette er sket, forhandlet og
skrevet i Stralsund år 1354 efter Guds fødsel onsdag før den hellige martyr
St. Valentins dag.

V

1) jf. nr. 99 note 1. — 2) jf. nr. 99 note 2. — 3) trykte i Mekl. UB. XIII nr. 7890—92.

1354. 12. februar. Stralsund.

99

Hertugerne Bugislav 5., Barnim 4. og Vartislav 3, af Pommern lover hertug Al

brecht 2. af Mecklenburg at sikre transporten af indløsningspengene for landet Barth

‘sådan som det står i vor fætter1), kongen af
Danmarks brev, som vor fornævnte onkel2) af Mecklenburg endnu ligger
inde med3), og i hvilket han har mæglet forlig og bilagt tvisten mellem os
til begge sider’.
mellem Stralsund og Ribnitz,

Original i Schiverinarkivet.
1) deres fader Vartislav 4. var broder til Valdemars moder Eufemia. — 2) brugt i
vid betydning. — 5) kendes ikke, men må sigte til en kendelse, afsagt af kong Valdemar
1352 omkr. 25. november og gående ud på, at hertugerne af Pommern havde ret til at
indløse det pantsatte Barth fra hertug Albrecht, jf. Strecker 83—85 og 255—57 og Sjö
stedt 110 note 2.

1354. 20. februar. Kiel.

100

Notarialvidne om, at ridderne Markvard v. d. Wisch, Otto Mörder, Lange Piessen
og Klaus Spliet har bilagtforskellige stridigheder mellem Johan Verda, præst i Bremen

stift, °g rådmandene i Kiel.
Original i Kiel.

Nr.

ioi

3. marts 1354

64

Herrens navn, amen. År 1354 for sammes fødsel, i den syvende indiktion,
den tyvende februar, i den niende time eller deromkring, i vor høj hel
lige fader i Kristus og vor herre herr pave Innocens 6.s andet pontifikatsår
var de gode og agtværdige mænd herr Johan Verda, præst i Bremen stift
på den ene side og desuden........... rådmændene i Kiel i nævnte stift på
den anden, personligt til stede i nærværelse af mig, nedenanførte notar1),
og nedenfor antegnede vidner .... og indgik forlig...........Dette er for
handlet og afsluttet foran byen Kiels borg uden for den lybske rets område
i år, indiktion, måned, dag, time og pontifikat som ovenfor i nærværelse
af de hæderværdige mænd og gode herrer Henrik, provst i Neumünster
kloster af St. Augustins orden, præst ved sognekirken i Kiel, Bremen stift,
Simon og Jakob, klostergivne kanniker, brødre i samme kloster, Konrad,
guardian, Markvard, læsemester, Burchard Wetberch og Detlev af francis
kanerordenens menige konvent i Kiel, broder Detbern Libeden af St.
Hansordenens hospitalshus i Odense, Werner, sognepræst i Petersdorf,
Arnold, sognepræst i Haddeby, Peder Buk, sognepræst i Brügge, Henrik v.
Havene, evig vikar ved sognekirken i Kiel, Markvard Söte, evig vikar ved
St. Peders kirke i Slesvig, Nicolaus Wighendorp, Nicolaus Aspe, Nicolaus
og Johan Gudeman, præster, Martin Langeside, Konrad Hemmendorpe
og Lambert Lobeke, gejstlige, og desuden Markvard v. d. Wisch, Otto
Mörder, Lange Piessen og Klaus Spliet, riddere og ovennævnte voldgiftsdom
mere, fra Bremen, Odense, Slesvig, Kammin, Lübeck og Hildesheim stif
ter og adskillige andre troværdige mænd, der særligt var tilkaldt og ud
bedt til denne sag........ Og vi Markvard v. d. Wisch, Otto Mörder, Lange
Piessen og Klaus Spliet, riddere, ovennævnte voldgiftsdommere, Henrik,
ovennævnte provst i Neumünster kloster af St. Augustins orden, Konrad,
guardian, Werner, sognepræst i Petersdorf, Peder Buk, sognepræst i Brügge,
Arnold i Haddeby, Henrik v. Havene og Markvard Söte, ovennævnte vika
rer, var til stede sammen med notaren og ovenanførte vidner og deltog i alt
det ovennævnte og erklærer, at dette var og er forhandlet og afsluttet så
ledes, idet vi billiger det ved at hænge vore segl under.

I

i) Henrik Laurencii.

101

1354. 3. marts. Strängnäs.

Valdemar Eriksson, ridder, pantsætter gods i Ringstad, Fålleberga, Fiskeby,

Himmelstalund og Kättilstad samt møllen

Trana til Strängnäs domkirkes bygnings-

16. marts 1354
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fond for 400 mark. Blandt vidnerne, hvis segl er hængt under, nævnes

Nr. 103
‘ridderne

Peder Stigsen (Krognos) og Niels Ågesen '(Galen).
Original i det svenske rigsarkiv.

1354. 12. marts og 23. august.

102

To mageskiftebreve mellem Lars Hvas og Alling kloster om Skibelund og en gård i

Sahl.
Silkeborgske registratur (1558).

remdeles to mageskiftebreve pa latin, som blev udvekslet mellem Lars
Hvas og Alling kloster om en gård, som hedder Skibelund, og en gård i
Sahl sammen med mere gods. Det ene givet 1354 på den hellige pave
Gregors dag, det andet givet år 1354 dagen før apostelen Bartholomæus’
dag.

F

1354. 16. marts. Ribe.

103

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Peder Tømmermand, bymand i Randers,
og Jens Ebbesen på rettertinget har skødet alt deres gods i Fårup og Vilslev sogne, som
de havde arvet efter præsten Peder Tandrup, til Åstred, ærkedegn i Ribe.

Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, hvem
dette brev kommer for øre, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at Peder Tømmermand, by
mand i Randers, og Jens Ebbesen, arvinger efter præsten herr Peder Tan
drup, fremstod for vor justitiar i Ribe, og skødede, afhændede og oplod frit
til den ærværdige mand herr Åstred, ærkedegn i Ribe, alt deres gods i
Fårup og Vilslev sogne, rørligt og urørligt, som ved arveret var tilfaldet
dem efter nævnte herr Peder Tandrups død, at besidde med rette evindelig,
og de forpligtede sig bestemt, som landets love kræver det, til at hjemle
nævnte herr Åstred samme gods frit for krav fra hvem som helst. Givet i det
Herrens år 1354 søndagen, da der synges: Oculi mei, under vort segl til
vidnesbyrd og sikrere forvaring med Niels Jensen af Keldebæk som vidne.

V

3. Række. IV. — 5

Nr. 104

104

21. marts 1353

66

1354. 21. marts.

Anders Uffesen af Tordrup^ ridder, pantsætter sine jorder i Ugilvore mark til Jens

Pedersen for to mark sølv.

Original i rigsarkivet.

nders Uffesen af Tordrup, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen
. evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender i sandhed at være nærværende brevviser
Jens Pedersen to mark lødigt sølv skyldig, som ubetinget skal betales til
ham eller hans arvinger på en sidste tingdag i Galten herred før påske, for
hvilket sølv jeg med dette brev pantsætter samme Jens Pedersen mine jor
der i Ugilvore mark, som kaldes Ranesjord, med deres tilliggender, alt og
hvert, idet jeg hjemler ham dem mod krav fra hvem som helst; samme Jens
skal nyde afgrøden deraf årligt, indtil de indløses fra ham eller hans ar
vinger af mig eller mine arvinger på lovlig vis til den fornævnte termin og
uden at det på nogen måde afregnes i gældens hovedstol, på den betingelse,
at hvis samme jorder med nogen som helst ret afvindes samme Jens i mel
lemtiden på lovlig vis af en eller anden, så forpligter jeg mig med dette
brev til at tilbagelevere nævnte sølv tilligemed skadesløsholdelse for afgrø
derne, og desuden med den særlige betingelse, at i hvilket år de nævnte
jorder end bliver indløst af mig eller mine arvinger, skal samme Jens have
de nævnte jorder til leje til følgende St. Mikkels dag for en øre korn. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med min
broder Lars Uffesens segl. Givet i det Herrens år 1354 pa den abbeden
St. Benedikts dag.

A
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1354. 23. marts. Lübeck.

Testamente af Henrik Hardenack, borger i Lübeck.

Udtog efter registratur i Lübeckarkivet (20. årh.).

1354 23« marts (søndag Lætare). — Testamente af Henrik Hardenack.
— Vidner: Bernhard Koesfeld, Everhard Svarte (Niger), rådsherrer. —
Eksekutorer: Bertold v. Stove, Konrad Voos (Voøs), Henrik Blusmen,
Herman Pape, Dethard Sachtleben og hans svoger Bertram Kule. — Ind
hold: 1—2......... 3. Til hans broder Konrad i Malmø (Malmøgha) de 100
mark skånsk, som arveladeren ejer i hans bopæl (‘i hans arv, på hvilken

12. april 1354
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Nr. 106

han bor’), dertil 100 mark lybsk, hans bedste sølvbeslåede bælte og hans
sølvindfattede glasbæger (vitrum argenteum) 4—5.........

1354. 12. april. Arhus.

106

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Peder Gødesen, ridder, på kongens retter

ting har pantsat alt sit gods i Jetsmark, Hvetbo herred, til Niels Tuesen, kaldet
Hvidebrød, for 20 mark sølv.
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 1354 dagen før påske var herr Peder
Gødesen, ridder, på vort retterting og erkendte i sandhed at skylde nær
værende brevviser Niels Tuesen, kaldet Hvidebrød, 20 mark lødigt sølv i
gode og gængse penge, for hvilke han pantsatte ham eller hans arvinger alt
sit gods i Jetsmark sogn i Hvetbo herred, rørligt og urørligt, med alle de
enkelte tilliggender, som hører til nævnte gods, vådt og tørt, uden nogen
undtagelse, så at han frit kunde råde over det efter sin egen bestemmelse,
at indløse på sidste ting i samme fornævnte Hvetbo herred før St. Mikkels
dag otte år frem i tiden af samme herr Peder eller hans arvinger fra om
talte Niels Tuesen eller hans arvinger. Men hvis godset ikke bliver indløst,
når de otte år er forløbet, sådan som det er sagt, så skal samme Niels eller
hans arvinger frit besidde samme gods fra da af, som fra nu af, idet han kan
indsætte og udsætte undergivne og modtage afgrøder og tjenester heraf
uden at det på nogen måde afregnes i gældens hovedstol, indtil godset ind
løses til den fastsatte termin i et hvilket som helst år, på den betingelse, at
hvis nævnte Niels Tuesen i mellentiden lader opføre nogen bygning på
nævnte gods, til brug for bryder eller landboer, eller forbedrer samme gods
med holdsfæ eller holdskorn, så skal omtalte herr Peder eller hans arvinger
yde samme Niels eller hans arvinger skadesløsholdelse for samme efter skøn
af fire venner, udnævnte på begge sider på tidspunktet for indløsningen
af godset. Videre forsikrede og lovede samme herr Peder sammesteds, at
hvis han yderligere skulde afhænde eller skøde samme gods for rimelig og
passende betaling, så skulde ingen uden ovennævnte Niels Tuesen ved
nogen form for afhændelse opnå dette gods af samme herr Peder eller hans
arvinger. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.

V

Nr. 107

[ Før 14. april 1354]
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Givet i Århus ovennævnte år og dag med Niels Jensen af Keldebæk, vor
j usti tiår, som vidne.

107

[1354. Før 14. april]. Abo sysselting.

Tingsvidne af Åbo sysselting om, at ridderen Peder Gødesen har skødet gods i

Nørre og Sønder Djurs herred til herr Thomas, forstander for helligåndshuset i År

hus, for sin og sin hustru Cecilies årtid.
Afskrift i Århusbogen.

ens Thomsen, provst, prior Peder, kantor, prior Lars, kanniker i Århus,
Peder Lading, Tord Ågesen, Jens fra Sjelle, Niels Lollandsfare, præster,
Peder Povlsen og Mikkel Bum til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
I skal alle vide, at vi har været nærværende på Åbo sysselting, har set og
i sandhed hørt, at den velbyrdige mand herr Peder Gødesen, ridder, per
sonligt var til stede på samme ting og skødede og frit oplod med evig be
siddelsesret til herr Thomas, præst og forstander for helligåndshuset i Århus,
på samme hus’ vegne en gård i Dolmer, der årligt yder to øre korn, en
gård i Bredstrup med to stykker kvæg, der årligt yder ti ørtug korn og to
skæpper smør, i Grenå by en toft, hvorpå en vis Werne bor, med huse,
hvilken toft årligt afkaster fire skilling sterling, en toft, hvorpå Torben
Nielsen bor, og hvoraf han årligt skal svare seks sterling og fire høns og
seks dages arbejde, en toft, hvoraf samme Torben og hans fader årligt
skal svare det samme, fremdeles en toft, hvorpå Jakob Stak bor, som
heraf skal svare lige så meget, fremdeles tre øde tofter og en stor eng ved
Grenå, omgivet af grøfter, i Nørre Djurs herred, fremdeles i Sønder Djurs
herred i Ebdrup sogn en gård, hvorpå en vis Erik boede, som årligt svarer
to øre korn og som har to okser i virning, fremdeles en gård sammesteds,
hvorpå Niels Eriksen bor, som heraf årligt skal yde et pund korn, fremdeles
to hopper, to okser, to køer, fire svin og seks får (i virning), med alle til
liggender og alt tilbehør til nævnte gods, til genopførelse og istandsættelse
af fornævnte (helligånds) hus’ kirke og til bod for sin og sine forældres sjæle,
på det aftalte vilkår, at samme forstander for nævnte hus eller den til en
hver tid værende forstander personligt eller ved egnet vikar for en del af de
fornævnte indtægter uden svig skal lade højtideligholde to messer om ugen
til evig tid i nævnte kirke for hans og hans hustru Cecilies samt alle deres

J

14. april 1354
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Nr. 108

slægtninges sjæle; og hvis omtalte herr Peder på grund af røverier, ilds
våder og plyndringer på en eller anden måde skulde geråde i betydelig nød
eller fattigdom — det ske ikke — skal ovennævnte nuværende forstander af
det samme helligåndshus tilhørende gods frit anvise oftnævnte herr Peder
gods, i indkomster jævngodt med hans nu skødede gods, til hans rådighed
og brug. Til vidnesbyrd herom er vore segl tillige med omtalte herr Peders
segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år og dag1).
1) datoen, hvortil der henvises, er faldet ud i afskriften i Århusbogen, jf. nr. 108.

1354. 14. april. Århus.

108

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at ridderen Peder Gødesen på kongens retterting har skødet gods i Nørre og Sønder Djurs herred til herr Thomas Hennikesen, for
stander for helligåndshuset i Århus, til afholdelse af sin og sin hustru Cecilies årtid.
Afskrift i Århusbogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1354 anden påskedag var herr Peder
Gødesen, ridder, på vort retterting og skødede og frit oplod med evig be
siddelsesret til nærværende brevviser herr Thomas Hennekesen, kannik i
Århus og forstander for helligåndshuset sammesteds, på nævnte helligånds
hus’ vegne sit nedennævnte gods, nemlig en gård i Dolmer, en gård i Bred
strup, en toft i Grenå by, hvorpå en vis Werne bor, en toft, hvorpå
Torben Nielsen bor, en anden toft, hvoraf samme Torben og hans fader
årligt skal svare seks sterling, fire høns og seks dags arbejde, en toft,
hvorpå Jakob Stak bor, tre øde tofter med en stor eng ved Grenå, omgivet
af grøfter, i Nørre Djurs herred; fremdeles i Sønder Djurs herred i Ebdrup
sogn i selve byen en gård, hvorpå en vis Erik bor, en gård sammesteds,
hvorpå Niels Eriksen bor, med alle dets tilliggender, således som han vides
tidligere at have skødet det på Åbo sysselting1), til bod for sin og sine slægt
ninges sjæle og til istandsættelse og genopførelse af den ovennævnte kirke,
på det aftalte vilkår, at samme forstander for nævnte hus eller dennes efter
følger personligt eller ved en egnet vikar for en del af indtægterne af før
nævnte gods uden svig skal lade højtideligholde to messer om ugen til evig
tid i nævnte for nævnte herr Peders og hans hustru fru Cecilies samt alle
deres slægtninges sjæle. Hvis iøvrigt omtalte herr Peder på grund af røve-

V

Nr. 109

16. april 1354
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rier, ildsvåder eller plyndringer skulde geråde i betydelig nød eller fattig
dom — det ske ikke — skal ovennævnte nuværende forstander eller den til
enhver tid værende forstander frit uden al indsigelse af samme helligånds
hus’ gods anvise oftnævnte herr Peder gods, i indkomster jævngodt med
hans skødede gods, til hans rådighed og brug, så længe han lever. Givet
i Århus under vort segl ovennævnte år og dag med Niels Jensen Keldebæk,
vor Justitiar, som vidne.
1) cf. nr. 107.

1354. 16. april.

109

Peder Larsen pantsætter sit gods i Stånum til Gunnar Jakobsen.
Eline Gøyes jordebog (1552).

t brev om, at Peder Larsen pantsætter til Gunnar Jakobsen for 60 mark
lybsk alt det gods i Stånum, som han havde i pant af Henrik Bønstorp,
og som denne havde i pant af Ove Jensen for den samme sum penge.
Givet onsdag efter påskedag 1354.

E
110

1354. 20. april. Vordingborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer rådmandene i Lübeck for 1800 pund lybske

sølvpenninge.

Original i Lübeckarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge til de gode mænd,
de herrer rådmænd i Lübeck hilsen med Gud.
I skal vide, at vi, hvis I betaler og overgiver nærværende brevviser Wal
ter v. Homberg, vor svend, i vort navn 1800 pund lybske sølvpenninge i
den for tiden gængse mønt, erklærer Eder og Eders arvinger for kvit og
fri over for os og vore arvinger. Givet i Vordingborg i det Herrens år 1354
søndag Quasimodogeniti under vort sekret, der er fæstnet til bagsiden som
vidnesbyrd om denne sag.

V

111

1354. 20. april. Lübeck.

Testamente af Arnold v. Hameln, borger i Lübeck.

Udtog efter registratur i Lübeckarkivet (20. årh.).

7]25- april 1354

Nr. 113

1354 20. april (Ottendedagen efter påske) — Testamente af Arnold
v. Hameln (syg). — Vidner: Herman Gallyn, Bernhard Paal, råds
herrer. Eksekutorer: Herman Swanse og Nicolaus Gudetith, lybske bor
gere. — Indhold: i—2......... 3. Til sin broder Johan, som bor i Hameln,
20 mark. Til sine stedbrødre Johan og Tideke 20 mark og sin gård i Falsterbo (Valsterbode), sin gård i Lödöse (Luderhusen) og hvad de har hos sig.
......... 4—9...........

1354. 20. april.

112

Rådet i Slesvig (til rådet) i Lübeck om arven efter Herman Siemz, borger i Lü

beck,

Registratur i Lübeckarkivet (19. årh.).

R

ådet i Slesvig bevidner, at derværende Kannik Lars Bokholt sammen
. med sine to brødre har givet Gerhard Siemz fuldmagt angående et
hus tilhørende deres afdøde onkel i Lübeck Herman Siemz. 1354 20. april.

1354. 25. april.

113

Niels Jensen af Keldebæk lover Asser Skytte, forstander for Roskilde St, Agnete

kloster, inden St, Hans at skaffe klostret adkomstbreve på gods i Asmindrup til gen
gældfor en gård i Slagelse, som Asser Skytte har tilskødet ham,

Original i rigsarkivet.

iels Jensen af Keldebæk til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg har stillet sikkerhed for og i sandhed lovet nærvæ
rende brevviser Asser Skytte, forstander for nonnerne i St. Agnete kloster
i Roskilde, at jeg inden førstkommende St. Hans dag skal overgive ham
på nævnte nonners vegne det brev, som herr Jens Sommer har på gods i
Asmindrup1), pantsat til ham af Tage Rud for 16 mark lødigt, tillige med
samme herr Jens’ åbne brev2), til gengæld for en gård i Slagelse, som samme
Asser har tilskødet mig. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under
dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig herr Jens Kappelgård, provst ved Roskilde kirke, og Niels Drage3). Givet i det Herrens
år 1354 fredagen før Valborgsdag.
1) ifølge en påskrift fra 18. årh. på brevets bagside skal godset ligge i Merløse herred.

Nr. 114

1. maj 1354

72

Stedfæstelsen er næppe helt sikker, da klostret ifølge dets jordebog 1504 (RA.) ikke ejede
gods i noget Asmindrup og brevet heller ikke anføres i klostrets registratur 1575 (ÆA IV
275—9°)« — 2) kendes ikke. — 3) den senere rettertingskansler; da brevet er skrevet
med samme hånd, der lejlighedvis ses at have skrevet rettertingsbreve i disse år, er han
rimeligvis skriveren af dette.
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1354. 1. maj. Nykøbing Falster.

Kong Valdemar 4. Atterdag tager bymandene i Stubbekøbing under sin beskyttelse

og giver dem forskellige privilegier.
Tre afskrifter i rigsarkivet,

T Taldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
V dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi tager nærværende brevvisere, vore elskede
bymænd i Stubbekøbing tillige med alt deres gods og undergivne under
vor fred og beskyttelse for særligt at forsvare dem; og idet vi, som vi bør,
vil vise dem en oprigtig kærlighed og en særlig gunst, tilstår vi bymændene
med dette brev af den særlige nåde, som vi viser dem, (i) at alle, som
sælger deres ejendele, gods og købmandsvarer til riddere, væbnere, vore
mænd eller andre, hvilken stilling de end indtager, og giver disse eller
nogen af dem en vis frist til betaling af købesummen for samme, og disse
købere ikke betaler til den givne termin, og de senere forefindes inden for
denne bys fredsmærker, på folkesproget kaldet byfred, må de ikke, når
bymændene i fogdens eller hans udsendings nærværelse første, anden og
tredje gang har nedlagt lovligt forbud eller foretaget beslaglæggelse,
driste sig til at drage bort, før der er sket fuld betaling og tilbørlig fyldest
gørelse; hvis de handler herimod, skal de, når de kommer fjerde gang,
pågribes og anholdes og skal være forpligtet til at yde tre mark penge —
for hvilke der skal gives een skilling grot, således som forholdene i vort rige
nu kræver1) — for hvert tidligere nedlagt forbud, og på samme måde
tre mark til fornævnte bysamfunds tarv på grund af den utilbørlige bort
dragen og opsætsigheden; og de skal ikke frigives, førend nævnte retsbøde
aldeles er betalt. Enhver, der er anklaget og tilbageholdt, skal dog lige vel
før sin frigivelse fuldt ud gøre fyldest over for sin anklager for den oprinde
lige sag eller fri sig på lovlig vis. <2) På grund af denne vor nåde — som vi
forunder dem — skal alle overtrædere som angriber disse bymænd eller nogen
af dem med hug inden for byens grænser, hvis disse angribere bliver grebet
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på fersk gerning under dette slagsmål og tilbageholdt, fyldestgøre i overens
stemmelse med forseelsens omfang og art, og der skal ikke gives dem adgang
til nogen renselse herfor ved at tilbyde lov for sig2). Men hvis de ved den lej
lighed skulde undfly, skal de i fremtiden anholdes ved tilbagevenden, ind
til de har gjort fyldest for det begåede eller har værget og renset sig for
samme med tilbørlig lov på retmæssig måde. <3) Enhver, hvad enten de
bor på land eller i by, uden for eller inden for byens grænser, som dræber
eller sårer nogen af disse bymænd inden for byens grænser, skal være
forpligtet til at betale den skadelidte 40 mark penge, lige så meget til os og
lige så meget til byen. <4) Ydermere angående 40 marks bøder: Enhver,
der fæster lov, skal enten være skyldig at værge sig med tre love, som på
folkesproget kaldes tyltered, ved medlemmer af St. Knuds gilde og broder
skab eller med ni love, kaldet tyltered, som skal tages alle vegne fra blandt
borgerne, som dog skal være lovfaste mænd. <5) Ydermere skal enhver, der
fæster lov, af hvilken art de end er, inden for byens grænser, fylde og
yde samme lov inden for samme bygrænse. (6) Endvidere tilstår og til
deler vi nævnte bymænd og enhver af dem den særlige nåde, at de, hvor de
end kommer hen inden for vort riges grænser, i kraft af dette brev skal være
fri og i lige måde undtaget for al toldafgift af deres gods, som de fører med
sig. <7) Ligeledes er det vor vilje, at de, eller nogen af dem, ikke skal
tvinges til edsaflæggelse sammen med udpegede mænd, som kaldes “nævn”,
og heller ikke på nogen måde stævnes til andre ting end deres eget undtagen
efter vor særlige befaling. (8) Fremdeles tilstår vi, at grænserne for byens fred
skal gå til skellene Ore led mod øst, Sortebæk mod syd, Porrebro3) mod
vest, og til midtsunds mellem byen Stubbekøbing og øen Bogø norden for
samme by. <9) Fremdeles hvis nogen sårer nogen, afhugger et lem,
dræber, begår hærværk, vælter en vogn med hustru og løsøre, sænker et
sejlklart skib med købmandsvarer eller begår andet lignende eller værre,
skal han betale den krænkede to mark lødigt sølv og os lige så meget og
byen lige så meget ud over, hvad der indeholdes i lovbøgerne. <10) Frem
deles overlader vi dem græsgange til deres kvæg tillige med tofter, skove og
enge mellem fornævnte by og Pribrød4) syd for byen og mod vest til bæk
ken, kaldet Skelbæk, hvorved vi ikke vil, at det skal være til noget afbræk
for deres naboer; disse tofter, skove, enge og græsgange havde de i vore
forfædres tid i fred og ro i 100 år og mere; dog skal det være uden skade
for vore jorder og agre med alle deres tilliggender. <11) Fremdeles er det
vor vilje, at gæster ikke må sælge eller købe på byens torv eller inden for
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sammes grænser til skade for rådmændene eller bymændene uden sammes
tilladelse eller samtykke. <12) Fremdeles er det vor vilje og pålægger vi
alle, der bor i byen Stubbekøbing, at de sammen med fornævnte bymænd,
som hidtil udredte de nedennævnte ydelser, skal udrede og for fremtiden
ikke unddrage sig nogen ydelse, der hører til vor kongelige ret, såvel på
lagte men ikke betalte, som dem, der pålægges i fremtiden; ligeledes er
det vor vilje, at det samme skal gøres af alle andre, der besidder gods eller
jorder i nævnte by, således som det hensigtsmæssigt måtte blive udskrevet
og pålagt dem af rådmændene sammesteds, på det tilføjede vilkår, at så
meget som retmæssigt tilfalder vore svende, som bor i eller uden for
nævnte by, at udrede af nævnte ydelser, så meget skal fradrages os i samme
ydelser. Vi forbyder derfor bestemt ved vor nådes fortabelse, at nogen af
vore fogeder, sammes officialer eller nogen anden, af hvad stand eller stil
ling han end måtte være, drister sig til at lægge hindringer i vejen for for
nævnte bymænd eller nogen af deres undergivne i modstrid med den
frihed og nåde, vi hermed skænker dem, såfremt han vil undgå vor konge
lige gengældelse og vrede. Givet i Nykøbing på Falster i det Herrens år
1354 på selve de hellige apostle Filip og Jakobs dag i vor nærværelse under
vort segl, der er hængt under dette brev til vidnesbyrd om det fornævnte.
1) d.v.s. således som kursen nu er; 1 skilling grot var 1/5 mark sølv. — 2) d.v.s. til
byde at rense sig med mededsmænd. — 3) en anden afskrift har Bollbroe. — 4) en anden
afskrift har Pribrødre.
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Rådet i Lund erklærer over for rådet i Lübeck, at ærkebiskop Peders kapellan
Jordan Rode (Rufus) i dets nærværelse har givet rådmand Berhard Paal i Lübeck
fuldmagt til på hans vegne at afhænde et hus i Lübeck.

Original i Lübeckarkivet.

ådmændene i staden Lund i Skåne til de hæderværdige og gode mænd,
- deres særlige venner, de herrer rådmænd i staden Lübeck, i
redebon tjeneste og hengivenhed.
I skal vide, at den forstandige mand, herr Jordan, kaldet Rode, kapellan
hos den ærværdige fader i Kristus og vor herre herr Peder, af Guds nåde
ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, i vor nærværelse har givet den hæderværdige mand herr Bernhard Paal, rådmand hos Eder, sit fulde bifald og
samtykke til, at han frit kan afhænde, sælge og over for Eders råd oplade
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hans hus, som han personligt bebor, i den gade i Eders stad, som på folke
sproget kaldes Adolfsgade, og at han i overensstemmelse med Eders ret har
givet afkald over for os, som var det over for Eder, og at han har givet
samme herr Bernhard Paal, hans svoger1), fri og fuldstændig myndighed
til i hans navn at samtykke og give afkald i alle forhold, på hvilken måde
de end måtte angå ham efter Eders ret, som om han personligt gav afkald
på dette i Eders nærværelse, og til særligt at gøre det, hvis hans broder
Henrik vil afhænde og sælge huse eller ejendele, der ved dødsfald er kom
met ind under arverettens regler, idet han evindeligt vil anerkende og god
kende det, som samme herr Bernhard måtte foretage sig i denne sag eller
i noget af det fornævnte, hvilket vi erklærer med dette brev. Til vidnesbyrd
herom har vi befalet, at vort segl skal hænges under dette brev. Forhandlet
og givet i det Herrens år 1354 lille St. Hans dag.
1) kan også oversættes søstersøn.

1354. 7. maj.
Lars Dansson overdrager Kristine Jensdatter af Skarhult alt sit gods i

116
Gøthsboth

samt en mølle i Valkebo herred.

Original i det svenske rigsarkiv.

ars Dansson til alle, til hvem dette brev måtte nå, hilsen evindelig med
1 Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg fuldt
ud og frit med dette brev har overdraget Kristine Jensdatter af Skarhult
alt mit rørlige og urørlige gods i Gøthsboth tillige med en mølle i Valkebo
herred med alle tilliggender til nævnte gods, nemlig agre, skove, enge,
vådt og tørt, intet undtaget, at besidde til evindelige tider. Desuden for
pligterjeg mig og mine arvinger til at hjemle, fri og frigøre fornævnte Kri
stine Jensdatter eller hendes rette arvinger fornævnte gods med alle dets
tilliggender, intet undtaget som fornævnt, for alle nulevendes og alle frem
tidiges krav og tiltale. Til vidnesbyrd herom og til fastere sikkerhed har
jeg ladet mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig herr
Lars Karlsson, ridder og gælker i Skåne, og Mats Håkonsson, væbner af
Ulvsberg, hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1354 onsdagen
næst efter Lille St. Hansdag.
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Rådet i Lund erklarer overfor rådet i Lübeck, at Henrik Bokholt, dekan ved kirken
i Lund, i dets nærværelse har givet afkald på sin part i afdøde Herman v. Siemz' hus

til fordel for Godskalk v. Siemz.
Original i Lübeckarkivet.

ådmændene i staden Lund i Skåne til de hæderværdige og gode mænd,
. deres særlige venner, de herrer rådmænd i staden Lübeck, velvillig
tjeneste med hilsen.
I skal vide, at den hæderværdige herr Henrik Bokholt, dekan ved kirken
i Lund, over for os som det var over for Eder fuldstændigt har givet afkald
til fordel for Godskalk v. Siemz, nærværende brevviser — skønt fraværende
som om han var nærværende1) — på alt, hvad der med rette kan tilkomme
ham i hans onkel, afdøde Herman af Siemz’ hus på hjørnet af Hundegade,
når man går ned til højre, således at han frit kan gøre eller undlade at gøre
med det, hvad han vil. Og han bifaldt desuden i forholdet til sine brødre
herr Lars Bokholt, kannik i Slesvig, og Gerhard Bokholt, rådmand i Greifs
wald, at de for deres som han for sit vedkommende på samme måde frit
kunde gøre eller undlade at gøre med hensyn til salg og afståelse af hvad
der kan tilfalde dem som deres lod i nævnte hus; og på samme måde
bifaldt han, at andre, hvem det vides at vedkomme, kunde gøre alt, hvad
de vil, i overensstemmelse med Eders stadsret, idet han evindelig vil aner
kende og godkende det. Til vidnesbyrd herom har vi befalet, at vor stads
segl skal fæstes til dette brev. Givet og forhandlet i det Herrens år 1354 på
den søndag, da man synger Cantate.

R

1) d.v.s. brevet er først senere overgivet brevviseren.
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Ingerd, enke efter Peder Haraldsen, pantsætter syv øre skyldjord i Højby til sin

søster Thura Josefsdatter for 40 mark lødigt sølv.
Original i rigsarkivet.

ngerd, enke efter Peder Haraldsen, til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
I skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til min højtelskede søster
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fru Thura Josefsdatter for 40 mark lødigt sølv, nemlig i Toursmønter,
i sterlinger og i lybske penninger, gode og gængse, og ikke i andet af tilsva
rende værdi. Herfor pantsætter jeg hende med dette brev mit gods i Højby,
nemlig syv øre skyldjord med agre, enge, græsgange, skove, fiskevande,
gårdsæder og en vejrmølle med alle tilliggender til samme gods af enhver
art, hvilket fuldt ud skal indløses på første ting i Odsherred efter førstkom
mende søndag Quasimodogeniti med den yderligere betingelse, at hvis
nævnte gods ikke indløses af mig eller mine arvinger til fornævnte termin
for fornævnte sum sølv, skal samme fru Thura have fornævnte gods til sin
frie rådighed, således som hun finder det bekvemmest og nyttigst, indtil for
nævnte gods fuldt ud indløses af mig eller mine arvinger fra hende eller hen
des arvinger for ovennævnte sum sølv og på ovennævnte ting, uden at de fra
samme gods hidrørende frugter på nogen måde skal fradrages i gældens
hovedstol. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige
med segl tilhørende junker Erik Barnumsen, Peder Due og Mikkel, præst.
Givet i det Herrens år 1354 dagen før Kristi himmelfartsdag.

1354. 22. maj.
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Benedikt v. Ahlefeld, ridder, Hartvig Breyde og Ivan van ZePeh væbnere, erklærer

på Markvard og Busche Westensees umyndige sønners vegne at ville overholde den
kendelse, som biskop Bertram af Lübeck, Eggert v. Krummesse, ridder, og Peder

Dene, kong Valdemar 4. Atterdags foged, måtte fælde angående drabet på Markvard
v. Westensee.
Original i Lübeckarkivet.

et skal være åbenbart for alle, som ser dette brev eller hører det læse,
at vi Benedikt v. Ahlefeld, ridder, Hartvig Breyde og Ivan v. Zepel,
væbnere, på børnenes vegne, nemlig Markvard Westensees søn og hans
arvinger og Busche Westensees søn og hans arvinger, endrægtigt og fuldt
ud har overladt sagen om drabet på Markvard Westensee til den velærvær
dige fader herr Bertram, biskop af Lübeck, herr Eggert v. Krummesse,
ridder, og Peder Dene, den høj bårne herre kong Valdemar af Danmarks
foged, således at deres kendelse derom skal forblive fast og ubrydelig. Til
vidnesbyrd derom har vi hængt vore segl under dette brev og givet det i
året 1354 efter Guds fødsel på højtiden for Kristi himmelfart.
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1354. 22. maj.

Biskop Bertram af Lübeck, Eggert v. Krummesse, ridder, og Peder Dene, kong
Valdemar 4. Atterdags foged, afsiger kendelse i sagen om drabet på Markvard v.
Westensee.

Original i Lübeckarkivet.

ftersom rådmændene i staden Lübeck for Guds skyld og dernæst af
hensyn til den højbårne herre kong Valdemar af Danmarks ære har
overladt sagen om drabet på Markvard Westensee til os Bertram, biskop af
Lübeck, og Eggert v. Krummesse, ridder, og Peder Dene, den samme
herre konge af Danmarks foged, og eftersom herr Benedikt v. Ahlefeld,
ridder, og Hartvig Breyde og Ivan v. Zepel, væbnere, på Markvard We
stensees søns og hans arvingers vegne og på Busche Westensees søns og hans
arvingers vegne efter vort råd også har overladt sagen til os, og vi med
deres samtykke har påtaget os at bilægge al uoverensstemmelse og tvedragt,
der er opstået som en følge af og som vedrører drabet på samme Markvard
Westensee, så afsiger vi kendelse mellem dem, som herefter skrevet står:
Når frænderne til de fornævnte børn, nemlig Markvard Westensees søn
og Busche Westensees søn, helt og holdent tilsikrer rådmændene i staden
Lübeck og deres stad og alle deres borgere en lovlig orfejde og en fuldstæn
dig sone på fødtes og ufødtes vegne og for alle dem, som med rette kan gøre
krav gældende desangående, og de også indestår for, at de selv, når for
nævnte børn bliver myndige, sammen med dem helt og holdent vil bekræf
te, stadfæste og garantere samme lovlige orfejde og fulde sone, fast og ubry
deligt at overholde for sig og for alle deres frænder og arvinger, fødte og
ufødte, så siger og forkynder vi for Lübeckerne, at de da skal gøre, som
herefter skrevet står, og siger og forkynder også for de fornævnte børns
frænder og for børnene, at de skal godtage dette: (i) For det første, at
Lübeckerne, repræsenteret af hele deres råd og af hundrede retskafne bor
gere, skal fri sig efter loven og sværge på helgenerne, at de ikke er skyldige i
drabet på Markvard Westensee, hverken med råd eller dåd, og at det var
dem ukært og endnu er det. <2) For det andet skal de til hans minde lade
sætte et varigt kors på det sted, hvor — så godt som man kan bevise det —
Markvard Westensee blev nedsat, da man førte ham død hen foran staden
Lübeck. <3) For det tredie skal de lade ham mindes i alle sognekirker,
således som skikken er dersteds. <4) For det fjerde skal de lade indstifte
tre evige messer for ham, een i Reinfeld, og een hos dominikanerne i Lü-
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beck og een hos franciskanerne, ved nyoprettede altre og med det udstyr,
som hører til altrene. Men hvis det slår fejl for dem, således at de ikke kan
gennemføre det med altrene, skal de efterkomme det, vi tre råder til.
(5) For det femte skal de lade lægge en ligsten på hans grav og hugge den
efter deres egen vedtagelse. (6) For det sjette skal de sende en pilgrim til
det hellige land hinsides havet, og een til Rom og een til Santiago de Compo
stela og een til Vor Frue i Rocamadour og een til Vor Frue i Aachen og een
til Obernkirchen. (7) For det syvende skal de forskaffe ham broderskab
med meddelagtighed i alle gode gerninger i klostrene i stifterne Schwerin,
Ratzeburg og Lübeck1). (8) For det ottende skal de forsvare Markvard
Westensees søn i hans rettigheder, hvor de kan gøre det med ære og ret.
(9) For det niende forkynder vi over for dem, at de af hensyn til den høj
fornemme herre kong Valdemar af Danmarks gunst og nåde og bistand
skal give Markvard Westensees søn og dem, som har ret dertil, tusinde
mark penninge i lybsk mønt for tabet af hans fader, at betale som de har
krav på, når denne fornævnte orfejde og sone er fuldbyrdet og garanteret,
således som det er sagt her foran. Og efter at de fornævnte børns frænder
har godtaget og bekræftet den fornævnte sone, så siger vi til fornævnte
rådmænd i Lübeck på vor herre kong Valdemar af Danmarks vegne,
således som han har befalet os, at han da skal være deres ven og ikke læn
gere nære nogen uvilje mod dem på grund af de fornævnte punkter. Til
vidnesbyrd herom har vi hængt vore segl under dette brev, givet år 1354
efter Guds fødsel på Kristi himmelfarts dag.
1) i henhold til § 6 og 7 udstedtes i løbet af 1354—55 en række ‘broderskabsbreve’ og
vidnesbyrd om fuldbyrdet pilgrimsfærd, jf. Mantels, Lübeck und Marquard v. Westensee,
48—53-
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Peder Bymand oplader al rettighed efter herr Timme v. Godendorp til kong Val
demar.

Vordingborgske registratur (1476).

remdeles, at Peder Bymand oplader kong Valdemar al den rettighed
og de breve, som han og hans søster Heina havde efter deres fader af
herr Timme v. Godendorp, ridder. Givet i det Herrens år 1354 ottende
dagen efter pinse.
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Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Kristoffer 2. s brev af 1328 30. november.
Original i Lübeckarkivet.

ertram, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop ved kirken i
Lübeck, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi erklærer, at vi har set et brev af den stormægtige fyrste og højsindede
herre, herr Kristoffer, Danmarks konge, hvilket brev var ufordærvet,
uskrabet og ubeskadiget i enhver henseende, beseglet med hans hele ved
hængende segl og af nedenstående ordlyd: Kristoffer, af Guds nåde de
Danskes og Venders konge (o.s.v. = DRB II 10 nr. 76). Og derfor har vi
fornævnte biskop Bertram ladet vort segl hænge under dette brev til vid
nesbyrd om denne vor vidimering i det Herrens år 1354 mandagen efter
trinitatis.
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Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1340

21. maj1} (DRB III1 nr.42).

Original i Lübeckarkivet.
1) teksten er mutatis mutandis enslydende med nr. 122.

124

1354. 11. juni.

Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1288 2. januar1}
(DRB II3 nr. 276).

Original i Lübeckarkivet.
1) teksten er mutatis mutandis enslydende med nr. 122.
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1354. 11. juni.

Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Valdemar 4. Atterdag brev af 1341

13. juli (DRB III1 nr. 186).
Original i Lübeckarkivet1}.

1) ikke forefundet efter krigen.
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1354. 11. juni. Tønder.
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Hertug Valdemar 3. af Jylland giver bymandene, købmand og gaster i Tønder

samme rettigheder, som borgerne, købmand og gaster har i Lübeck, fritager alt gods,

som bymandene ejer i landsbyerne, for alle afgifter og byrder, giver dem toldfrihed
og befaler indbyggerne i Hviding, Lø, Slogs, Højer og Tønder herreder kun at

handle i Tønder, og at alle håndvarkere inden 6 uger skal nedsatte sig i Tønder med

undtagelse af een reprasentant for hvert håndvark i hvert sogn i disse herreder.

Nedertysk oversættelse fra 1436 i Åbenrå landsarkiv.

aldemar, af Guds nåde hertug afJylland, sender evindelig hilsen i Gud
til alle dem, som ser dette brev.
Forfædrenes prisværdige klogskab har foreskrevet os, at vi skal nedfælde
skriftligt den mindeværdige ordning af de ting som sker, for at den mørke
glemsel, som er den menneskelige slægt som helhed medfødt på grund af
de første forældres fald, med tidens forgængelighed ikke skal gå af minde.
På grund af den særlige nåde og gunst, som vore forfædre, salig ihukom
melse hertuger afJylland, af inderlig kærlighed har vist og næret mod vore
bymænd i Lille Tønder, mod hvem vi også er gunstigt stemt på grund af
deres og andre retskafne mænds bøn, ydmygt rettet til os1), tilstår, tillader
og stadfæster vi derfor velvilligt med dette skrift til fast overholdelse og på
ingen måde at fraviges, at vore fornævnte bymænd i Tønder og deres
købmænd eller kræmmere eller andre gæster, hvorfra de end er kommer
til denne fornævnte by Tønder, (må nyde)2) alle rettigheder, nådesbevisninger, friheder og fordele, således som borgerne i Lübeck, deres gæster og
købmænd frit nyder (dem)2) i deres stad Lübeck, og så fuldstændigt som
de samme friheder der bliver bekendtgjort til overholdelse, (og der skal
skikkes dem ret i alle retssager og de domfældte straffes i overensstemmelse
hermed)3). Ydermere lader vi vore fornævnte bymænd alle deres ejendom
me i landsbyerne, som er beboet af deres tyende, være fri og undtaget for
alle os tilkommende ydelser, såsom inde, stud, kværsæde, redskud og øv
rige ydelser. Vi har også tilstået fornævnte bymænd i Tønder den særlige
nådesbevisning, at de skal være fuldstændig fri og undtaget for at betale al
slags told, hvor de end kommer i vort magtområde. Ydermere vil vi be
fale og påbyde til fast overholdelse, at alle i Hvidingherred, Løherred,
Slogsherred, Højerherred og Tønderherred skal søge og have deres mar
ked i denne vor forskrevne by Tønder, og foretage deres handel der og
intet andet sted. Ydermere påbyder vi alle håndværksfolk, såsom smede,
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tømrere, skomagere og garvere, som bor i disse forskrevne herreder, at de
inden seks uger ordner deres forhold og gods og overflytter til vor foranskrevne by Tønder, dog således, at een fra hvert af de foranskrevne hånd
værk skal forblive i hvert sogn i de fornævnte herreder. Til vidnesbyrd
om og yderligere forvaring af dette har vi ladet vort segl hænge under dette
brev. Givet og skrevet i Tønder i vor nærværelse år 1354 efter Guds fødsel
aftenen før Kristi legemsfest.
i) den nedertyske oversættelse har gegoten, rimeligvis forkert oversættelse af inclinati. —
2) mangler i oversættelsen. — 3) teksten er anakolutisk; oversættelsen beror til en vis
grad på formodning om, hvad der har stået i den latinske original.
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1354. 16. juni.

Tovi Nielsen af Nebbe oplader for 23 mark sølv kong Valdemar 4. Atterdag alle
rettighedery han gennem sin hustru Lene har i kraft af åbne breve, som ridderen
Timme v. Godendorp og Dose v. Godendorp havde givet hendes fader Henneke

Bymand.

Original i rigsarkivet.

ovi Nielsen af Nebbe til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige skal vide, at jeg til den berømme
lige fyrste og herre, min såre kære herre herr Valdemar, de Danskes
konge, med dette brev frit har afstået til hans brug alle rettigheder, som jeg
fik med min hustru Lene, og som hun fik ved arveret efter sin faders død
i kraft af åbne breve, udstedte af Timme v. Godendorp, ridder, og Dose
von Godendorp og deres rette arvinger, til hendes fornævnte fader Henneke
Bymand, på den betingelse, at jeg, hvis nævnte rettigheder på nogen måde
fravindes min ovennævnte herr konge efter landets love, med dette brev
forpligter mig til inden et halvt år, efter at fornævnte rettighed er ham fra
vundet, fuldt ud at tilbagebetale ham de 25 mark lybsk, som han har givet
og garanteret mig for nævnte rettigheder. Til vidnesbyrd herom er mit
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1354 på St. Vilhelm
bekenderens dag.
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1354. 21. juni. Ribe.
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Rådet i Ribe vidimerer kong Erik 4. Plovpennings brev 1242 begyndelsen af maj,
kong Kristoffer i.s 1232 9. august, kong Erik 3. Glippings 1273 2}. september og
kong Erik 6. Menveds 1309 29. juli og 1297 30. oktober.

Original i rigsarkivet.

ibe stads rådmænd til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
. Gud.
Alle skal vide, at vi i det Herrens år 1354 lørdagen før St. Hans dag i
sandhed har set nedenstående breve, uskrabede, ustungne, med ægte ved
hængende segl og af følgende ordlyd ord til andet: Erik, af Guds nåde de
Danskes og Venders konge (o.s.v. = Rep. nr. 147). Fremdeles et andet.
Kristoffer, af Guds nåde de Danskes og Venders konge (o.s.v. = DRB II 1
nr. 74). Fremdeles et andet. Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge (o.s.v. = DRB II 2 nr.216). Fremdeles et andet. Erik, af Guds
nåde de Danskes og Venders konge (o.s.v. = DRB II 6 nr. 193). Fremdeles
et andet. Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge (o.s.v. = DRB
II 4 nr. 273). Til vidnesbyrd herom har vi ladet vor stads segl hænge
under. Givet ovennævnte år og dag.
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Biskopperne Niels af Odense, Henrik af Roskilde, Peder af Viborg, Anders af
Børglum, Povl af Århus og Peder af Ribe bandlyser brødrene Lave Rød, ridder, Bo

Høg og Esger Kristiansen, væbnere, for plyndring af Ribekannikernes gods i Harog Varde syssel.

Original i rigsarkivet.

iels af Odense, Henrik af Roskilde, Peder af Viborg, Anders af Børg
lum, Povl af Århus og Peder af Ribe, disse kirkers biskopper, til alle
sognepræster i deres stifter, hilsen og fast påbud om lydighed mod herr
ærkebiskoppens og vore nedennævnte befalinger.
Vi ved, at det står skrevet i den hellige kirkeret1), 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,
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og der vil sikkert tilføjes de troendes sjæle skade, eftersom straffrihed avler
forvovenhed og forvovenhed udskejelser. Da derfor brødrene herr Lave
Rød, ridder, Bo Høg og Esger Kristiansen, væbnere, flere steder i Harsyssel
og Vardesyssel med vold har ladet korn, kvæg, huse og bygninger, penge og
trækdyr, undergivne og fællesgods2) fjerne og bortføre fra Ribe kirkes
kannikers gods under ringeagt af provinsialstatuterne3) og til undergravelse
af kirkens frihed, hvorfor de ifølge samme provinsialstatuter ved selve denne
handling har pådraget sig bandlysningsdom, hvilken bandlysningsdom
vor ærværdige broder ovennævnte herr biskop Peder af Ribe lovligt og på
kanonisk vis har udstedt mod dem, således som det klart indeholdes i
hans brev, giver vi derfor Eder alle og enhver i medfør af den hellige
lydighed og under trusel om suspensions- og bandlysningsstraf og berøvelse
af benificierne det bestemte påbud på alle søn- og helligdage i Eders kir
ker eller på tinge i kraft af dette brev ved vor og ovennævnte kirkemødes
myndighed offentligt at erklære samme Lave, Bo og Esger for bandlyste,
indtil de giver det således frarøvede tilbage og i gerning adlyder kirkens
befalinger herom; og de gudstjenstlige handlinger skal være suspenderet
i det sogn eller de sogne, hvor samme Lave, Bo og Esger opholder sig, indtil
nævnte ejendele bliver givet tilbage og der ydes en passende erstatning.
Men hvis ovennævnte Lave, Bo og Esger en måned efter — som vi fastsæt
ter for dem at gælde for tre gange kanonisk påmindelse og peremptorisk
frist, og som vi fastsætter ifølge sagforholdet4) — fortsat forstokket sidder band
lysningen overhørige, skal I derefter i Eders kirker med tændte lys som forudskikket og under klokkeringning erklære, at samme Lave, Bo og Esger
er bandlyste og omhyggeligt skal undgås af alle troende, idet I i kraft af
ovennævnte myndighed bestemt forbyder, at nogen troende efter udløbet
af nævnte måned drister sig til at deltage med ovennævnte Lave, Bo og
Esger i måltid, drikke, samtale, bøn, handel, bolig, bad eller andet, udover
det, som retten tilstår, såfremt han ønsker at undgå nævnte bandlysnings
dom, så at de, bedækket med skamrødme bestyrtet skal føle sig skåret ud
af de troendes fællesskab som rådne lemmer, udstødt og overgivet i djæve
lens magt. De præster, som læser dette brev, skal sende det tilbage, beseglet
med deres segl. Givet i Nyborg på rådsmødet kaldet danehof under vore
segl i det Herrens år 1354 dagen før apostlene St. Petrus’ og St. Paulus’ dag.
1) jfr. DRB III 3 nr. 262. — 2) d.v.s. gods, der tilhørte kannikerne og deres bryder i
fællesskab og hvoraf udbyttet deltes ligeligt mellem disse. — 3) jf. DRB III 2 nr. 153. —
4) jfr. DRB III 2 nr. 153 note 12.
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Esger Pedersen forpligter sig til at betale Bosjø kloster 13 pund mel årligt af
Kållby mølle.

Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1685).

idnebrev, der indeholder, at Esger Pedersen bekendte at være 15 pund
mel skyldig for Kållby mølle, hvilke han årligt skulde betale til Bosjø
kloster, nemlig seks pund til jul, seks pund til fastelavn og de resterende tre
pund til mikkelsdag. Givet lørdagen efter St. Hans dag 1354.

V

1354. Omkr. 1. juli. Nyborg1)-

13*

Kong Valdemar 4. Atterdag udsteder en forordning på danehoffet i Nyborg med
samtykke af rigets bedste mænd.
Afskrifter i forskellige lovhåndskrifter og i sjællandske årbog.

Herrens navn, amen. Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Ven
ders konge, har på de Danskes almindelige rådsmøde, kaldet danehof, der
blev holdt i Nyborg i det Herrens år 1354 i ugen efter St. Hans dag, med
råd og samtykke af hertugen af Slesvig2) og de ærværdige fædre og herrer
biskopper, nemlig Niels af Odense, Peder af Ribe, Peder af Viborg, Henrik
af Roskilde og Povl af Århus, Klaus Limbæk, vor drost, Palle Jensen,
vor marsk, og de øvrige råder og vore bedste mænd fastsat alle nedenanførte artikler, at overholde ubrydeligt.
(1) For det første, at hele det danske riges samfund frit skal bruge og
nyde de love og friheder, der er givne af herr kong Valdemar og andre
konger af Danmark, vore forgængere, lykkelig ihukommelse.
Frem
deles at alle gode sædvaner, som det har haft fra arilds tid, skal være gylddige og urokkelige. <3) Fremdeles eftergiver vi nådigt efter anmodning og
råd af samme herrer biskopper og vore mænd alle lovovertrædelser, der
medfører straf på liv og lemmer, og som er begået indtil denne dag, på
grund af den overvættes store befolkningsmangel i Danmarks rige og på
grund af mange andre brøst og farer, der tynger dette rige, dog således,
at enhver skal bøde til hver enkelt skadelidt i overensstemmelse med
det lands lov, i hvilket lovovertrædelsen er blevet begået. (4) Frem
deles, at enhver, der med urette har mistet sine heste, okser, utæmmede
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plage eller andre ejendele, på lovlig vis skal forfølge sin ret for os eller for
vor drost eller for vor justitiår eller for vor tilstedeværende foged. <5) Hvis
fremdeles nogen finder sine huse fjernet på voldelig vis og ulovligt anbragt
eller opført på en andens toft, skal han beslaglægge dem på lovlig vis ved
at forfølge sin ret i overensstemmelse med landets love. Men hvis den
anklagede ikke inden nærmeste St. Mortens dag sørger for at gøre bod,
skal han fyldestgøre bonden og os i overensstemmelse med hvad landets love
kræver; og således er det at iagttage ved alle forseelser, som ikke tidligere
er undtaget. (6) Hvis fremdeles nogen vil anklage nogen for, at gods eller
jorder voldeligt er frataget ham, skal denne sag prøves eller afgøres med
tilbørlig rettergang, nemlig på hans herreds- og sysselting og på landets
ting, som kaldes landsting, for drosten eller for vort rettertings justitiår
eller for os, hvis han ikke tidligere har kunnet opnå retfærdighed. Men hvis
han på ingen måde har kunnet opnå retfærdighed, da skal han seks (ti)3)
uger i forvejen forud påminde sin modstander på hans herredsting og
åbenlyst stævne ham til det almindelige hof, der næstefter skal holdes, hvor
nævnte sag med Guds bistand skal bringes til tilbørlig afslutning. (7)
Fremdeles skal ingen — hvilken stilling han end indtager — gæste nogen
gejstlig eller lægmand uden husherrens vilje og samtykke. Men hvis han
gør det, skal herren sammen med sin husstand, hvis det er tilstrækkeligt,
men hvis ikke, da sammen med naboerne og vor tilstedeværende foged, eller
vor drost kunne forfølge eller gribe ham som en røver og stimand, idet
ingen anklage for overgreb skal stille sig hindrende i vejen for ham af den
grund. (8) Fremdeles påbyder vi ubrydeligt og strengt, at ingen — hvilken
stilling han end indtager — under vor nådes fortabelse må fordriste sig til
på nogen måde at befatte sig med afdøde præsters eller gejstliges gods, undta
gen deres rette arvinger. <9) Fremdeles skal vort rådsmøde, kaldet danehof,
holdes een gang om året, nemlig St. Hans dag i Nyborg i overensstemmelse
med Danmarks riges gamle sædvane. <10) Fremdeles at al strid og uven
skab mellem alle skal stilles i bero under fuldt lejde 14 dage før nævnte
St. Hans dag indtil næstkommende St. Jakobs apostelens dag under den
straf, som på folkesproget kaldes orbodemål4). (11) Fremdeles forbyder vi
urokkeligt under vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller offi
cialer drister sig til at forsøge noget i modstrid med fornævnte artikler.
Men hvis nogen prøver herpå, er det vor vilje, det ikke skal tilregnes os,
men denne foged skal stå til rette for sine gerninger.
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1) da den samtidige Sjæll. Årb. beretter, at hoffet i Nyborg sluttede med publicerin
gen af denne forordning, Annal. Dan. 178, må den være udfærdiget i dagene omkr.
1. juli. — 2) håndskriftsoverleveringen falder i tre grupper, af hvilke den ene, den nørrejyske, udelader omtale af hertug Valdemar. — 3) den nørrejyske håndskriftsoverlevering
har 10 uger, vistnok som følge af de større afstande. — 4) d.v. s. sager, der ikke kan afgøres
med en bod.
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Pave Innocens 6. reserverer en dignitet ved kirken i Lundfor Jens Stigsen, kannik
sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Jens, søn af den afdøde ridder Stig, kannik i Lund,
hilsen o.s.v.
Din velbyrdige herkomst, Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaf
fenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os ved
troværdige mænd vidnesbyrd, får os med rette til at vise Dig nådig gav
mildhed. Idet vi derfor under hensyntagen til Dine fornævnte fortjenester
og desuden i betragtning af den bøn, som vor kære søn i Kristus Magnus,
Sveriges og Norges berømmelige konge, ydmygt har rettet til os herom
på Dine vegne, hans elskede klerk, ønsker at vise Dig særlig nåde og yder
ligere hædre Dig i kirken i Lund, i hvilken Du besidder et kanonikat og en
præbende, som — således som Du forsikrer — kan beholdes sammen med
enhver dignitet i denne kirke, reserverer vi til apostolisk overdragelse for Dig
en dignitet, selv om den har sjælesorg, hvis en sådan for tiden er ledig i
nævnte kirke, eller når den bliver ledig, som 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, således at den efter denne godtagelse skal overdrages Dig med al
ret og tilbehør. Vi forbyder strengt vor ærværdige broder, ærkebiskop
(Peder), og vore elskede sønner, kapitlet ved kirken i Lund, eller den eller
dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al
anden rådighed over digniteterne i nævnte kirke i fælleskab eller hver for
sig hører, at driste sig til også i tiden før denne godtagelse på nogen måde
at træffe bestemmelse om denne dignitet, undtagen efter at have bragt i
sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet god-
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tage 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 alle bestemmelser og sædvaner
ved denne kirke i Lund, der strider herimod, selv om de er bekræftede ved
ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller
uanset om nogen af nævnte apostoliske sæde eller dets legater har fået
særskilt brev på, at de skal have provision til digniteter i nævnte kirke, eller
almindeligt brev om provision til andre kirkelige beneficier i de egne, selv
om man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er gået
frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at Du frem
for alle disse — dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed har
ventebrev på digniteter i nævnte kirke — skal have fortrinsret til at opnå en
sådan dignitet, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i
deres ret til at opnå andre digniteter eller 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 disse digniteter i denne 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 ifølge 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
denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot
opsættes, hvis nævnte begunstigelse ikke tydeligt 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 reservation gælder endvidere), hvis Du ikke
kommer til stede for som følge af denne dignitet at aflægge den sædvanlige
ed på at ville overholde denne 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 som
fornævnt vides at besidde et kanonikat og en præbende i nævnte kirke.
Intet menneske må bryde dette vort reservations-, forbuds- og bestemmel
sesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at
forsøge dette, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den al-
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mægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Villeneuve i Avignon stift den 1. juli i vort andet pontifikatsår.
1) er også indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan.
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Pave Innocens 6. pålægger biskoppen af Odense, abbeden i Allehelgens kloster ved
Lund og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Jens Stigsen i en dignitet ved

kirken i Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder biskop (Niels) af Odense og
vore elskede sønner abbed . . i Allehelgens kloster ved Lund og . .,
sakristan ved kirken i Avignon hilsen, o. s.v.
Din velbyrdige herkomst o. s.v. indtil1) i nævnte kirke. Derfor pålægger
vi Eder, at I alle tre, eller to eller blot een af Eder personlig eller ved een
eller flere andre med vor myndighed overdrager og anviser samme Jens
efter fornævnte godtagelse denne dignitet med alle rettigheder og tilbehør,
der af os som ovenfor omtalt er reserveret, hvis en sådan dengang, da vi
foretog reservationen, var ledig eller derefter blev ledig, eller så snart den
måtte blive ledig sammesteds. I skal fremdeles med samme myndighed
indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse
af digniteten og fornævnte rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter
indførelsen og sørge for, at han eller nævnte befuldmægtigede for ham, som
det er skik, godkendes til denne dignitet i nævnte kirke, og at der fuldt ud
svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af denne dignitet, 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, udtrykkeligt og ord til andet omtaler den bevilling, idet I
med vor myndighed skal tugte dem, der sætter sig op herimod, med kir
kens straf under udelukkelse af appel. Givet som ovenfor1).
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1354. 1. juli. Villeneuve.

Pave Innocens 6. overdrager Niels Pedersen et kanonikat ved kirken i Slesvig og

giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn Niels Pedersen, kannik i Slesvig, hilsen o.s.v.
Dine retskafne fortjenester og dyder, for hvilke (----------)2). Idet vi
derfor i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig særlig
nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kanonikat ved kir
ken i Slesvig og giver Dig det ved provision, og vi reserverer til apostolisk
overdragelse til Dig en præbende, hvis en sådan for tiden er ledig i nævnte
kirke, (----------)2) vor ærværdige broder biskop (Niels) og vore elskede
sønner kapitlet i Slesvig og den eller dem under hvem overdragelsen, pro
visionen, præsentationen af eller al anden rådighed over præbenderne ved
samme kirke i fællesskab eller hver for sig hører, (--------- )2), uanset bestem
melsen om et vist antal kanniker og uanset alle bestemmelser (--------- )2),
eller om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed
er anerkendte som kanniker i samme kirker eller gør påstand om aner
kendelse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev, at
de skal have provision på kanonikater og præbender ved samme kirke,
eller almindeligt brev om provision til kirkelige beneficier (--------- )2);
(vor overdragelse gælder endvidere), uanset (----------)2) at Du vides at
besidde et kanonikat og en præbende ved kirken i Haderslev og Helligkors
altret i samme og desuden sognekirken i Tyrstrup, Slesvig stift. Intet men
neske (---------- )2) vort overdragelses-, provisions-, reservations-, (--------- )2).
Givet i Villeneuve i Avignon stift den 1. juli i vort andet pontifikatsår.

T

1) findes også indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. — 2) for de forkor
tede formler se nr. 132.
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Pave Innocens 6. pålægger abbeden i Ryd kloster, dekanen ved St. Agricol i Avignon
og Mogens Nielsen, kannik i Ribe, at indføre Niels Pedersen i et kanonikat ved kir

ken i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

2. juli 1354
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Nr. 136

å samme måde1) til vore elskede sønner abbed . . i Ryd kloster, Slesvig
stift, og . . dekan ved St. Agricol kirke i Avignon og Mogens Nielsen,
kannik ved kirken i Ribe, hilsen o.s.v.
Dine retskafne o.s.v. indtil1) Slesvig stift. Derfor pålægger vi Eder
(----------)2) med vor myndighed skal skaffe samme Niels eller hans be
fuldmægtigede anerkendelse fra nu af som kannik og broder i nævnte
Slesvig kirke, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i
denne kirke med fuld kanonisk ret, og at I ligeledes med samme myn
dighed overdrager og anviser samme Niels efter fornævnte godtagelse
(--------- )2) besiddelsen af en mindre præbende ved kirken i Slesvig og
dens fornævnte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge
for, at der fuldt ud svares ham (--------- )2) af dette kanonikat og denne
præbende, uanset alt det ovenfor anførte, eller om samme biskop og kapitel
eller hvilke som helst andre (--------- )2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 134. — 2) for de forkortede formler se nr. 133.

1354. 2. juli. Villeneuve.
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Pave Innocens 6. udnævner Niels til biskop af Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | ^il vor ærværdige broder Niels, biskop af Slesvig hilsen o.s.v.
JL
Den omsorg for alle kirker, der er overladt os, omend ufortjent,
tynger os og giver uophørlig anledning til bekymring, så at vi med flid
særligt tager vare på dem, der er blevet berøvet deres hyrder, således at
disse kirker ikke skades på grund af manglende hyrder, men kan trives
åndeligt og timeligt og fortsat med Guds hjælp have fremgang og tilvækst
i deres rettigheder og friheder. Da vor forgænger pave Clemens 6. — salig
ihukommelse — i sin tid ved det apostoliske sædes forsorg agtede, når kir
ken i Slesvig måtte blive ledig, at sætte en nyttig og egnet person i spidsen
for den, hvis styre biskop Henrik af Slesvig — god ihukommelse — den
gang forestod, og ved denne lejlighed særligt reserverede beskikkelsen af
denne kirke for sin rådighed og bestemmelse, erklærede han det fra da af
ugyldigt og magtesløst, om nogen med nogen som helst myndighed med
eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag.
Men da nævnte kirke senere blev ledig ved denne biskop Henriks død,

Nr. 136

2. juli 1354
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som afgik ved døden uden for den romerske kurie, valgte vore elskede søn
ner ved kapitlet i denne kirke, der som det forsikres, var uvidende om for
nævnte reservation og bestemmelse, endrægtigt Dig, dengang kannik med
præstegrad ved fornævnte kirke, til biskop af Slesvig — skønt kun de facto
— og da Du, der ligeledes, som Du forsikrer, var uvidende om fornævnte
reservation og bestemmelse, samtykkede — ligeledes de facto — i dette
valg, efter at dets resultat var blevet meddelt Dig, opnåede Du, at den
stadfæstedes — ligeledes de facto — af vor ærværdige broder ærkebikop
(Peder) af Lund, Din ærkebiskop, og at der — dog i øvrigt på kanonisk
vis — ydedes Dig indvielsens nådegave af samme ærkebiskop, så at Du
kunde befatte Dig med styret af denne kirke i åndelige og verdslige sager;
da dernæst (vor) nævnte forgænger ved troværdige indberetninger havde
forstået, at fornævnte kirke var ledig og havde hørt om alt det andet be
rettede, anså han fornævnte valg og stadfæstelse, der jo var søgt foretaget
efter og i modstrid med hans reservation og bestemmelse, for ugyldige
og magtesløse, således som de også var, og da han med omsorg tænkte på
beskikkelsen af fornævnte kirke, om hvilken ingen undtagen han ved den
lejlighed havde kunnet eller kunde træffe afgørelse, idet ovennævnte re
servation og bestemmelse lagde sig hindrende i vejen, løste han på sine
brødres1) råd, blandt hvis tal vi dengang var, og af apostolisk magtfuld
kommenhed vor ærværdige broder biskop Didrik af Minden, dengang af
Sarepta, fra det bånd, hvormed han knyttedes til kirken i Sarepta, som
han dengang forestod, og forflyttede ham til fornævnte kirke i Slesvig
og satte ham i spidsen for nævnte kirke i Slesvig som biskop og hyrde og
betroede ham omsorgen for og styret af den i åndelige og verdslige sager2),
og Du blev derfor ikke biskop ved nogen kirke. Og da nævnte forgænger
derefter, som det behagede Gud, afgik ved døden, og vi ved Guds gunst
og nåde blev ophøjet til det høje apostoliske sædes tinde, har vi ved en til
svarende bestemmelse ladet beskikkelserne af alle domkirker, der da var
ledige og i fremtiden ville blive ledige ved fornævnte sæde, reservere for
vor rådighed og afgørelse, og da nævnte kirke i Slesvig dernæst var blevet
berøvet sin hyrdes omsorg, fordi vi på nævnte brødres råd og af apostolisk
magtfuldkommenhed løste fornævnte biskop Didrik af Minden, der var til
stede ved samme sæde, fra det bånd, hvormed han knyttedes til nævnte
kirke i Slesvig, som han da forestod, og lod ham forflytte til fornævnte kirke
i Minden, der da var ledig, og satte ham i spidsen for denne kirke i Minden
som biskop og hyrde3), har vi, der med faderlig og omsorgsfuld iver lagde

2. juli 1354

93

Nr. 137

vægt på beskikkelsen af denne kirke i Slesvig — om hvilken ingen uden
vi denne gang kunde eller kan træffe bestemmelse, idet vor ovennævnte
reservation og afgørelse lægger sig hindrende i vejen — for at denne kirke
i Slesvig ikke skulde udsættes for en lang ledigheds ubehageligheder, rettet
vor tankes blik mod Dig, om hvem der hos os aflægges troværdige vidnes
byrd om boglig viden, sædeligt liv og vandel og andre mangfoldige dyder
og fortjenester, og for hvem fornævnte kapitel ligeledes ydmygt har indgi
vet ansøgning med deres åbne brev. Idet vi derfor ønsker at sætte en sådan
person i spidsen for samme kirke i Slesvig, som forstår, vil og kan bevare
den for fortræd og modgang og fastholde og også forøge den i dens rettig
heder, beskikker vi med apostolisk myndighed efter omhyggelig overvejelse,
som vi har haft herom med vore brødre, på vore brødres råd Dig til for
nævnte Slesvig kirke og sætter Dig i spidsen for den som biskop og hyrde,
idet vi helt og fuldt betror Dig omsorgen for og styret af denne kirke i
Slesvig i åndelige og verdslige anliggender; og med fuld viden godkender vi
desforuden med fornævnte myndighed den indvielsens nådegave, der som
fornævnt er tildelt Dig, og alt, hvad der iøvrigt på rette vis er foretaget af
Dig med hensyn til styret af fornævnte kirke i Slesvig, idet vi med ham,
som udøser nådesbevisninger og uddeler belønninger, har tillid til at for
nævnte kirke i Slesvig ved Din omhyggelige og frugtbringende tjenerger
ning under Dit lykkelige styre, idet Herrens nådige højre hånd hjælper
Dig, vil blive ledet på frelsebringende og lykkelig måde. Derfor pålægger vi
Dig, broder, ved apostolisk brev, at Du med vor velsignelses nåde begiver
Dig til samme kirke i Sievig og med sådan omhu, tro og klogskab drager
omsorg for dens styrelse og forvaltning, så at fornævnte kirke i Sievig kan
fryde sig over at være betroet en egnet styrer og forstandig leder, og det
gode ry, som er en følge af Dine rosværdige handlinger kan brede sig viden
om, og Du selv foruden evig gengældelses løn derved til overmål kan gøre
Dig fortjent til vor og samme sædes nåde. Givet i Villeneuve i Avignon
stift den 2. juli i vort andet pontifikats år.
1) d.v.s. kardinalerne. — 2) jf. DRB III 3 nr.426 og 535. — 3) jf. ovf. nr. 11.
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Pave Innocens 6. pålægger kapitlet i Slesvig at vise biskop Niels lydighed og ær
bødighed.

Nr. 138

2. juli 1354

94

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Slesvig
hilsen o.s.v.
Den omsorg for alle kirker o.s.v. indtil1) og lykkelig måde. Derfor på
lægger vi Eder alle ved vort apostoliske brev, at I ydmygt retter Eder efter
samme biskop Niels som fader og hyrde for Eders sjæle, at I viser ham
skyldig og hengiven lydighed og ærbødighed, og at I fromt modtager hans
frelsebringende påmindelser og påbud og beflitter Eder på virkningsfuldt
at opfylde dem. I modsat fald vil vi stadfæste den dom, som samme biskop
Niels på gyldig vis måtte fælde mod genstridige og med Guds hjælp
lade den overholde ubrydeligt, indtil passende oprejsning har fundet sted.
Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 136.
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1354. 2. juli. Villeneuve.

Pave Innocens 6. pålægger gejstligheden i Slesvig stad og stift at vise biskop Niels

lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelig kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner gejstligheden i Slesvig stad og
stift hilsen o.s.v.
Den omsorg for alle kirker o.s.v. indtil1) og lykkelig måde. Derfor
pålægger vi Eder, gode mænd, ved vort apostoliske brev, at I ydmygt retter
Eder efter samme biskop Niels som fader og hyrde (--------- )2). Givet
som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 136. — 2) for de forkortede formler se nr. 137.
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1354. 2. juli. Villeneuve.

Pave Innocens 6. pålægger menigheden i Slesvig stad og stift at vise biskop Niels

lydighed og ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner menigheden i Slesvig stad og
stift hilsen o.s.v.
Den omsorg for alle kirker o.s.v. indtil1) og lykkelig måde. Derfor beder

P
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Nr. 141

og opfordrer vi Eder alle indtrængende ved vort apostoliske brev og pålæg
ger Eder, at I fromt tager imod samme biskop Niels som fader og hyrde
(--------- )2). Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 136. — 2) for de forkortede formler se nr. 137.

1354. 2. juli. Villeneuve.
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Pave Innocens 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde biskop Niels af Slesvig

støtte og gunst.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder, ærkebiskop (Peder) af Lund,
hilsen o.s.v.
Det fremmer Din frelse og Dit ry, dersom Du af hensyn til Guds nåde
delagtiggør kirkens mænd og da særligt dem, der er udstyret med biskoppe
lig værdighed, i belejlig støtte og Din nådes gunst. Da vor forgænger
pave Clemens 6. — salig ihukommelse — i sin tid o.s.v. indtil1) og lykkelig
måde. Da nu Din gunst vil være såre nyttig for fornævnte biskop Niels
under den ham betroede omsorg for nævnte kirke i Slesvig, retter vi vor
indtrængende bøn og opfordring til Dig, broder, idet vi ved denne aposto
liske skrivelse pålægger Dig at have omtalte biskop Niels og den ham betro
ede kirke i Slesvig særligt anbefalede af ærbødighed for os og det apostoliske
sæde, at Du omfatter ham med Din beskyttende gunst med hensyn til at
øge og bevare sine rettigheder, så at han ved Din nådige støtte kan vise sig
nyttigere i den ham betroede forvaltning af oftnævnte kirke, og Du derved
yderligere kan gøre Dig fortjent til den himmelske miskundhed og til nævn
te sædes velvilje. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 136.

1354. 6. juli. Kalundborg.
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Margrete Holgersdatter^ enke efter Peder Hegley skøder en gård i Landerslevy som

var pantsat til hendes afdøde mand for § mark sølv, til kong Valdemar 4. Atterdag.

Original i rigsarkivet.

M

argrete Holgersdatter, enke efter Peder Hegle, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
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Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg med dette brev
har skødet og frit opladt til den berømmelige fyrste herr Valdemar, af Guds
nåde de Danskes og Venders konge, eller hans efterfølgere og arvinger en
gård i Landerslev i Horns herred, pantsat til min afdøde elskede ægtefælle
Peder Hegle af en Jon Bosen for fem mark sølv, med alle de åbne breve og
de i samme indeholdte betingelser, således som fornævnte Peder og jeg
havde nævnte gård at råde over til eget brug. Fremdeles erkender jeg fuldt
ud at have fået den aftalte sum for nævnte gård og breve. Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende her
rerne Jens Esbernsen og Niels Knudsen, riddere. Givet i Kalundborg i det
Herrens år 1354 på ottendedagen efter apostlene St. Petrus’ og St. Paulus’
dag.

142

1354. 21. juli. Holbo herredsting.

Tingsvidne af Holbo herredsting om, at herr Jens Jakobsen, kannik i Århus, har

skødet alt sit gods i Vejby til Esrom kloster til bodfor sin sjæl.

Afskrift i Esrombogen.

orben i Valby og Asser i Helsinge, præster, Jens Ferke, foged på Sø
borg, Jakob Karlsen, Jens Pedersen af Hillerødsholm, Henrik Isulvsen,
Niels Pedersen af Slangerup og Jakob Jensen af Havelse, væbnere, til alle,
der ser dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at den hæderværdige mand herr Jens Jakobsen, kannik i År
hus, i det Herrens år 1354 dagen før den hellige Maria Magdalenas dag i
vor nærværelse på Holbo herredsting skænkede, skødede og virkeligt oplod
til fri og evig besiddelse for de fromme mænd herr abbeden og det menige
konvent i Esrom alt sit gods i Vejby, rørligt og urørligt, med tofter, marker,
agre, enge, huse, løsøre og virning og alle dets andre tilliggender, til bod for
sin sjæl, idet broder Ingvar, nævnte klosters kældermester, tog imod skød
ningen og efter landets skik udbredte sin kappeflig. Til vidnesbyrd herom
og til forvaring er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år
og dag.

T
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1354. 22. juli.

Jens Jakobsen, kannik i Århus, erklærer at have skødet og opladt alt sit gods i Vejby

til Esrom kloster.

23- Juli J354
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Nr. 144

Afskrift i Esrombogen.

ens Jakobsen, præst, kannik i Århus, til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.
I skal vide, at jeg til bod for min og mine forældres sjæle, på tinge har
skænket, skødet og med dette brev oplader til evig besiddelse for nærværende
brevvisere, de fromme mænd herrerne abbeden og det menige konvent i
Esrom, alt mit gods i Vejby, nemlig en mark med fem penninge skyldjord til
lige med huse, tofter, agre, enge, græsgange og alle dets andre tilliggender,
rørligt og urørligt, intet undtaget, fuldt ud i samme omfang, som jeg frede
ligt og frit har besiddet det. Til vidnesbyrd herom og til forvaring er mit
segl hængt under dette brev tilligemed segl tilhørende min elskede ven
sognepræst ved kirken i Søborg, herr Mikkel. Givet i det Herrens år 1354
på St. Maria Magdalenas dag.

J

1354. 23. juli.
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Peder Jensen overlader kong Valdemar 4. Atterdag alt det gods i Gørlev sogn, som
er pantsat til ham af Erik Hasenbergfor ti mark sølvy samt dennes brev herom.

Original i rigsarkivet.

eder Jensen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg frit har overladt til den stormægtige fyrste, min
såre kære herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge,
alt det gods i Gyurthø i Gørlev sogn i Løve herred, som er pantsat til mig for
ti mark lødigt sølv af Erik Hasenberg, med alle (dets) vilkår, med nævnte
Eriks brev1) og med alle rettigheder, der tilkommer mig i samme gods, at
råde over til eget brug efter ønske, med den tilføjelse, at hvis nævnte gods
på en eller anden måde ifølge landets love afvindes min nævnte herre kong
Valdemar eller hans arvinger, forpligter jeg mig med dette brev bestemt
til straks at betale ham ti mark lødigt sølv, dog således at de oplader mig
nævnte Eriks åbne brev; men hvis samme min herre konge eller hans ar
vinger opfører betydelige og bekostelige bygninger på fornævnte gods, skal
de ikke skilles ved dem, før der er gjort dem fyldest for samme efter fire
gode mænds kendelse fra samme herred, af hvilke samme min herre kongen
på sin side særligt udmelder to, og jeg på min side to. Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1354
dagen efter St. Maria Magdalenas dag.

P

1) jf. DRB III 2 nr. 186.
3. Række. IV. — 7
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1354. 29. juli. Århus.

Kong Valdemar 4. Atterdags låsebrev til herr Lars, kannik i Århus, på alt gods i

Thyristorp, som Hovi havde skødet til denne på kongens retterting.
Afskrift i Århusbogen.

aldemar, af Guds nåde de Danske og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser herr Lars, kannik i
Århus, det gods, alt og hvert, i Thyristorp, som af en vis Hovi er tilskødet
ham på vort retterting og ved vore fire breve *) lovligt tildømt ham, at besidde
med evig ret, idet vi sætter evig tielse på denne sag. Givet i Århus i det Her
rens år 1354 på St. Olav konges dag med Niels Jensen Keldebæk, vor
Justitiar, som vidne.

V

1) kendes ikke.
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1354. 29. juli.

Niels Pedersen af Asmundtorp erklærer at have skødet sin gård i Bollerup på Skåne

landsting til herr Peder Stigsen af Krapperup, ridder, som vederlag for en gård i
Oslov.

Original i rigsarkivet.

iels Pedersen af Asmundtorp til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg har afhændet, opladt og på Skåne landsting skødet
til den hæderlige mand, herr Peder Stigsen af Krapperup, ridder, nær
værende brevviser, min gård i Bollerup, hvori Niels Mikkelsen bor, hvil
ken gård jeg fik ved arveret efter min elskede moders død, med agre, enge,
græsgange, skove, fiskevande i begge søer nær Bollerup og andetsteds, hvor
som helst det end er, med virning, huse og dens øvrige andre tilliggender,
rørligt og urørligt, intet undtaget, at besidde med evig ret som vederlag for
en gård i Oslov, hvori Povl Larsen bor. Derfor forpligter jeg mig og mine
arvinger fast og strengt med dette brev til at hjemle samme herr Peder og
hans arvinger fornævnte 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,
nemlig herrerne Josef Nielsen og Jens Stigsen, kanniker i Lund, og Mathias
Konstantinsen af Bussjd hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1354 på kongen og martyren St. Olavs dag.

N
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1354. 1. august.

Nr. 148

147

Wessel Bokholt, kannik i Slesvig, overdrager Godike Alant alt det gods, der var

tilfaldet ham efter hans afdøde broder Bertram Koppemann.

Registratur i Liibeckarkivet (19. årh.).

éssel Bokholt, kannik ved kirken i Slesvig, overdrager Godike Alant
alt det gods, der var tilfaldet ham ved hans broder Bertram Koppemanns død. 1354 den 1. august.

W

1354. 9. august. Bohus.

148

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne antager hertug Albrecht 2. af Mecklen

burg og hans børn og efterfølgere som sine vasaller og lover ham 200 mark sølv eller
1000 mark skånsk for hans tjeneste.

Original i Schwerinarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Det er vor vilje, at det med dette brev skal være klart for alle, at der
mellem den stormægtige fyrste, vor svoger, den kære herre Albrecht, af
Guds nåde hertug af Mecklenbrug, herre til Stargard og Rostock, og hans
børn og efterfølgere på den ene side og os, vore børn og efterfølgere på den
anden efter hans og vore tro råders fuldmodne råd i ren og gensidig oprig
tighed ved en mellem os afholdt forhandling er truffet følgende ordning.
(1) For det første nemlig, at vi, vore børn og efterfølgere optager samme
herr Albrecht, hans børn og efterfølgere blandt vore tro mænd og vasaller,
og det er vor vilje, at der for den troskabsed, der er ydet os af denne herr
Albrecht, og som skal ydes vore børn og efterfølgere af hans børn og efter
følgere, af vort skatkammer hvert år skal tillægges samme herr Albrecht,
hans børn og efterfølgere 200 mark rent sølv eller 1000 mark penge, der er
gængse i vort land Skåne, og som hvert år, som forudskikket, redebont og
ufortøvet skal betales i Helsingborg, nemlig for det første år på førstkom
mende St. Hans dag og for de følgende år på St. Mortens dag. Derfor skal
samme herr Albrecht, vor svoger, hans børn og efterfølgere i troskab tjene
os, vore børn og efterfølgere og omhyggeligt sørge for vor, vore børns og
efterfølgeres, vore rigers og landes ære, velfærd og tarv i broderlig oprigtig
hed og udsøgt troskab, overalt hvor de med deres ære i behold kan, såle-
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des som en tro tjener er forpligtet til over for sin rette herre. Og vi, vore
børn og efterfølgere skal omvendt med al den troskab, som en herre med
sin ære i behold skal vise sin tro tjener— når vi af tvingende nød bliver
anmodet derom — føre forhandlinger til fordel for denne herr Albrecht,
hans børn og efterfølgere med hensyn til deres rettigheder. (2) Ydermere
skal søstæderne, tilhørende samme herr Albrecht, hans børn og efterføl
gere, og havnene i deres nabolag være tilgængelige og åbne for vore, vore
børns, efterfølgeres, rigers og landes tro mænd, således at de — nemlig i til
fælde af, at vore nævnte tro mænd kommer til disse stæder eller til en af
dem for at lette et tryk på os og dem, for eksempel for at hverve lejetropper
til nytte for os, vore børn og efterfølgere, riger og lande og for at købe andre
fornødenheder, leje skibe til disse og frit og uden nogens protest føre dem
ud af nævnte havne, når det synes dem — uhindret og frit skal kunne ud
øve alt det fornævnte, og således, at de fornævnte og ligegyldigt hvilke
andre af vore, vore børns og efterfølgeres tro mænd og sendemænd skal nyde
og glæde sig over fuld sikkerhed og fred i fornævnte stæder og havne i for
hold til alle, der ønsker at rette sig efter eller behage ham, hans børn og
efterfølgere, når blot de ikke offentligt bliver dømt fredløse i samme
(stæder og havne), medmindre — hvad Gud forbyde — det skulde ske, at
vi, vore børn eller efterfølgere af en eller anden årsag begynder en krig
mod hans fornævnte stæder eller lader dem undsige ved vort brev eller
vore sendemænd. Men de (herr Albrecht og hans efterfølgere) skal, når
de bliver anmodet derom, sørge for lejde for vore, vore børns eller efter
følgeres tro mænd, hvis de under udøvelse af fornævnte ærinde er fredløse
i samme stæder. <3 ) Ydermere skal samme herr Albrecht, hans børn og efter
følgere tillade alle deres tro mænd i disse herrers områder uhindret —
hvis de vil — at gøre krigstjeneste for os, vore børn og efterfølgere mod vor
sold, når som helst vi anser det for nødvendigt. (4) Fremdeles er der til
delt os, vore børn og efterfølgere fuldmagt af samme herr Albrecht, hans
børn og efterfølgere til at bringe alle uenigheder eller stridigheder, der er
rejst eller måtte blive rejst mellem samme herr Albrecht, hans børn og
efterfølgere og hvilken eller hvilke som helst andre, til afslutning ad rettens
eller ad det venskabelige forligs vej. Og samme herr Albrecht, hans børn
og efterfølgere skal have fuld myndighed til sammen med fire af vore råder,
der skal udpeges af os — blandt hvilke (fem) det er vor vilje, at samme herr
Albrecht skal være den ledende — i vort navn frit at afgøre alle uenighe
der, stridigheder og uoverensstemmelser, der er opstået eller i fremtiden
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måtte opstå mellem os, vore børn og efterfølgere og hvilken eller hvilke
som helst andre, ad ovenfor anførte veje eller ad en af dem. <5) Det er lige
ledes vor vilje, at der evindeligt skal bestå en ubrydelig pagt og et ubryde
ligt forbund, et fredens bånd og en samordnet og enig samdrægtighed
mellem oftnævnte herr Albrecht, hans børn og efterfølgere og alle hans
lande og højhedsområder på den ene side og os, vore børn og efterfølgere
og alle vore riger og lande på den anden. (6) Men hvis det — hvad Gud
forbyde — af en eller anden årsag sker, at der, hvad vi ikke antager, opstår
en eller anden utilfredshed, uenighed eller et eller andet nag mellem
samme herr Albrecht, hans børn og efterfølgere og os, vore børn og efter
følgere, da skal tre af hans og tre af vore råder, der skal udvælges hertil af
ham og os, efter at have aflagt ed på Guds hellige evangelier om, at de ikke
vil dømme efter tilbøjelighed, men efter billighed, have fuld myndighed
til at rydde fornævnte uenigheder, uoverensstemmelser eller nag af vejen
ad rettens eller ad det venskabelige forligs vej. Men hvis fornævnte seks
råder, der forhandler om disse ting, ikke kan komme overens, skal de med
enstemmigt samtykke udvælge sig en syvende, og når han har aflagt ed
som ovenfor og hørt og afvejet samme sager, så skal den parts udsagn,
hvortil han efter sin samvittighed slutter sig, have urokkelig og fast be
standighed, og det skal overholdes på begge sider af os, vore børn og efter
følgere, efter at vi har aflagt løfte herom på vor ære, idet den ovenfor om
talte fred, samdrægtighed og overenskomst skal forblive i kraft. <7) Frem
deles føjer vil til alt det fornævnte, at begge vore børn, når de kommer til de
res lavalder og begynder at benytte segl, skal lade et lignende brev affatte og
bestyrke ved at hænge deres segl under. Til urokkelig forvaring af alt dette
har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet på vor borg Bohus i
det Herrens år 1354 dagen før martyren St. Laurentius’ dag.

1354. 16. august. Lund.

149

Peder Nielsen af Knutstorp, ridder, sælger to gårde i Barsebåck og Elestorp til
herr Bennike, kantor ved kirken i Lund og forstanderfor kirkens bygningsfond.

Original i det svenske rigsarkiv.

eder Nielsen af Knutstorp, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Alle skal vide, at jeg i det Herrens år 1354 lørdagen efter jomfru Marias
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himmelfart til den hæderværdige mand herr Bennike, kantor ved kirken i
Lund og forstander for samme kirkes bygningsfond, som optrådte i for
nævnte kirke i Lunds navn og på dennes vegne, har solgt mit gods til fuld
pris, nemlig to gårde, den ene i Barsebåck, på hvilken Anders kaldet Hvid
bor, og den anden i Elestorp, på hvilken Åge kaldet Spurv bor, med al
virning, med agre, enge, græsgange, skove og alle deres andre rørlige og
urørlige tilliggender uden nogen som helst undtagelse, og offentligt skødet
dem til ham på Skånes landsting, at besidde med rette evindelig; jeg for
pligter mig og mine arvinger til efter landet Skånes love at hjemle samme
herr Bennike og fornævnte kirke i Lund det nævnte gods med alle dets til
liggender og fri det for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er
mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de hæder
værdige mænd, nemlig herr Jens Pedersen kaldet Rønning, og herr Jens
Stigsen, kanniker i Lund, Ulf Ågesen af Lille Harrie og Erland Turesen,
væbnere. Forhandlet og givet i Lund ovennævnte år og dag.
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1354. 18. august. Avlgnon.

Ærkebiskop Stefan af Toulouse, pavens kammermester, kvitterer biskop Sigfred af
Stavanger for indbetaling af servitium commune og 4 mindre servitier, ialt 287 guld-

‘ved broder Nicolaus’ hånd, pønitentiar for Dacia, og
hans klerk Johannes Odini’ og løser ham af det band, han er ifaldet på grund af

floriner og 12 penninge

for sen indbetaling.
Notits i Vatikanarkivet.
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1354. 19. august.

Niels Henzesen og brødrene Eggert, Henrik og Ivar, kaldet Pennow, indfører

Otto Skytte i det gods, der er tildømt ham ved kong Valdemar 4. Atterdags fire dom
breve, nemlig Møgtved, Fredsted, Yding, Rugsted og Tudved.

Original i rigsarkivet.

iels Henzesen, Eggert, Henrik og Ivar, brødre, kaldet Pennow, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi ifølge herr kongens skriftlige opfordring har indført
nærværende brevviser Otto Skytte i det gods, nemlig i Møgtved, Fredsted,
Yding, Rugsted og Tudved, som er tildømt ham ved herr kong Valdemars
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fire breve1), med al ret, således som landets love kræver det, og dette erklærer
vi med dette brev for alle, hvem det angår eller vil kunne angå. Givet
under vore segl i det Herrens år 1354 tirsdagen efter den hellige jomfru
Marias himmelfart.
1) kendes ikke.

1354. 20. august.

152

Henrik Bokholt vidimerer kong Magnus af Sveriges privilegierfor Bosjø kloster af
1333 og 1344Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1685).

idnebrev udstedt af Henrik Bokholt indeholdende kong Magnus’ to
breve, hvoraf det ene er dateret 1333 på Knud konges og martyrs dag1)
og går ud på, at Bosjø kloster skulle have lov til at bruge og benytte de
privilegier, som Danmarks konger havde givet dem. Kong Magnus’ andet
brev er dateret 1344 onsdagen inden ottendedagen efter Kristi himmel
fartsdag2) og lover beskyttelse af alle de friheder, der tidligere er indrøm
met klosteret. Vidnebrevet er dateret onsdagen inden ottendedagen efter
den hellige jomfru Marias himmelfart 1354.

V

1) jf. DRB II 11 nr.45. — 2) jf. DRB III 2 nr.48.
1 354 23. august, ÆA. II 69, se nr. 102.

1354 30. august, Hans. UB. III 132 nr. 301, er lig DRB III 2 nr. 81.

1354. 5. september. Wismar.

153

Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg mægler en våbenstilstand på et år mellem
Lübeck og kong Magnus af Sverige.

Original i Lübeckarkivet.

lbrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, herre til Stargard og
. Rostock, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi erkender og bevidner klart med dette brev, at vi med hensyn til alle
de uenigheder og stridigheder, der indtil nu fra begge sider har fundet sted
og er opstået mellem den stormægtige fyrste, vor herre Magnus, Sveriges,
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Norges og Skånes konge, og hans mænd på den ene side og de hædervær
dige og gode mænd, rådmænd og alle borgere i staden Lübeck, på den
anden, har fastsat, sluttet, antaget og ordnet en venskabelig våbenstilstand
og frit lejde for personer og ejendom på denne vor herre konges vegne, hvis
myndighed og fuldmagt vi besidder i dette anliggende, med de fornævnte
rådmænd og borgerskabet i staden Lübeck; og denne våbenstilstand skal
vare fra nærmeste St. Morten bisps dag om vinteren1) og et helt år, indbe
fattet samme dag, således at nævnte rådmænd og alle deres borgere og
enhver af dem enkeltvis skal have frit lejde og forblive uantastede indtil den
ovenomtalte dag inden for alle de rigers og højhedsområders eller besid
delsers grænser, skel og områder, der hører vor nævnte herre konge til,
nemlig i Sverige, Norge og Skåne, for vor nævnte herre konges skyld og for alle
og enhver, der vil gøre eller undlade at gøre noget for hans skyld og af kærlig
hed til ham, nemlig således at de frit kan komme til vor fornævnte herre
kongen af Sveriges riger og højhedsområder med deres købmandsvarer,
gøre ophold der og vende tilbage, således som det synes dem bedst, og i ro
nyde alle de friheder og rettigheder, som de hidtil har nydt, brugt og haft som
sædvane og således som de frit har nydt dem alle fra arilds tid. At alt dette
bestemt og ubrydeligt skal overholdes uden svig, står vi inde for, lover og har
lovet på vor tro med dette brev. Men når fornævnte herre konge overgiver og
udsteder sit åbne brev om samtykke til og godkendelse af dette til fornævnte
rådmænd og staden Lübeck, da skal dette vort brev igen overleveres og
tilbagegives os. Til klart vidnesbyrd om alt det fornævnte har vi ladet vort
sekret hænge under dette brev. Givet i Wismar i det Herrens år 1354
fredagen før jomfru Marias fødselsdag.
i) 11. november, hans dag om sommeren er 4. juli.

1354. 8. september.
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Rådmandene i staden Lübeck billiger den af hertug Albrecht 2, af Mecklenburg

mæglede våbenstilstand mellem staden og kong Magnus af Sverige.
Original i Schiverinarkivet.

ådmændene i staden Lübeck til alle, der får dette brev at se, hilsen
» med Gud.
Vi erkender offentligt med dette brev, at vi samtykker i og med dette
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brev billiger den venskabelige våbenstilstand1), der er ordnet af den be
rømmelige fyrste herr Albrecht, hertug af Mecklenburg, på den navnkun
dige herr Magnus’ vegne, Sveriges, Norges og Skånes konge, mellem
samme herr konge og os med hensyn til alle de uenigheder og trætter, der
indtil nu har været og er opstået mellem denne og os, og den skal vare fra
førstkommende St. Morten bisps dag og hele det følgende år derefter med
lejde i alt og under aftale om urokkelig fred, idet vi gerne overalt, hvor vi
kan, vil ære ham og hans, nemlig på den måde at alle hans undersåtter
inden for det fastsatte tidsrum i sikkerhed kan besøge staden Lübeck, vor
havn og vort byområde, gøre ophold der og frit udøve deres tilladte forret
ninger og i sikkerhed vende tilbage, når de ønsker. Og under den tid skal
fremdeles alt i forholdet mellem denne fornævnte herr konge og os på ven
skabelig vis stå ved magt på den måde, som det hidtil har stået ved magt. Vi
lover, at denne våbenstilstand skal overholdes af os og vore borgere og af alle,
der vil handle eller undlade at handle efter vor vilje. Til vidnesbyrd herom
er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1354 på Vor
Frues fødselsdag.
1) jf. nr. 153.

1354. 8. september.
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Peder Grubbe af Ordrup lejer Roskilde St. Agnete klosters gods i Lyngby, som hans

moder Elisabeth havde skødet til dette, i tre år for en halv mark korn årligt.

Original i rigsarkivet.

eder Grubbe af Ordrup til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
I skal vide1), at jeg af de fromme kvinder Elisabeth Pedersdatter og
Cecilie Nielsdatter, nonner i St. Agnete kloster i Roskilde, har lejet deres
gods i Lyngby i Flakkebjerg herred, nemlig et bol jord, hvorpå engang
tidligere en vis Peder Siaksen boede, fra førstkommende St. Mikkels dag
og for de følgende samfulde tre år for en halv mark korn, som årligt skal
ydes dem af det nævnte gods. Jeg erkender derfor med dette brev, at jeg
ingen ret har med hensyn til besiddelse eller pantsætning af ovennævnte
gods, men at fornævnte gods efter de nævnte tre års forløb skal tilfalde
samme St. Agnete kloster og frit vende tilbage til samme under forstan
derens styrelse, således som min elskede moder fru Elisabeth har skødet
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og aldeles opladt det på Sjællands landsting. Til vidnesbyrd herom har
jeg ladet mit segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1354 på
den glorrige jomfrus fødselsdag.
1) jf. DRB III 3 nr. 123.
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1354. 8. september.

Jakob Jensen, ridder, giver Niels Povlsen fuldmagt til på Villands herredsting at
skøde sit gods i Gualov til Niels Ågesen af Karsholm, ridder.
Original i rigsarkivet.

akob Jensen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Nulevende og fremtidige skal vide, at jeg har givet den gode mand,
nærværende brevviser Niels Povlsen, fuldmagt til på Villands herredsting
at tilskøde og i mit navn at give den hæderlige mand Niels Ågesen af
Karsholm, ridder, mit gods i Gualov i Villands herred i hænde, hvilket
jeg har erhvervet af Bent Degn — god ihukommelse — med alle dets tillig
gender, nemlig agre, enge, græsgange, skove og alt andet, rørligt og urør
ligt, vådt og tørt, med hvilke benævnelser det end opregnes. Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1354 på
den hellige jomfru Marias fødselsdag.

J
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1354. 14. september.

Niels Esgersen af Vollerup sælger alt sit gods i Jorløse, Vesterby, Trustrup,
Tystrup og Rørby til kong Valdemar 4. Atterdag.

Original i rigsarkivet.

iels Esgersen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg med dette
brev ved retmæssigt salg har solgt, skødet og afhændet til min høj bårne
herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og hans
rette arvinger og efterfølgere nedennævnte gods, alt og hvert, nemlig to man
sus i jord, kaldet ‘bool’, og to ørtug skyldjord i Jordløse, to øre skyldjord i
Vesterby, to ørtug skyldjord i Trustrup, fire ørtug jord i Tystrup og to man
sus i jord, kaldet ‘bool’, i Rørby i Ars herred på Sjælland, at besidde med
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rette evindelig; jeg mener og erkender fuldt ud at have fået den fulde og
hele betaling for dette gods efter mit ønske. Derfor forpligter jeg mig og
mine arvinger til at hjemle fornævnte højbårne fyrste herr Valdemar, de
Danskes konge, fornævnte gods med alle dets tilliggender, vådt og tørt,
nemlig agre, enge, græsgange, skove og fiskevande, og at frigøre og fri det
for krav fra hvem som helst i overensstemmelse med hvad landets love
kræver, samt at skøde samme gods, således som ovenfor angivet, på Ring
sted landsting og Ars herredsting med alle fornævnte vilkår og helt og
fuldt at oplade det. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl
tilhørende herr Henning Podebusk, ridder, Jakob Basse og Niels Grubbe
af Tersløse hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1354 på dagen
for det hellige kors’ ophøjelse.

1354. 14. september.
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Jens Bentsen af Tjæreby, Valdemar Sappi, Henrik Sandbjerg og Jakob Kåd er
kender ikke at have krav på det gods i Jorløse, Vesterby, Trustrup, Tystrup og
Rørby, som Niels Esgersen har solgt til kong Valdemar 4. Atterdag.

Original i rigsarkivet.

ens Bentsen af Tjæreby, Valdemar Sappi, Henrik Sandbjerg og Jakob
Kåd til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi erkender og bevid
ner offentligt, at vi ikke har nogen ret til eller noget krav på nedennævnte
gods på Sjælland i Ars herred, nemlig to mansus i jord, kaldet ‘bool’, med to
ørtug skyldjord i Jorløse, to øre skyldjord i Vesterby, to ørtug skyldjord i
Trustrup, fire ørtug jord i Tystrup og to mansus i skyldjord, kaldet ‘bool’ i Rør
by, hvilket gods Niels Esgersen1) har solgt og skødet til vor højbårne fyrste
herr Valdemar, de Danskes og Venders konge, og hans arvinger, at besidde
evindelig. Thi vi erkender at have fået helt og fuldt vederlag for fornævnte
gods. Givet under vore segls vidnesbyrd til sikrere forvaring i det Herrens
år 1354 på dagen for det hellige kors’ ophøjelse.

J

1) jf. nr. 157.
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1354. 17.—18. september1).

Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1294 9. ok
tober, DRB II 4 nr. 143, kong Valdemar 4. Atterdags af 1341 13. juli, III 1 nr.

186, og kong Magnus af Sveriges af 1343 9. september, III1 nr. 336.
Tre afskrifter i Wismar Stadtarchiv.

1) vidissen af førstnævnte har datum 17. september, af de to andre 18. september.
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[1354?]1). 20. september. Stockholm.

ffils Turesson, lagmand i Tiohärad, spørger rådmandene i Lübeck, om det er
rigtigt, at de stræber ham efter livet på grund af hans indberetning til kong Magnus af
Sverige om forholdene på markedet i Skanør.

Original i Lübeckarkivet.

Nils Turesson, lagmand i Tiohärad, hilser Eder, hæderværdige
mænd og alle de andre rådmænd i Lübeck, oprigtigt i Herren.
Eftersom jeg af sandfærdige mænds beretning har erfaret, at I og de
fleste, ja næsten alle, agter at lade mig dræbe ved hjælp af Eders penge og
med Eders råd — hvilket jeg, således som jeg håber til Gud, på ingen måde
havde fortjent, men kun er forårsaget ved, at jeg til min herre konge havde
givet indberetning om, hvad der tjener hans tarv på hans marked i Skanør
gennem Eder og gennem en af Eders bymænd2), nemlig Herman Kleinow,
som har påført mig mangfoldig skam og skade — beder j eg derfor Eder så ind
trængende, som jeg kan om, at I vil underrette mig om Eders vilje angående
disse rygter, om jeg åbent skal tage mig i agt eller i det skjulte. Lev vel i
Kristus. Skrevet i Stockholm dagen før apostelen og evangelisten St. Mat
thæus’ dag under mit sekret.
eg,

J

1) Nils Turesson kendes som lagmand i Tiohärad i tiden 1349—55. Sandsynligvis skal
brevet sættes i forbindelse med de urolige forhold, der 1354 herskede på Skånemarkederne.
— 2) gengivet efter den sprogligt ubehjælpsomme og uklare latinske tekst: domino meo
regi utilitatem suam super nundinis suis in Skanøør per uos retuleram et per quendam uillanum
uestrum, jf. Grandinson, Hanseatisk-Svensk Historia II 54 note 2, som oversætter: framstält för konungen den nytta, han hade af eder (og af en af eders bymænd).
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Johan Buxtehude indberetter, hvorledes Stralsunds borgere beskyldes for volds
handlinger, begåede af Lübecks og Stettins borgere, og udbeder sig deres råd i den
anledning.

Original i Stralsundarkivet.

ed forudskikket sømmelig hilsen i tjenstvillighed og ærbødighed.
Jeg skrev for nylig til Eder, gode mænd, hvorledes herr Anders
Nielsen sammen med Vieregge og Jens Degn arbejdede på, at jeg og Eders
borgere på træsk måde skulde indblandes i det drab og den ildspåsættelse,
der var begået af Lübecks og Stettins borgere, og de arbejder nu på at volde
vanskeligheder for os i anledning af det drab, der i sin tid blev begået
af Bertold v. Münster, og de har øvet pres på mig med forskellig lokkende
tale og ved mange listige kneb og har fremsat adskillige trusler. Men jeg
holdt fast på den rene ret og henholdt mig til de klagendes og dommernes
frie stilling, som kun har fremført klager mod Lübecks og Stettins borgere.
I skal derfor vide, at de har lagt en hemmelig plan, som jeg ikke kender,
men jeg tror, at de vil have mig stævnet for Sveriges konge, som om kort
tid vil komme til Helsingborg. Derfor beder jeg Eder, kloge mænd, med
meget indstændige bønner om, at I i henhold til Eders vise beslutninger
ændrer Eders instruks for, hvorledes jeg skal optræde og forsvare Eders
borgere på agtværdig vis, eftersom de fra dag til dag udtænker nye og ond
sindede påhit for på træsk måde at volde vanskeligheder for mig. Lev vel i
Kristus. Skrevet dagen efter St. Mathæus’ dag under mit segl.

M

Ved Johan Buxtehude.
1) jf. nr. 163, 164 og 175. Hertil hører en notits i Liber Memorialis i Stralsund: “Idet
Herrens år 1355 opstod der ufred i Skåne mellem de danske fogeder på den ene side og borgerne fra Lübeck
og Stettin på den anden, fordi nogle danskere blev dræbt, hvorfor borgerne i Lübeck idømtes en bod på
700 mark lødigt. Iforbindelse med denne ufred blev der rejst anklage mod vore medborgere, som Johan
Buxtehude, vor foged og rådsudsending, appellerede til kongen. De blev i kongens nærværelse kendt
uskyldige i denne sag og erklæret for kvit og frie. Tilstede og vidner var herrerne Gustav Tunesson,
Anund Sture, Nils Abiörnsson, Puke Glüsing, Nils Tureson, Trotte Pedersen, riddere, Jon Kristineson, Halsten Petersson”. Årstallet anses i Hans.UB. III 135 nr. 310 for at være en fejlhusk
ning for 1354; det er dog sandsynligt, at sagen mod Stralsund i modsætning til sagen
mod Lübeck, jf. nr. 175, først er blevet afgjort i 1355.

Nr. 162

162

[24. september 1354?]

110

[13541). 24. september?].

Lars Karlsson, ridder og gælker i Skåne, tilbyder Stralsunds foged på markedet i
Falsterbo sin støtte i de vanskeligheder, som Stralsunds borgere er udsat for.

Originial i Stralsundarkivet.

ars Karlsson, ridder, gælker i Skåne, til den hæderværdige mand, Stral1 sunds foged, der opholder sig på markedet i Falsterbo, venskabelig
hilsen med ønske om stedsevarende fremgang.
I anledning af den uret og de overgreb, der er begået mod Eders med
borgere og mod andre, som i håb om den sikkerhed og fred — som de efter
sædvanlig skik skulde nyde i henhold til min herre konges særlige tillid —
landede på fornævnte marked, meddeler jeg, som bekymret sørger over de
forvorpne overgreb mod Eder og mod dem, venskabeligt, at hvis I på
nogen måde måtte være i bekneb for min hjælp, skal jeg i overenstemmelse
med Eders råd virke for, at fornævnte overgreb får deres forskyldte straf, så
vidt jeg på min herre konges vegne kan, når jeg i morgen og den følgende
fredag gør ophold i Malmø. Lev vel i Kristus. Skrevet under mit segl ons
dagen før mikkelsdag.

L

1) Lars Karlsson kendes som gælker i Skåne fra 1352 30. august, DRB III 3 nr. 583,
til 1354 7. maj, ovf. nr. 116, mens Halsten Petersson var gælker 1351 9. marts, III 3
nr. 403. I Hanserecesse, Mekl.UB. og Hans. UB. sættes brevet i forbindelse med Kam
pens strid med Stralsund, Rostock og Wismar, jf. nr. 236, hvilket dog er usikkert, jf.
Grandinson II 54 note 2. Snarere skal det ses i forbindelse med Munkeholmdrabet, som
Stralsund blev inddraget i, jf. nr. 161, 163 og 175.
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1354. 27. september.

Jens, søn af Aleksander Jensen af Törringe, med flere erkender at have fået fuld
bod af Lübecks og Stettins borgere for drabet af hans fader.

Original i Lübeckarkivet.

ens, søn af Aleksander af Törringe, Anders Nielsen af Skabersjö og
Peder Nielsen af Knutstorp, riddere, Henrik Nielsen af Ellinge, Ulf
Ågesen, Jens Råbuk og Anders Pedersen, væbnere, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, fremtidige såvel som nulevende, skal vide, at vi efter råd og
med samtykke af adskillige af vore slægtninge og venner har fået fuld bod
og passende erstatning af drabsmændene for drabet på vor elskede slægt-

J
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27. september 1354

Nr. 164

ning Aleksander Jensen af Törringe salig ihukommelse, fornævnte Jens’
fader, der på dagen1) for det hellige kors’ oprejsning blev begået på Munke
holm af borgere fra Lübeck og Stettin og af andre fra forskellige lande og
stæder, der da opholdt sig på deres fed, så at vi anser os for tilfresstillede og
erkender, at der er blevet ydet os fyldestgørende erstatning. Derfor erklæ
rer vi med dette brev disse borgere og alle dem, der da opholdt sig på
deres fed, for fri og sikre mod hævn eller forulempelse fra vor og fra hver
enkelt af vore slægtninges side, som kunde følge på drabet af ovennævnte
Aleksander, idet vi med dette brev bestemt lover, at denne forsikring, dette
forlig og denne forståelse, der er afgivet, indgået og opnået med fornævnte
drabsmænd, ubrydeligt skal overholdes til evig tid såvel af os som af hver en
kelt af os og af alle vore slægtninge og venner, fødte og endnu ikke fødte. Til
vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1354 lørdagen næst før St. Mikkels dag.
i) 14. september.

1354. 27. september.

164

Ingvar Pedersen, bymand i Næstved, erklærer at have fået fuld erstatning for den

skade, der på Munkeholm nær Falsterbo tilføjedes ham og hans husstand af indbyg

gerne på Lübecks og Stettins fed.
Original i Lübeckarkivet.

ngvar Pedersen, bymand i Næstved, til alle, der får dette brev at se eller
hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt og erklærer offentligt med dette brev over for alle nu
levende og fremtidige, at jeg i mit og mine arvingers, slægtninges, venners
og alle deres navn, som er knyttet til min husstand, har oppebåret fuld
erstatning og passende bod for den uret eller fortræd, der tilføjedes mig
og min husstand i sin tid, nemlig ved afbrænding af min ‘bod’ og ved alle
andre voldshandlinger, begåede på det sted, der kaldes Munkeholm, nær
Falsterbo, på dagen umiddelbart før1) det hellige kors’ oprejsning og for
øvede fra feddene, nemlig Lübecks og Stettins, og af dem, som på det tids
punkt boede der, hvad de end hedder. Derfor erklærer jeg i mit og mine
arvingers og alle mine undergivnes navn alle disse for kvit, frie og skades
løse og med dette brev fuldt undskyldte at være for disse uretfærdigheder,
krænkelser og voldshandlinger, der som forudskikket er tilføjet mig. Til

I

Nr. 165

27. september 1354
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klart vidnesbyrd herom og til forvaring er mit segl sammen med den agtværdige væbner Arnold Knaps segl hængt under dette brev. Givet i det Her
rens år 1354 på martyrerne St. Cosmas og St. Damianus’ dag.
1) 13. september.
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1354. 27. september.

Grev Henrik 2. af Holsten tager Trinitatis kirke i Slesvig tillige med dens gods

i Nørre Gøs herred under sin beskyttelse.

Original på Gottorp.

enrik, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har taget St. Trinitatis kirke i Slesvig med
dens gods i Nørre Gøs herred i Løvenstedmark, nemlig i Østenå, på hvilket
en vis Lars Bojsen bor, under vor fred og særlige beskyttelse for at forsvare
den, idet vi erklærer samme kirkes nævnte gods for frit og undtaget at
være for al ledingstynge, ombudsmandens krav, inne, stud, kværsæde og
de øvrige ydelser, byrder og tjenester, der hører til vor ret, med undtagelse
af vor store bede1), og idet det er vor vilje, at alle, der bor på nævnte gods,
ikke skal svare tremarksbøder til nogen anden end ovennævnte kirkes præst,
men angående 40-marksbøderne skal de i nåde bøde os. Derfor forbyder
vi strengt ved vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller sammes
officialer drister sig til at bryde eller i nogen forvovenhed handle imod
vore fornævnte friheder og nådesbevisninger, der er tilstået nævnte kirke
af os, såfremt de ønsker at undgå vor hævn. Givet i det Herrens år 1354
på martyrerne Cosmas og Damianus’ dag med Godskalk Witte, vor justitiar, som vidne.

H

1) jf. nr. 37 og 90.
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1354. 29. september.

Jakob Karlsen æ/Wejierstrup mageskifter alt sit gods på Fyn til Thomas Jensen
af Gildersiig mod dennes gods i

Wejierstrup, i Flakkebjerg herred.

Afskrift i det kgl. bibliotek.

eg Jakob Karlsen af Wejierstrup ønsker alle, der ser dette brev, evig salig
hed i Herren.

J
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Omkr. i. oktober 1354

Nr. 167

Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg til nærværende brevviser,
den gode mand Thomas Jensen af Gildersiig, og hans arvinger har bort
skiftet og bortskødet fra mig og mine arvinger alt mit gods på Fyn, der er
tilfaldet mig ved arv, nemlig Sulkendrup, Vindinge og Avernakke i Vindinge
herred, Nærå i Åsum herred, Sallinge og Sallinge Lunde i Sallinge herred
og noget gods i Risby med alle tilliggender til dette gods i ager, eng, skov
og fædrift, vådt og tørt, at besidde og beholde evindelig, som mageskifte
mod hans gods på Sjælland, nemlig Wejierstrup i Flakkebjerg herred med
alle tilliggender, som jeg har fået af fornævnte Thomas Jensen som veder
lag for mit fornævnte gods, og som var givet hans kære hustru Gyde
Karlsdatter som morgengave og hjemgift. Jeg forpligter mig og mine arvin
ger til at hjemle, fri og frigøre fornævnte Thomas Jensen dette fornævnte
gods på Fyn for alle krav fra hvem som helst. Til yderligere vidnesbyrd
har jeg hængt mit segl under dette mit åbne brev sammen med segl til
hørende andre ærlige og velbyrdige mænd, nemlig herr Niels Uffesen,
ridder, Bent Pedersen og Ivar Markmand, væbnere. Givet år 1354 på
St. Mikkels dag.

1354. Omkr. 1. oktober1).

167

Bertram Behr, hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs kansler, og provst Markvard
Berman af Rehna, hans råd, aflægger regnskab for indtægter og udgifter i hertugens

tjeneste.

Regnskab på 13 folioblade i Schwerinarkivet.

remdeles til herr Wilken Manteufel, da han skulde rejse over havet til
Danmark, to floriner....., til Markvard v. Stove 15 pund lybske
penninge for udgifter, afholdt af herr Albrecht i Helsingborg, da han sidst
var der2)................... Fremdeles til Bertram Kule og Vieregge, da de sidst
rejste over havet til Skåne, dagen3) før Kristi legems dag 10 mark lybsk
til udgifter........... Ligeledes gav jeg Nicolaus Wamekow 20% mark lybsk,
som min herre forbrugte der (Sternberg), da han først drog til Lenzen efter
tilbagekomsten fra Skåne............. Fremdeles til væbneren Nicolaus Hahn,
som kom sammen med herr (Albrecht) fra Skåne, 1 mark lybsk.........

F

1) første postering i regnskabet er dateret 1354 19. marts, den sidste datum, der næv
nes er 1. oktober. — 2) muligvis har Albrecht gjort ophold i Helsingborg i forbindelse med
det møde, han 1354 9. august havde med kong Magnus i Bohus, jf. nr. 148 samt Strecker
97- — 3) 11. juni.
3. række. IV. — 8

Nr. 168

168

5. oktober 1354
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1354. 5. oktober.

Erik Hasenberg, ridder, erkender at have bedt Uffe Pedersen af Egede, ridder, om

at gå i borgen for 100 mark sølv, som han skylder kong Valdemar 4. Atterdag, og
pantsætter herfor alt sit gods i Ørslev, Løve herred.

Original i rigsarkivet.

rik Hasenberg, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
1 Alle skal vide, at jeg med dette brev erkender, at jeg på venskabelig
vis har bedt nærværende brevviser herr Uffe Pedersen af Egede, ridder, om
i mit sted at love og gå i borgen for 100 mark lybsk i rede penge, som skal
betales til min berømmelige herre Valdemar, de Danskes konge, først
kommende pinse, hvad han også har gjort for min skyld ved at love, som
det er nævnt. Derfor pantsætter jeg med dette brev til samme herr Uffe
Pedersen, ridder, mit gods, alt og hvert, i Ørslev i Løve herred med dets
tilliggender, alt og hvert enkelt, vådt og tørt, nemlig agre, enge, græsgange,
fiskevande og skove for de fornævnte 100 mark lybsk samt for ethvert tab,
hvis da samme herr Uffe bliver ramt af noget ved beregning af nævnte sum
i sølv1), når han skal betale fornævnte herre konge de fornævnte 100 mark
lybsk; dette gods skal på lovlig vis indløses fra samme herr Uffe eller hans
arvinger af mig eller mine arvinger til næstfølgende St. Mikkels dag, på
den betingelse, at så længe nævnte herr Uffe har nævnte gods i uindløst
pant, skal han årligt nyde frugterne og indkomsterne af samme gods, uden
at de på nogen måde skal fradrages i hovedstolen, og for det år, i hvilket
jeg indløser nævnte gods, skal frugterne og indkomsterne, som ovenfor
nævnt, tilfalde mig og mine arvinger tillige med ovennævnte gods. Givet
under mit segl og under segl tilhørende herrerne Jens Klemensen, ridder,
og Mogens Jensen, kannik i Roskilde, til vidnesbyrd og forvaring i det Her
rens år 1354 søndagen før St. Dionysius’ dag.

E

1) d.v.s. på grund af kursforskel.
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1354. 10. oktober.

Åge Ingvarsen af Frøslev lejer Roskilde St. Agnete klosters gods i Frøslev for tre år

afforstanderen Asser Skytte.
Original i rigsarkivet.

n. oktober 1354
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Nr. 170

o

ge Ingvarsen af Frøslev til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
. Alle skal vide, at jeg af nærværende brevviser, den gode mand Asser
Skytte, forstander for St. Agnete kloster i Roskilde, har lejet noget gods
tilhørende samme kloster, til fri rådighed for mit eget brug, nemlig to
øre skyldjord i Frøslev med huse, agre, enge og alle dets tilliggender, regnet
fra sidste St. Mikkels dag og for de følgende tre år, således nemlig at jeg i
indeværende år inden jul skal yde to pund korn i afgift, leveret i nævnte
kloster; men i de resterende to år skal jeg ingen afgift give eller yde af god
set på grund af opførelse af nødvendige bygninger, som uden nogen be
taling frit skal tilfalde nævnte kloster, med den yderligere bestemmelse, at
hvis nonnerne eller deres forstander overlader fornævnte gods til en anden,
skal jeg kunne fordre og få den virning, jeg måtte have stående på samme
gods tilbage, medmindre der på anden vis er fyldestgjort mig for samme
efter mit ønske. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1354 dagen efter St. Dionysius og hans fællers dag.

A

1354. 11. oktober. Kalvslund herredsting.

170

Tingsvidne af Kalvslund herredsting om, at Niels Madsen har pantsat alt sit gods

i herredet til Anders Bondesen, borger i Ribe, og derefter har lejet det på nærmere
fastsatte betingelser.

Original i rigsarkivet.

amtlige indbyggere i Kalvslund herred til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nuværende og fremtidige, at Niels Madsen
fremstod for os og andre troværdige mænd på det ting, der blev holdt i
Kalvslund herred i det Herrens år 1354 lørdagen før pave St. Calixtus’ dag
og i sandhed pantsatte til nærværende brevviser den gode mand Anders
Bondesen, borger i Ribe, alt sit gods i samme herred for 4% mark lødigt
sølv, og at samme Niels straks lejede samme gods af samme Anders på det
vilkår, at han årligt, indtil fornævnte gods lovligt indløses for nævnte sum
sølv, skal yde ovennævnte Anders 4% øre korn til St. Mikkels dag i Ribe
af fornævnte gods, hvilket på ingen måde skal fradrages i gældens hoved
stol. Ydermere skal ovennævnte Niels, når som helst han ønsker at indløse
ovennævnte gods, meddele samme Anders det om ved St. Hans og fuldt ud
betale de fornævnte 4% mark sølv og 4% øre korn til da efterfølgende

S

Nr. 171

13. oktober 1354
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St. Mikkels dag, idet han som afslutning af forholdet leverer dem til oftnævnte Anders eller hans rette arvinger i Ribe. Til vidnesbyrd herom er
vort herredssegl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.

171

1354. 15. oktober. Avignon.

Pave Innocens 6. giver Jens Amandsen fra Landet, præst i Odense stift, tilladelse
til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Jens Amandsen fra Landet, præst i Odense stift,
hilsen o. s.v.
Den oprigtige hengivenhed o. s.v. som i det tidligere, der stiles til Elias
de Brossaco, indtil slutningen1). Givet i Avignon den 15. oktober i vort
andet pontifikatsår.

T

1) for den forkortede formel se nr. 60.
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1354. 15. oktober. Avignon.

Pave Innocens 6. giver Peder Monnesen, præst i Odense stift, tilladelse til at vælge

en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

I Hl vor elskede søn Peder Monnesen, præst i Odense stift, hilsen o. s.v.
-1Den oprigtige hengivenhed o. s.v. som i det tidligere, der stiles til

Elias de Brossaco, indtil slutningen1). Givet i Avignon den 15. oktober i
vort andet pontifikatsår.
1) for den forkortede formel se nr. 60.
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1354. 15. oktober. Avignon.

Pave Innocens 6. giver ridderen Peder Stygge fra Odense stift tilladelse til at vælge
en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

111

28. oktober 1354

Nr. 175

il vor elskede søn den velbyrdige mand Peder, kaldet Stygge, ridder,
Odense stift, hilsen o.s.v.
Den oprigtige hengivenhed o. s.v. som i det tidligere, der stiles til Elias
de Brossaco, indtil slutningen1). Givet i Avignon den 15. oktober i vort
andet pontifikatsår.

T

1) for den forkortede formel se nr. 60.

1354. 27. oktober. København.

174

Peder Jakobsen af Veddinge pantsætter sit gods i Gentofte til Oluf Ebbesen for ti
mark sølv.

Original i rigsarkivet.

eder Jakobsen af Veddinge til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev har pantsat mit gods i Gentofte, alt
og hvert især, med enge, skove, agre og fiskevande og alle tilliggender for
ti mark lødigt sølv til den gode mand, nærværende brevviser Oluf Ebbesen,
at indløse helt og fuldt til førstkommende St. Hans dag på den betingelse,
at hvis jeg svigter til betalings- og indløsningsterminen, binder jeg mig til,
at afstå nævnte gods gennem mig eller mine arvinger til nævnte Oluf
og hans arvinger, at besidde evindelig. Til vidnesbyrd herom er mit
segl hængt under dette brev. Givet i København i det Herrens år 1354 da
gen før apostlene Simon og Judas’ dag.

P

1354. 28. oktober. Helsingborg.

175

Kong Magnus af Sverige stadfæster det forlig som hans råder har indgået med

Lübeck om drabet på Aleksander Jensen fra Tørringe, kongensfoged på Falsterbo.
Original i Lübeckarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Genlyd af uvant buldren lød nylig for vore ører, nemlig at nogle ind
byggere fra Lübecks fed på vort marked i Skanør grusomt havde dræbt

M

Nr. 176

5. november 1354
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vor foged Aleksander Jensen fra Torringe på Munkeholm nær Falsterbo —
ikke tilskyndet ved, at han havde gjort sig fortjent dertil, men hvad vi be
retter med smerte, optændt af en djævelsk ophidselse — og havde skjult
ham i et ubeboet hus i nabolaget og der plyndret ham for de våben, som
han var omgjordet med til sit personlige forsvar, hvorefter de uden med
følelse med hans omend afsjælede, så dog menneskelige legeme på umenne
skelig vis brændte det. Men vor kongelige majestæt, der var rystet over denne
alvorlige forstyrrelse af ordenen, vilde have forlangt en svar og passende straf
for fornævnte forseelser, der var udført på så vild og lønlig en måde, hvis ikke
den os medfødte mildhed ved retfærdighedens tilskyndelse havde tøjlet vore
oprørte følelser. Eftersom fornævnte gerningsmænd til forbrydelsen, mens vi
befandt os langt derfra, ved venskabeligt forlig ydede tilbørlig fyldestgø
relse til vore elskede herrer Anders Nielsen, Herman v. Vitzen, riddere, og
Didrik Vieregge og Jens Ebbesen med hensyn til de bøder, der skyldtes os
i denne sag, stadfæster vi derfor, for at vi ikke på noget punkt skal synes
at ophæve vore fornævnte tro mænds overenskomst, der — omend uden
at vi er blevet spurgt til råds — er indgået med fornævnte og bekræftet,
denne af kongelig velvilje, for at samfundet1) kan skånes af os, og er
klærer, at fornævnte stad Lübecks samfund og de daværende indbyggere
på dens fed ikke i fremtiden på nogen måde skal være forpligtet til at yde
os, vore arvinger eller efterfølgere anden fyldestgørelse. Givet i Helsingborg
i det Herrens år 1354 på apostlene St. Simon og St. Judas’ dag.
1) d.v.s. det lybske.
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1354. 5. november.

Ærkebiskop Fromhold af Riga, hertugerne Albrecht 2. og Johan af Mecklenburg

og hertug Johan af Sachsen (Mölln-Bergedorf) vidimerer hertug Valdemar 3. af
Slesvigs brev af 1340 23. juni.

Original i rigsarkivet.

i herr Fromhold, af Guds nåde ærkebiskop for den hellige kirke i Riga,
Albrecht og Johan, brødre, hertuger af Mecklenburg, herrer til Ro
stock og Stargard, og Johan, hertug af Sachsen, Engern og Westfalen,
erkender og bevidner åbenbart med dette brev, at vi har set og hørt den
høje fyrste hertug Valdemar af Slesvigs brev blive oplæst, hvilket brev var
ustunget, uskrabet og uden nogen slags beskadigelser, under hans sekret.
Det var rundt, i dets midte var indgraveret en hjelm, oven over den stod

V

g. december 1354
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Nr. 178

en hat med tre opstående påfuglefjer.1) I omskriften stod: Dette er2) hertug
Valdemar af Jyllands sekret. Brevet var skrevet med tyske ord af følgende
ordlyd: Vi Valdemar, af Guds nåde hertug af Slesvig (o.s.v. = DRB III 1
nr. 48). Og til vidnesbyrd om, at vi har set og hørt dette brev læse på denne
måde, har vi ladet vort segl hænge under dette brev i år 1354 efter Guds
fødsel onsdagen efter Allehelgensdag.
1) jf. DKS. 138. — 2) gengiver omskriftens f.

1354. 16. november. Kyritz.

177

Markgrev Ludvig Romeren af Brandenburg slutter forbund med Nicolaus 3, og
Bernhard 2., herrer til Werle, om gensidig hjælp undtagen mod kongerne af Danmark

og Sverige, hertugerne af Mecklenburg, ærkebiskoppen af Magdeburg, markgreven
af Meissen, hertug Barnim 3. af Stettin, hertugen af Lüneburg og biskoppen af

Kammin.

Original i Schwerinarkivet.

i Ludvig Romeren, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz, det hellige romerske riges øverste kammermester, pfalzgreve ved
Rhinen og hertug af Bajern, erkender og bevidner åbenbart med dette
brev, at vi i mindelighed og kærlighed fuldt ud har forligt os med de
ædle mænd Nicolaus og Bernhard, herrer til Werle, vore tro mænd og
kære onkler, om alle tvistemål, som har været imellem os på begge sider,
og har sluttet forbund med dem på følgende måde : at vi skal hjælpe dem
uden al svig med liv og gods og med vore borge mod enhver, undtagen mod
de højbårne fyrster kongerne af Danmark og Sverige, de to (hertuger) af
Mecklenburg1), ærkebiskoppen af Magdeburg2), markgreven af Meissen3),
hertug Barnim af Stettin, den gamle hertug af Lüneburg4) og biskoppen
af Kammin5)........ Givet i Kyritz år 1354 efter Guds fødsel første søndag
efter St. Mortens dag.

V

1) Albrecht og Johan. — 2) Otto. — 3) Frederik. — 4) Vilhelm. — 5) Johan.

1354. 9. december.

178

Biskop Niels af Slesvig lover at betale biskop Henriks, biskop Didriks og sit eget

commune servitium.

Nr. 179

13. december 1354

120

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

amme år, indiktion og pontifikatsår1) den 9. december anerkendte herr
biskop Niels af Slesvig i kirkeprovinsen Lund i Danmarks rige ved sin
befuldmægtigede magister Niels, kannik i Ribe, i det apostoliske kammer
i herr kardinalens fravær, men i nærværelse af de herrer Bernardus Nexovio,
Guillelmus de Cauanhaco, Eblo de Miers og Guillelmus Textoris, kamme
rets og kollegiets klerke, at skylde 600 floriner som hans forgænger herr
Henriks servitium commune2) og hans 5 fulde servitier3). Fremdeles aner
kendte han ved samme befuldmægtigede 1000 guldfloriner som sin anden
forgænger herr Didriks servitium commune og 5 sædvanlige servitier. Frem
deles lovede han som sit servitium commune 1000 guldfloriner og 5 sæd
vanlige servitier, den første anerkendte del at betale et år efter førstkom
mende påske4) og halvdelen af det for herr Didrik anerkendte samme hel
ligdag et år derefter5), og anden halvdel på den derefter førstfølgende
samme helligdag6) og det lovede til to tilsvarende derefter nærmestfølgende
terminer7), og hvis han ikke o.s.v. og han svor o.s.v.8).

S

1) d.v.s. i den 7. indiktion i det andet pontifikatsår. — 2) jf. DRB 2. rk. IV nr. 305
note 2. — 3) jf. DRB 2. rk. IV nr. 305 note 3. — 4) 1356 24. april. — 5) 1357 9. april. —
6) 1358 1. april. — 7) 1359 21. april og 1360 5. april. — 8) jf. E. Goller, Liber Taxarum
170—73, hvor formlen findes trykt.
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1354. 13. december. Sønderborg.

Hertug Valdemar 3. af Jylland tager borgerne i Flensborg under sin beskyttelse,
fritager deres gods på landet inden for hertugdømmet for alle hertugelige afgifter og

byrder, giver dem jurisdiktion over bryder, landboer og gårdsæder i 3 marks sager og

fritager dem for ryttertjeneste af deres gods.
Original i Flensborg.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi kundgør for alle nulevende og fremtidige, at vi sammen med vore
arvinger efter modent råd af vore velbyrdige mænd giver nærværende
brevvisere, borgerne i Flensborg, deres efterfølgere og arvinger de særlige
nådesbevisninger og friheder, som følger i dette brev, nemlig for det første,
at vi tager dem sammen med alt deres gods på landet og dets undergivne in
den for vort herredømme og vort hertugdømme under vor fred og beskyttelse

V

i2i

13- december 1354

Nr, 180

for særligt at forsvare dem på samme måde som vore øvrige frie mænd, idet
vi over for samme borgere og deres efterfølgere erklærer alt deres gods på
landet inden for vort nævnte herredømme og vort nævnte hertugdømme
for frit og i lige måde fritaget for al ledingstynge, ombudsmands krav,
inne, stud, kværsæde, redskud og alle øvrige afgifter, byrder og tjenester,
der hører til vor ret, idet vi desuden føjer denne særlige nåde til det oven
nævnte, at alle deres bryder, landboer og gårdsæder på deres nævnte gods
med hensyn til 3 marks bøder kun skal svare disse borgere og ikke
andre på nogen som helst måde, idet dog alvorligere forbrydelser og vore
beder og afgifter er forbeholdt os og vore arvinger. Desuden skal vore
ovennævnte elskede borgere ikke som vore øvrige frie mænd uden deres
ønske og særlige vilje tvinges til eller på nogen måde stævnes af os eller
vore efterfølgere til at gøre os ryttertjeneste uden for staden Flensborg for
deres gods. Vi forbyder derfor fast og strengt under vor nådes fortabelse, at
nogen af vore fogeder, sammes officialer eller nogen som helst anden, hvil
ken stilling eller rang han end indtager, vover at tynge eller på nogen som
helst måde antaste disse eller nogen af deres undergivne i modstrid med
denne frihed og disse nådesbevisninger, der er bevilget dem af os, såfremt
han ønsker at bevare vor nåde og undgå vor hævn. Givet i Sønderborg
under vort segl til klart vidnesbyrd og til forvaring i det Herrens år 1354
på den hellige jomfru Lucias dag i nærværelse af herr Knud Friis, Vogn
Nielsen, Kristian Sture, Peder Då, Herman Dene og adskillige andre tro
værdige mænd.

1354. 13. december. Sønderborg.

180

Hertug Valdemar 3. af Jylland tilstår borgerne i Flensborg toldfrihed af deres
varer i staden.

Afskrift i Flensborg.

aldemar, af Guds nåde hertug i Jylland, til alle, som ser denne nær
værende skrivelse, hilsen evindelig med Gud.
Vi kundgør for alle nulevende og fremtidige, at vi sammen med vore
arvinger og efter modent og velovervejet råd af de mægtigste i vort land
med dette brev lader nærværende brevvisere, borgerne i Flensborg og
deres efterkommere, alle og enhver, være kvit og fri og fuldstændig und
taget til evig tid for ydelsen af al told, som herefter skulde udredes til

V

Nr. 181

18. december 1354
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os eller vore arvinger af deres gods eller deres handelsvarer indenfor for
nævnte stad. Vi forbyder derfor ved vor nåde fast og strengt, at nogen af
vore fogeder, deres embedsmænd eller nogen anden, af hvad stilling eller
stand de end er, på nogen måde anfægter denne nærværende gave, såfremt
de elsker vor nåde og vil undgå vor straf. Givet i Sønderborg under vort
segl til åbenbart vidnesbyrd og forvaring i det Herrens år 1354 på jomfru
St. Lucias dag i nærværelse af Knud Friis, Vogn Nielsen, Kristian Sture,
Peter Då, Herman Dene og mange andre troværdige mænd.
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1354. 18. december. Lübeck.

Testamente af Johan v. Bergen, borger i Lübeck.

Registratur i Lübeckarkivet (20. århundrede).

1354 18. december (feria quinta a. f. Thome ap.) — Testamente af
Johan v. Bergen (de Berghen), borger i Lübeck. — Vidner: rådmændene
Herman Gallyn og Johan Pertzeval. — Eksekutorer: Herman v. Kamen,
Johan Bernewik, Henrik broder, og hans onkel Reymar v. d. Heyde
(de Heyde). — Indhold: 1—4......... 5. Til sin broder Hinze (Hinsekino) 60 mark og sit husgeråd (utensilia) i Skåne (in Scania) med kisten
og alt sit sengetøj......... 6—8..........
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1354. 24. december. Ribe.

Klaus Kudi, ridder, kvitterer kong Valdemar 4. Atterdag for 100 mark lybsk, som

han har modtaget fra Valdemar Sappi på kongens vegne.
Original i rigsarkivet.

laus, kaldet Kudi, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
b. med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg af den gode
mand Valdemar Sappi fuldt ud har modtaget 100 mark lybsk på herr
Valdemar, de Danskes berømmelige konges vegne. Jeg erklærer derfor
samme herre konge og hans rette arvinger med dette brev for ganske kvit
og undskyldt at være for mit og mine rette arvingers vedkommende. Givet
i Ribe under mit segl i det Herrens år 1354 juleaftensdag.

K
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1354

Nr. 186

[1354—59], Reg. Dan. nr. 2382—84, se [1359. Før 24. juni].

1354.

183

Rubrik i pavens regnskab angående kollektoren i Danmark, Sverige og Norge.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

ollektoren i Danmark, Sverige o.s.v. I det Herrens år 1354, i den
u syvende indiktion, i den høj hellige fader og vor herre ved Guds for
syn herr pave Innocens 6’s andet pontifikatsår1).

K

i) der er ikke indført posteringer under rubrikken.

1354.

184

Hamburgs kæmnerregnskab.

Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

il forskelligt:......... 15 skilling for en stør (?)J) til hertugen af
Slesvig.

T

1) teksten har eso der kan ses brugt om gedde og laks; efter beløbets størrelse må der
imidlertid tænkes på en mere værdifuld fisk.

1354.

185

Biskop Henrik af Roskilde stadfaster Næstved klosters privilegier, friheder og
immuniteter.

Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

enrik, biskop af Roskilde, stadfæster og bekræfter privilegier, friheder
og immuniteter hvad angår bispetiende af alle klostrets undergivne
og fjernelsen af opsætsige fra kirken, efter at de tre advarsler er givet, kun
de større biskoppelige sager undtagne. 1354.

H

1354.

186

Peder Pilt af Knudsby oppebærer 100 mark lybsk af kong Valdemar som medgift
med Cecilie.

Nr. 187

1354

124

Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

eder Pilt af Knudsby oppebar af kong Valdemar 100 mark lybske
penge som medgift til sin brud Cecilie; for disse penge gav han til gen
gæld sin hustru først en toft i Stuby, som yder fire skilling grot, dernæst en
toft, som er pantsat ham samme sted og ligeledes yder fire skilling grot,
fremdeles en gårdsædetoft i Næs, som giver 18 groter. 1354.

P
187

1354.

Herr Jens Olufsen lejer en humlegård i Lindeskov af Næstved St. Peders kloster.

Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

ens Olufsen, ridder, erkendte at have noget gods i leje af klostret, nemlig
en humlegård i Lindeskov i Slagelse herred, som er skødet klostret af en
vis Peder Budskab og tildømt det ved fire dombreve og gjort endeligt ved
låsebrev. Alle disse breve er bundet sammen. 1354.

J
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1354.

Indbyggerne på Pelworm lover kongen af Danmark troskab.
Kalundborgske registratur (1476).

fremdeles et brev om, at almuen på Pelworm er Danmarks riges under
såtter og giver hans nåde to pund engelsk af hvert hus. Givet 1354.
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1354.

Torsten Nielsen med flere oplader gods i Åstrup og Bagterp til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Torsten Nielsen, Henrik Stigsen, Thomas Troelsen og Jon
Nielsen som fyldestgørelse for deres lovbrud oplader kong Valdemar
gods, som herr Henrik Nielsens arvinger ejede, hvilket er alle huse i en
gård Åstrup og en mølle, som hører til fornævnte gård, og alle huse i
Bagterp med tilliggende, med fæ og holdskorn. Givet o.s.v. 1354.

B

^5

J354

Nr. 192

1354.

190

Halsted kloster oplader alt det gods i Vesterborg, Nordlunde og Birket, som ridde
ren Lars Jonsen havde skanket klostret.

Vordingborgske registratur (1476).

remdeles brev om, at broder Esbern, prior i Halsted kloster, og hele
klostersamfundet sammesteds skøder og oplader kong Valdemar alt
deres gods i Vesterborg sogn, i Pederstrup, i Nordlunde og i Birket, med alt
tilliggende, hvilket gods herr Lars Jonsen, ridder, gav fornævnte kloster for
sin sjæls frelse. Givet i det Herrens år 1354.

F

1354.

191

Abbed Jakob i Ringsted stadfæster det skøde, som Halsted kloster gav kong
Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

remdeles at broder Jakob, abbed i Ringsted, og hele klostersamfundet
sammesteds stadfæster det foran skrevne skøde, som Halsted kloster
samfund gav kong Valdemar. Givet i det Herrens år 1354.

F

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles to klostres breve, et af Ringsted og det andet1) af prioren i
Halsted, som lyder på gods i Pederstrup, Vesterborg sogn, Nordlunde
og Birket.

F

1) jf. nr. 190.

1354.

192

Jens Falster, ridder, skøder sit gods i Ore til kong Valdemar 4. Atterdag mod den

nes gods i Boserup.

Vordingborgske registratur (1476).

remdeles at Jens af Falster, ridder, skøder kong Valdemar alt sit gods
i Ore i Sønder herred på Falster med alt dets tilliggende og med s tuf
jord; endvidere1) alt sit gods i Boserup i Nørre herred på Falster, til evig
besiddelse. Givet i det Herrens år 1354.

F

Nr. 193

1354

126

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et mageskiftebrev, som herr Jens af Falster, ridder, har givet
kong Valdemar på alt sit gods i Ore i Sønder herred på Falster for andet
gods, som han fik i Boserup i Nørre herred på Falster. I det Herrens år
J354-

F

1) jf. registraturen 1551, som rimeligvis har den rigtige formulering.
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Peder Pedersen

1354.
fl/'Brynneløffuæ oplader gods i Lundby Torp til kronen.

Vordingborgske registratur (1476).

remdeles et brev, hvormed Peder Pedersen af Brynneløffuæ på Falster
oplader og skøder Arnold Knap, foged på Vordingborg, på kong Val
demars vegne og til kronen alt sit gods i Lundby Torp i Hammer herred,
som er 9% ørtug skyldjord med tilliggende. Givet etc. 1354.

F
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1354.

Bo Jensen oplader alt sit gods i Neder-Vindinge til kronen.
Vordingborgske registratur (1476).

B

rev om, at Bo Jensen på Hammer herredsting oplader og skøder Ar
nold Knap på kong Valdemars vegne alt sit gods i Neder-Vindinge med
alt tilliggende, at besidde evindelig. Givet etc. 1354.

195

1354.

Ølrik oplader sit pantegods i Vindinge i Hammer herred til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Ølrik, tjener1) til Krummerup kirke, har opladt Arnold
Knap på kong Valdemars vegne det gods i Vindinge i Hammer herred,
som han havde i pant af Niels Pedersen af Udby for fem mark sølv, sam
men med det brev og den ret, han havde dertil. Givet etc. 1354.

B

1) vel forkert gengivelse af minister ecclesie, jf. DRB III 3 nr. 513.
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J354

Nr. 199

1354.

196

Fikke Moltke sælger alt det gods i Udlejre, som han fik med sin hustru, til kong
Valdemar og kronen.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Fikke Moltke sælger og skøder til kong Valdemar og til
kronen alt sit gods med alt tilliggende, som han fik med sin hustru i
Udlejre i Allerslev sogn i Volborg herred. Givet o.s.v. 1354.

B

1354.

197

Fru Edle, herr Tue Rønnebæks datter, skøder alt sit gods i Bårse- og Hammer her
red til kong Valdemar og kronen.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at fru Edle, herr Tue Rønnebæks datter, med fri vilje sæl
ger, oplader og skøder til kong Valdemar og til kronen alt sit gods
i Bårse- og Hammer herred til evig besiddelse, hvilket er i Skibinge et
bol, 4V2 øre og syv skæpper jord med undtagelse af en jord, desuden et
bol jord på en mark, som kaldes Sunes mark, 11 ørtug og syv skæpper jord
i Rønnebæk og i samme sogn tre øre jord i Wiliginstorp, fremdeles i Køng
otte øre jord, med alle tilliggender til dette gods. Givet 13541).

B

i) herefter tilføjer registraturen: Fremdeles 6 breve angående det samme gods Skibinge,
hvilke er bundet sammen med skødebrevene på det samme gods.

1354.

198

Biskop Povl af Århus forbyder, at Vor klosters tjenere drages til herredsting.
Skanderborgske registratur (1606, Vor klosters breve).

iskop Povls brev, hvorved han forbyder, at nogen drager Vor klosters
tjenere til herredsting. Givet 1354.

1354.

199

Biskop Povl af Århus forbyder, at nogen befatter sig med det gods i Såby, som Kri

stian Eriksen har skænket til Vor kloster.

Nr. 200

1354

128

Skanderborgske registratur (1606, Vor klosters breve).

iskop Povl af Århus’ latinske brev, hvorved han under trusel af band
forbyder, at nogen befatter sig med det gods i Såby, som Kristian
Eriksen i sit testamente gav til Vor kloster. Givet 1354.

B

1354.

200

Anders Pedersens brev på en gård i Torrild.

Skanderborgske registratur (1606, Ring klosters breve).

A

nders Pedersen i Krogstens1) brev på en gård sammesteds2). Givet
- J354-

1) vistnok fejl for Krogstrup. — 2) d.v.s. i Torrild, jf. DRB III 3 nr. 605 og Poul
Rasmussen, Herreklostrenes Jordegods 103 note 22.

201

1354.

Niels Eskilsen sælger sin rettighed i Ørting til biskop Povl af Århus.

Åkarske registratur (1611, Århus bispestols breve).

71 latinsk skødebrev på pergament om, at Niels Eskilsen har solgt biskop
-J Povl af Århus al sin rettighed i Ørting og Ørting mark. År 1354.

202

1354.

Kong Valdemar 4. Atterdags dom på to gårde i Ørting og en i Serredslev.
Åkærske registratur (1611, Århus bispestols breve).

^ong Valdemars dom på to gårde i Ørting og på en gård i Serredslev.

203

1354.

Brev på Søby mark.
Åkærske registratur (1611, Århus bispestols breve).

7t pergamentsbrev med hængende segl, som lyder på Søby mark i
-J Hads herred. 1354.

[ Omkr. 1354]

129

1354.

Nr. 206

204

Jens Glød pantsætter gods i Lønholt til Jens Pedersen.
Roskildegårds registratur (omkr, 1570).

fornævnte1) Jens Glød har pantsat Jens Pedersen sit gods i Lønholt.
. Givet 1354.
1) sigter til brev af 1357, jf. ÆA. III 350 eller næste bind af DRB.

1354.

205

Overenskomst mellem Henrik Wulfs børn og Lars Jensen.

Antvorskov klosters registratur (1607).

n overenskomst opsat mellem Henrik Wulfs børn på den ene side
og Lars Jensen på den anden side, at Henrik Wulfs børn skulde be
holde noget gods i Sønderup, Sørbylille og Skørpinge. 1354.

E

1354 u.d., Reg.Dan. nr. 1380; Rep. nr. 2430. Falskneri fra omkr. 1450—1500. Den fore
givne original: RA. Privatark., kron.rk., pergament med 12 seglsnit, er skrevet med hånd
fra 15. årh.s 2. halvdel og har en dansk tekst af det indhold, at Oluff Holk Arnold Vitzou Boo
Falk Petther Walkindorp Jep Begere Jep Olsen Offe Perssen Jep Basse Vicce (rettet fra Viccer)
Myltiche Petther Demp oc Arnold Knap erklærer at have gjort markeskel mellem Gwnnetuet oc
Orebodhe. Brevet blev sammen med et ligeledes falsk brev om samme sag, der foregiver
at være udstedt 1368 15. november af Sjællands landsdommer Jens Gyrstinge m.fl. —
Jens Gyrstinge var landsdommer 1392—1419, jf. W. Christensen, Dansk Statsforvalt
ning 697 — stadfæstet af Frederik 1. 1528 1. juli, teste loanne Huas locum tenente Nicolai Arnfeldt iusticiarii. Niels Arenfeldt var på det tidspunkt ejer af Gunnetved ved sit ægteskab
med Margrete Bille, jf. Danm. Adels Aarbog 1893, 16.

[Omkr. 1354p).

206

Peder Dene meddeler rådmandene i Rostock som svar på deres brev, at han har
tilbageholdt det træ, som nogle Rostockborgere havde ladetfælde i kongens skove, fordi
de havde gjort dette uden tilstrækkelig hjemmel.
Original i Rostockarkivet.

eder Dene til de gode og agtværdige herrer, de herrer rådmænd i
Rostock, sin ydmyge tjeneste efter deres forgodtbefindende til hver en
tid med hilsen.

P

3. Række. IV. — 9

Nr. 207

[Omkr. 1354]

13°

Jeg meddeler Eder, at jeg fik Eders brev kort før fastelavn, hvilket inde
holdt, at nogle af Eders borgere over for Eder har rejst klager over mig per
sonlig, fordi jeg havde tilladt, at man fratog dem det træ, som de sagde, at
de havde købt på lovformelig vis; dette træ har de imidlertid uretmæssigt
fældet i min herre kongens skov. Eftersom hjemmel til nævnte træ fuld
stændigt brast for dem hos de mænd, til hvem de henviste, tilbageholdt
jeg af den grund den herre kongens træ, men deres skibe gav jeg dem til
bage på grund af det venskab, der findes imellem os og fortsat med Guds
nåde velvilligt skal bestå. Men Eders medborgere fældede for anden gang
uretmæssigt min herre konges træer. Af den grund har jeg på den herre
konges vegne ladet dem belægge med arrest og den herre konges træ har
jeg sammen med deres skibe tilbageholdt, fordi de på lignende måde som
tidligere manglede hjemmel til dette træ, undtaget blot, at een fra vort
land var hjemmel for, at deres skib kunde ligge i vandet. Således er det
gået til i sandhedens navn. Nu bønfalder jeg Eder, agtværdige og gode
mænd, i Herren om, at I ikke vil høre efter dem i uret og løgn, men hellere
værdiges at høre efter mig i sandhed: Således er det virkeligt gået til på tro
og love. Men I skal nu vide, at jeg ikke vil undlade at behandle disse Eders
borgere, således som det måtte være Eder mest til behag. Lev vel i Kristus,
nu og altid.
1) Peder Dene nævnes i tiden 1351—64, jf. Danm. GI. Personnavne. Tilnavne sp.
201. 1354 22. maj omtales han direkte som kongelig foged, jf. nr. 119.
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[Omkr. 1354p).

Herr Åge Pedersens brev på gods i Vanstad.
Registratur i rigsarkivet over Krognos* breve (omkr. 1500).

JFremdeles herr Åge Pedersens brev på gods i Vanstad.
1) jf. nr. 209; rimeligvis er det Age Pedersens enke, der omtales i dette.

208
Herr Niels Pedersen i
Niels Ågesen.

[Omkr. 1354p).
Ravendal skøder sit gods i Osterlov og Håstad til herr

*3- januar 1355

Nr. 210

Registratur i rigsarkivet over Krognos breve (omkr. 1500).

remdeles et brev om, at herr Niels Pedersen i Ravendal skødede alt sit
gods i Osterlov og Håstad til herr Niels Ågesen.

F

1) Niels Ågesen (Galen) nævnes som ridder i 1349 og 1350 (DRB III 3 nr. 201 og
270) samt 1354 8. september (nr. 156) og lever endnu 1369 1. maj (Rep. nr. 2868).
Denne og den efterfølgende registratur er her dateret til omkring 1354, men de kan dog
være fra et hvilket som helst år i det tidsrum, da Niels Ågesen kaldes ridder.

[Omkr. 1354p).

209

Skifte mellem herr Niels Ågesen og fru Karen^ herr Åge Pedersens enke.
Registratur i rigsarkivet over Krognos' breve (omkr. 1500).

remdeles et skiftebrev på latin om skifte mellem herr Niels Ågesen og
fru Karen, Åge Pedersens, om gods på Fyn.

F

1) angående datering jf. nr. 208.

1355. 13. januar.
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Rådgiverne og hele Edoms herred anmoder grev Ludvig 3. af Flandern om^ at deres
købmænd, når de besøger Flandern) må nyde deres gamle rettigheder sammesteds.

Afskrift i statsarkivet i Gent.

ådgiverne1) og de øvrige bedste mænd og hele Edoms herred under
- den herre hertugen og fyrsten Valdemar af Slesvig til den strenge
fyrste og ærværdige herre den herre greven af landet Flandern hilsen og
ønske om indseende i, hvad der er ret.
Det er i de herrer fyrsters interesse, for så vidt det vedrører dem som
dommere, i alle forhold at gavne alle kristne og ærlige købmænd, der efter
Guds bud i alle henseender driver ærligt købmandsskab. Det skal stå klart
for Eder, forstandige herre, at når vore fædre og forgængere hidtil besøgte
Eders og Eders grevskabers område i handelsøjemed, blev deres gods ikke
beslaglagt, undtagent ved tre dages tilbageholdelse og efter grevens ken
delse, så de enten kunde give møde i løbet af de omtalte dage eller give
afkald på godset. Derfor beder vi ydmygt Eder, milde og gode herre, med
dette brev om, at I tillader vore nulevende købmænd, der nutildags be
søger landet Flandern, at bruge og nyde den gamle, ovennævnte rettighed,

R

Nr. 211

25. januar 1355

132

idet vi ved, at hvis vore bønner i denne sag vækker genlyd hos Eder, vil vi
uden al tvivl være til støtte for de købmænd fra Eders grevskab, der i han
delsøjemed agter sig til vort herred, hvorhen de end vil. Men i modsat
fald forbyder vi øjeblikkeligt strengt vore medboere i herredet under døds
straf og under fortabelse af alt gods og tab af alle ejendele for fremtiden
at besøge Eders land i handelsøjemed, dog forudskikket, at vi — idet vi
gengælder uvelkomment med godt — agter at modtage Eders købmænd
velvilligt og behandle dem med kærlighed, hvis de ønsker at besøge vor
havn2). Givet på vort herredsrådhus3) i det Herrens år 1355 på ottende
dagen efter helligtrekonger.
1) teksten har consules, der i de nordfrisiske herreder er betegnelsen for de folkevalgte
ledere. — 2) sigter rimeligvis til Rungholt, den forsvundne by i vadehavet, der ifølge mid
delalderlige regnskaber var så betydelig, at den havde et kollegiatkapitel, jf. Quellensammlung d. Gesellschaft f. Schleswig-Holst. Gesch. VI 100: den lå i Edomsherred. Me
ningen er, at de flamske købmænd, hvis indskrænkningerne i de nordfrisiske købmænds
bevægelsesfrihed ikke ophæves, kun må anløbe havnen (i Rungholt), men ikke drage om i
herredet. — 3) det ekstraordinære forhold, at et herred siges at have et rådhus (pretorium),
skal vel forklares med Rungholts størrelse, jf. note 2.
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1355. 25. januar.

Brev om gods i Stadel,

Påskrift på foregiven original1) i rigsarkivet.

ars Dås brev om gods i Stadel......... 1355 på dagen for St. Paulus’ omÅ vendelse.

L

1) pergamentets oprindelige tekst er udraderet og i stedet for med hånd fra omkr.
1450 skrevet en dansk tekst af det indhold, at biskop Jens (!) af Ribe 1355 25. januar
bevidner, at Pær Ewelsen har givet Stubber kloster 2 gårde i Stadel sogn i leje. På bag
siden af pergamentet findes ligesom på den sagligt hertil hørende forfalskning af 1340
6. november (jf. DRB III 1 nr. 76) den påskrift fra omkr. 1400, gengivet ovenfor, der
viser, at den oprindelige tekst har vedrørt en gave af Lars Daa, og af det ægte bispesegl
fremgår, at biskop Peder af Ribe (1345—64) har udstedt en erklæring om Lars Daas gave.
Foruden påskriften og bispeseglet er dateringen, der ligeledes er gengivet ovenfor, derfor
rimeligvis ægte i den foreliggende palimpsest, jf. Danske Saml. 2. rk. V 383 og Rep. nr.
2431.
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1355. 6. februar. Ribe.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Godskalk Skerf i hans nærværelse har er

klæret Anders Bondesen, borger i Ribe, fri for alle søgsmål,

Original i rigsarkivet.

2i. februar 1355

i33

Nr. 214

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 1355 dagen efter St. Agathes dag frem
stod en vis Godskalk Skerf for os i Ribe og erklærede nærværende brevviser
Anders Bondesen, borger i Ribe, for fri og ganske undskyldt at være for alle
sager, som han indtil denne dag havde haft mod samme Anders på sin
faders Jakob Jensens og egne vegne. Givet under vort segl ovennævnte år
og dag i vor nærværelse.

V

1355. 10. februar. Randers.

213

Jakob Bæger, ridder, overlader kong Valdemar 4. Atterdag alt det gods, som Uffe
Pedersen har pantsat til ham.

Original i rigsarkivet.

akob Bæger, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg med velberåd hu og god vilje har overladt
den stormægtige fyrste, min såre kære herre herr Valdemar, de Danskes
og Venders konge, det gods, alt og hvert især, som Uffe Pedersen har pant
sat til mig, således som det fyldigere indeholdes i det åbne brev1), som er
givet mig herom, tillige med samme åbne brev, og jeg har overladt det til
hans og hans arvingers frie rådighed og brug, indtil det lovligt indløses fra
ham eller hans arvinger. Givet i Randers i det Herrens år 1355 på jom
fruen St. Scolasticas dag med mit segl hængt under dette brev til vidnesbyrd
om ovenstående.

J

1) kendes ikke.
1355 10. februar, Acta Pont. VII 74 nr. 5359, se 1373 10. februar.

1355. 21. februar. Lund.
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Tingsvidne af Skånes landsting om, at Knud Olufsen af Morshog har skødet herr
Bennike, kantor i Lund, to femtedele af en gård i Elestorp, Ekeby sogn.
Original i det svenske rigsarkiv.

ens Nielsen af Skarhult, landstingshører i Skåne, Bent, bekræftet som
udvalgt abbed for Allehelgenskloster ved Lund, Jens Pedersen, kaldet

J

Nr. 215

22, februar 1355

134

Rønning, kannik i Lund, Erik Jensen, præst, og Mads Tuesen af Bronneslov, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1355 lørdag før apostelen St. Peter
in cathedra var den gode mand Knud Olufsen af Morshog personligt i Lund
på Skånes landsting og solgte for ret betaling til den ærlige mand herr
Bennike, kantor ved kirken i Lund, alt hvad han ejede i en gård i Elestorp
i Ekeby sogn, nemlig to femtedele af samme gård, som Peder Bjergbo nu
bor på, med huse, virning, agre, enge, græsgange, skove og alle dens øvrige
rørlige og urørlige tilliggender, som den havde fra gammel tid, uden und
tagelse og skødede ham det, at besidde med rette evindelig, i vor og adskil
lige andre troværdige mænds nærværelse; og han forpligtede sig og sine
arvinger til at hjemle samme herr Bennike disse to femtedele af gården i
Elestorp med huse og alle dens tilliggender, som forud nævnt, ifølge landet
Skånes love og at fri dem for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd
herom er vore segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet ovennævnte
år, dag og sted.
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1355. 22. februar.

Katerine, enke efter ridderen herr Henneke Limbæk, skøder sit gods i Borg og Borg
holm i Lø herred til klostret i Løgum.

Afskrift i Løgumbogen.

aterine, enke efter herr Henneke Limbæk, ridder, til alle, der får dette
* brev at se, hilsen evindelig med Gud.
For at ikke det, som sker i tiden, skal gå i glemme med tiden, plejer det
at foreviges ved brevets vidnesbyrd. Derfor har jeg med tilslutning og
samtykke af herr Klaus Limbæk, de Danskes berømmelige konge Valde
mars drost, samt af herrerne Klaus Limbæk og Lyder Limbæk, riddere, og
Godskalk Limbæk, væbner, min nævnte kære Henneke Limbæks brødre, for
at opfylde dennes sidste vilje, hvorved han testamenterede og overdrog de
fromme mænd herr abbeden og det menige konvent i Løgum af Cistercienserordenen i Ribe stift gods, der yder fire mark korn i årlig afgift, til bod
for hans og min sjæl og samtidig til fast overholdelse i fremtiden af de
betingelser, der er indeholdt i nævnte fromme mænds åbne brev1), på Lø
herredsting opladt og skødet nedennævnte gods til fornævnte fromme
mænd, nemlig for det første to huse, som ovennævnte herr Henneke

K

8. marts 1355

i35

Nr. 216

erhvervede af Peder Kå’s arvinger. Fremdeles på Borg mark 14 øre jord,
som han erhvervede af Jens Tygesen. Fremdeles 19 ørtug jord, som han
erhvervede af Kjeld Mortensen. Fremdeles 4 ørtug jord, som han er
hvervede af Gase Sort. Fremdeles 16 ørtug jord, som han erhvervede af
Ingerd Timmes. Fremdeles 2 øre jord, som han erhvervede af Anders
Kaiesen. Fremdeles 7% ørtug jord, som han erhvervede af Niels Kaiesen.
Fremdeles i Borgholm en halv øre jord af anden jord på samme mark med
alt det ovennævntes tilliggender i agre, enge og græsgange, samt med al
hans domsmyndighed, høj, middel og lav, intet undtaget, at besidde evin
delig. Men vi Klaus Limbæk, Lyder Limbæk, riddere, og Godskalk, væb
ner, oftenævnte herr Hennekes brødre, forpligter os til at frigøre, hjemle
og fri føromtalte gods i overensstemmelse med landets skik for krav fra
hvilken som helst side. Til bevis og bedre sikkerhed for alt dette ovennævnte
er nævnte fru Katerines segl hængt under dette brev tillige med seglene til
hørende herr Klaus drost, Klaus Limbæk, ridder, Lyder Limbæk, ridder,
og Godskalk Limbæk. Givet i det Herrens år 1355 på dagen for den glorrige apostel St. Peter in cathedra.
1) kendes ikke.

1355. 8. marts.
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Jens Olufsen af Sandåkra skøder en halv gård i Djurslov til Lytbert Bukhorn.

1. Skånesbrevsfortegnelsen (omkr. 1685).

ens Olufsen af Sandåkras salgs- eller købebrev, givet Lytbert Bukhorn
på en halv gård i Djurslov. Givet den søndag, da man synger Oculi
mei 1355.

J

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ens Olufsen af Sandåkras skødebrev, givet Lytbert Bukhorn på en halv
gård, som kaldes Djurslov, hvilken gård Jens Olufsen tidligere havde
erhvervet af to borgere i Lund. Givet 13151).

J

5. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ens Olufsen af Sandåkra har solgt den halve gård i Djurslov til Lytbert
Bukhorn, og det ses af brevet, at nævnte Jens Olufsen har oppebåret
sin del derfor i rede penge. Givet år 13151).

J

Nr. 217

11. marts 1355

136

1) 1355 må være det rigtige årstal; Lytbert Bukhorn lever endnu 1367 7. maj, hans
enke og søn nævnes 24. marts 1368, og sønnen lever endnu 1415.
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1355. 11. marts. Varde syssel ting.

Tingsvidne af Varde sysselting om, at ridderen herr Lave Rød med vold kar be
mægtiget sig Lave Pallesens gods.

Original i rigsarkivet.

alte Nielsen, Thomas Jensen, Åstrad Nielsen, Jens Buk, Esger Thom
sen, Niels Nielsen, Esger G.......sen1), Jon Ebbesen til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1355 dagen
før pave St. Gregors dag blev det for os på Varde sysselting klart bevidnet
og bevist, at Lave Pallesens gods aldrig var blevet solgt og skødet ej heller
tilvurderet herr Lave Rød, ridder, men at samme herr Lave Rød med vold
og uden al ret indtil denne dag havde tilbageholdt samme gods. Hvilket
vi overfor alle erklærer med sandfærdige ord. Givet ovennævnte år, dag
og sted under vore segl.

M

1) lakune i originalen.
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1355. 13. marts. Sternberg.

Hertug Johan af Mecklenburg kundgør det forlig, han har sluttet med sin broder

hertug Albrecht 2. af Mecklenburg om forskellige uoverensstemmelser vedrørende
delingen af deres besiddelser, og at han og broderen er blevet enige om at tage deres

lande i forlening til fælleshånden af deres tre lensherrer, den romerske konge, kongen

af Danmark og markgreven af Brandenburg.
Original i Schwerinarkivet.

i Johan, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, herre til Stargard og
Rostock, erkender og bevidner åbenbart med dette brev, at vi med
vore tro råders råd og med vore nærmestes viden og samtykke på egne og
vore arvingers vegne har forhandlet om og sluttet et venskabeligt forlig
med vor kære broder herr Albrecht, hertug af Mecklenburg........ Frem
deles skal vi og vore arvinger sammen med vor fornævnte broder og hans
arvinger, og vor fornævnte broder og hans arvinger sammen med os og
vore arvinger, på lige fod og til fælleshånden1) modtage det os begge til-

V

i37

16. marts 1355

Nr. 219

hørende herskab og land som len af det hellige Romerske Rige og af andre
af vore fælles lensherrer for fælleshåndens skyld, under hvilken vi og vore
arvinger på begge sider evigt skal forblive som en enhed og i fællesskab
sammen. Fremdeles skal vi hertug Johan give vor herre kong Valdemar af
Danmark sådanne breve, som vor fornævnte broder hertug Albrecht har
givet ham, og på enhver måde yde ham, hvad han har ydet ham; og vi
skal opfylde alle aftaler med ham, som vor fornævnte broder på vore vegne
har givet ham brev på, eller på anden måde på vore vegne har tilsagt og
lovet i sine breve; og vi skal desangående sammen med vor fornævnte
broder drage til fornævnte herre af Danmark, når vi bliver æsket der
om af vor broder, uden nogen modsigelse eller udsættelse, og skal op
fylde alle punkter overfor vor fornævnte herre, således som det er skrevet
foran......... Og vi har hængt vort sekret under dette brev, som er givet
og forhandlet i Sternberg i året 1355 efter Guds fødsel fredagen før midfaste.
1) lensretligt udtryk der betød, at lenet ved en linies uddøen automatisk tilfaldt den
anden.

1355. 16. marts. Holstebro.

219

Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at ridderen herr Erland Kalv på rettertinget

har skødet alt sit gods i

Alengy i Østbirk sogn til drosten herr Klaus Limbæk.

Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1355 mandagen efter søndag i midfaste var herr Erland Kalv, ridder, personligt på vort retterting og skødede
med evig besiddelsesret til nærværende brevviser herr Klaus Limbæk, vor
drost, alt sit gods, rørligt og urørligt, i Alengy i Østbirk sogn tillige med
møllen sammesteds, med dam og damsbånd, og alle tilliggender til dette
gods, nemlig agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt, og
tillige med landboer, bryder, gårdsæder og alle andre undergivne, hørende
til samme, idet han forpligtede sig og sine arvinger til at fri og hjemle
fornævnte herr Klaus og sammes arvinger ovennævnte gods, alt og hvert,
mod krav fra hvem som helst i overensstemmelse med landets love. Givet
i Holstebro ovennævnte år og dag med Niels Jensen af Keldebæk som
vidne.

V

Nr. 220
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i g. marts 1355
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1355. 19. marts. Rudkøbing.

Hertug Valdemar 3. afJylland tager Rudkøbing under sin beskyttelse og stadfester

byens privilegier.
Afskrift i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, ønsker alle, som ser dette
brev, evig salighed af Gud.
Det, som sker i tiden, plejer at blive stadfæstet med brevets vidnesbyrd,
for at det ikke skal glemmes i tidens løb. Derfor er det vor vilje, at de nu
levende og fremtidige skal vide, at vi særlig tager vore elskede borgere i
Rudkøbing under vor fred og beskyttelse. Desuden vil vi også tillade, at
fornævnte indbyggere i Rudkøbing frit må nyde og bruge al den ret eller
frihed og sædvane, som de har haft i vore forfædres tid såvel som i kong
Valdemars tid, i Valdemars tid, hertug af Jylland, og i Eriks, som fordum
var hertug af Langeland, for så vidt angår alle artikler1). Og fornævnte
indbyggere skal også have ret til at drive deres kvæg til græsning omkring
købstaden, således som de har haft det i de samme herrers og fyrsters tid.
Og vi forbyder strengt under vor nådes fortabelse, at nogen udlænding fra
andre lande skal driste sig til at gøre vore fornævnte indbyggere i for
nævnte Rudkøbing nogen skade eller uret med køb eller salg i den handel,
som hører dem til, og at nogen skal driste sig til at berøve dem deres ret
eller frihed eller sædvane, som er forundt og givet dem af vor nåde. Hvis
fremdeles nogen af vore fogeder eller officialer eller nogen anden drister sig
til i dumdristig forvovenhed at fortrædige vore fornævnte indbyggere i
Rudkøbing i disse anliggender mod vort påbud, da skal han ingenlunde
undgå vor hævn. Til yderligere vidnesbyrd har vi hængt vort segl under
dette vort åbne brev. Givet i Rudkøbing år 1355 torsdag efter midfaste i
nærværelse af Kristian Sture, Peder Då, Kristian Tobesen og flere andre
trofaste mænd.

V

1) jf. DRB II 3 nr. 267. II 4 nr. 198.
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1355. 25. marts.

Biskopperne Niels af Odense, Peder af Viborg, Povl af Århus og Mogens af Børg
lum eftergiver alle, der besøger eller betænker Hornslet kirke, 40 dage af den dem på

lagte kirkebod.

Afskrifter i rigsarkivet, i Viborg landsarkiv og på det kgl. bibliotek.

28. marts 1355
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Nr. 222

iels, af Guds miskundhed biskop af Odense, Peder, af Guds miskund
hed biskop af Viborg, Povl, af Guds miskundhed biskop af Århus og
Mogens, af Guds miskundhed biskop af Børglum, til alle Kristi troende,
til hvem dette brev måtte nå, hilsen med alles frelser.
Idet vi ønsker, at Vor Frue og Allehelgens kirke i Hornslet i Århus stift
må æres med passende lovprisninger og stadigt søges af Kristi troende,
eftergiver vi — hver især af os — i tillid til Gud den almægtiges barm
hjertighed og de hellige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed barmhjertigt
med Gud alle, der føler sand anger og bekender deres synder, og som for
andagts og bøns eller valfarts skyld besøger samme kirke, eller som går i
procession omkring dens kirkegård, fromt beder for de troendes sjæle,
som hviler der og overalt, idet de læser et Fadervor, eller som følger Kristi
legeme, når det bæres til syge eller bæres tilbage, eller den hellige olje, eller
som overværer de dødes begravelser, messer eller andre gudstjenestelige
handlinger, og som ved kærlighed i gerning rækker en hjælpende hånd til
kirkens bygningsfond og til anskaffelse af andre prydelser eller fornødenhder, eller som skænker nævnte kirke noget og personligt eller ved andre
sørger for at skaffe den gaver, eller som fromt beder til Gud for vor eller
vore kirkers velfærd eller for den, der har udvirket dette brev, 40 dage af
den dem pålagte kirkebod, så ofte og når som helst de fromt opfylder oven
stående eller noget af ovenstående. Givet under vore segl i det Herrens
år 1355 på den hellige jomfrus bebudelsesdag.

N
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4. Atterdag erklærer, at Jakob Palk på rettertinget har skødet en

gård i Vormstrup, Fiskbæk sogn, til Mikkel Nielsen Krabbe.

Afskrift i vidisse 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 1355 lørdagen før palmesøndag var en
vis Jakob Palk personligt på vort retterting i Ålborg og skødede og afhæn
dede til nærværende brevviser Mikkel Nielsen, kaldet Krabbe, en gård i
Vormstrup i Fiskbæk sogn med alle dens rørlige og urørlige tilliggender,
nemlig agre, enge, skove, græsgange og fiskevande, og forpligtede sig på
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vort ting til at hjemle og fri samme Mikkel fornævnte gård mod krav fra
hvem som helst. Givet ovennævnte år, dag og sted med Niels Jensen af
Keldebæk, som da førte forsædet på vort retterting, som vidne.
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1355. 1. april. Alborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Jens Råd sammen med sin hustru Mar-

grete på rettertinget har pantsat gods i Bjerregrav, Navndrup og Hvolris til Tyge
Skammelsen, foged i Ålborg, på kongens vegne.
Original i rigsarkivet1).

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende skal vide, at i det Herrens år 1355
onsdagen næst efter palmesøndag var en vis Jens kaldet Råd tillige med
sin hustru Margrete, fordum Niels Palks hustru — god ihukommelse — på
vort retterting i Ålborg og pantsatte som ‘forwæth’ til Tyge Skammelsen,
vor foged i Ålborg, på vore vegne gods på Bjerregrav mark, på Navndrup
mark og i Hvolris med jorder, huse, mølle, dam og damsbånd, med agre,
enge, græsgange, skove, fiskevande og alle øvrige tilliggender til nævnte
gods, rørligt og urørligt, intet undtaget, for 20 mark lødigt sølv, at indløse
helt og fuldt på sidste tingdag i Rinds herred før pinse på den betingelse,
at hvis dette gods ikke indløses til den fastsatte termin for omtalte sum,
skal fornævnte gods straks tilfalde os, som var det skødet, at besidde
med rette evindelig. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet ovennævnte år, dag og sted med Niels Jensen af Keldebæk, vor
justitiar, som vidne.

V

1) på bagsiden af originalen findes ligesom ved nr. 238 en stærkt forkortet kancelli
påskrift, der måske skal forstås således, at brevet er udfærdiget ved Klaus Limbæks mel
lemkomst.
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1355. 1. april. Ålborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Peder Stigsen har forpligtet sig til at be

tale Viborg kapitel 44 læster byg for uretmæssigt tilbageholdt gods.
Referat af Ursin, Stiftsstaden Viborg s. 161.
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Nr. 226

r 1355 onsdag efter palmesøndag udstedte samme konge1) i Ålborg et
. brev, hvorefter den nævnte Peder2) forpligtede sig til at betale dom
kapitlet 44 læster — efter vort mål 1056 tdr3) — byg, fordi han i fire år
med urette havde beholdt de ejendomme4)........
Som vidner havde Klaus Limbæk, kongens drost5), og Niels Jensen Keldebæk, hans justitiår6), været til stede.

A

1) d.v.s. Valdemar 4. Atterdag. — 2) d.v.s. Peder Stigsen. — 3) bemærkning af Ursin. — 4) jf. DRB 3. rk. II nr. 128 og ndf. nr. 274. — 5) Ursin har marsk. — 6) Ursin har
kansler.

[Omkr. 1355. 1. april]1).
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Peder Stigsen og Ugot sælger to gårde i Rødding herred til Viborg bispedømme.
Viborg stifts registratur (1540erne).

remdeles Ivar Munks, Stygge Krumpens og Ove Bildes o.s.v., biskoppers, vidisse,

F

et gammelt latinsk brev med sin dato, at herr Peder Stigsen
og Ugot solgte og skødede deres to gårde i fornævnte herred2), fordi de ikke
kunne gøre bispedømmet regnskab, således som samme brev indeholder
Og viser. Givet 1530 t . . .3) næst efter St. Kjelds dag4).
som lyder på

1) jf. nr. 224. — 2) d.v. s. Rødding herred. — 3) registraturen er beskadiget. — 4) d.v.s.
vidissens dato.

1355 4. april, Rep. nr. 2443, se 1355 11. april, nr. 227.

1355. 10. april.

226

Niels Jensen af Keldebæk oplader alt gods i Volsted, der er pantsat til ham af

fru Johanne, enke efter Anders Jensen af Estrup, og alt gods på Sjælland, der er pant
sat til ham af Anders Jensen, til Esger Brok.

Original i den arnamagnaanske samling.

iels Jensen af Keldebæk til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev til nærværende brevviser Esger
Brok har opladt alt gods i Volsted, Himmersyssel, som er pantsat mig for
70 mark lødigt sølv af fru Johanne, enke efter Anders Jensen af Estrup, på

N
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min herre kong Valdemars retterting, med alle breve og vilkår, som jeg har
derpå, og ligeledes med den virning, som er tilvurderet mig deri, samt
fremdeles alt gods på Sjælland, som tidligere er overladt mig, også i form af
pant, af fornævnte Anders Jensen, med alle rettigheder, som jeg har deri;
og jeg erkender, at samme Esger har gjort mig fyldest efter mit forgodt
befindende for dette gods, dog med forbehold af den sikkerhed, som han
skriftligt har stillet mig for dette. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd herr Mogens
Nielsen, ridder, Niels Tuesen og Tyge Skammelsen. Givet år 1355 fredagen
i påsken.
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1355. 11. april.

Helrik Breyde, Klaus Limbak, kaldet Kudi, og Hartvig Breyde erkender at skylde
kong Valdemar 4. Atterdag 30 mark lødigt sølv og pantsætter Helrik Breydes gård
Langholt i Vendsyssel herfor.
Original i rigsarkivet.

elrik Breyde, væbner, hovedmanden i det nedenfor skrevne, Klaus
Limbæk, kaldet Kudy, ridder, og Hartvig Breyde til alle, der ser
dette brev, hilsen med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi erkender, at vi med
sammenlagte hænder i sandhed står i skyld og gæld til den stormægtige fyr
ste herr Valdemar, de Danskes og Venders konge, vor såre kære herre,
for 30 mark lødigt sølv, nemlig i groter fra Tours, i sterlinger og lybske
penge, gode og gængse, som følge af en retmæssig gæld. For denne sum
penge pantsætter vi med dette brev til samme herr Valdemar min, Helrik
Breydes, gård, kaldet Langholt, i Vendsyssel i Kær herred med alt vort
øvrige gods i Kær herred, liggende til denne gård fra gammel tid, nemlig
med agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget,
at indløse på sidste Vendsyssel sysselting før mikkeldags termin, på den be
tingelse, at samme vor herre kongen årligt skal oppebære indtægterne af
samme gods, uden at det på mindste måde skal afregnes i gældens hoved
stol, og med den tilføjelse, at hvis fornævnte gods ikke indløses for omtalte
sum penge, som ovenfor er nævnt, skal fornævnte gods fra da af, som var
det skødet på tinge, med alle dets tilliggender tilfalde vor herre kong Valde
mar til evig besiddelse; og vi forpligter med dette brev os og vore arvinger

H

16. april 1355

143

Nr. 229

med sammenlagte hænder til at fri og hjemle fornævnte vor herre kongen
omtalte gods mod krav fra hvem som helst, med den tilføjelse, at hvis
vor oftnævnte herre kongen i mellemtiden har forbedret fornævnte
gods på noget punkt eller bygget noget på samme, skal han have fuld
myndighed til at flytte sine bygninger efter behag. Til vidnesbyrd herom
er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1355 lørdag i
påsken.

<1355>‘). 11. april. Lund.

228

Bent, udvalgt abbed i Allehelgens kloster) Henrik Bokholt) deka^ og Peder Bodulvsen og Povl Larsen) kanniker i Lund) vidimerer dele af Mads Pedersens testa

mente af 1350 2g. august.
Afskrift i Lundebogen.

ent, udvalgt abbed for Allehelgens kloster nær Lund, Henrik Bokholt,
dekan, Peder Bodulvsen og Povl Larsen, kanniker ved kirken i Lund,
til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at vi har set, omhyggeligt taget i øjesyn og gennemlæst
nedennævnte artikler af et testamente efter afdøde herr Mads Pedersen,
kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde — god ihukommelse — som var
ufordærvede, uskrabede, ubeskadigede og umistænkelige i enhver hen
seende, af følgende ordlyd: Fremdeles til kirken i Kållstorp (o.s.v. = DRB
III 3 nr. 316.) Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under
dette brev. Givet i Lund i det Herrens år <1355) lørdagen før søndagen
Quasimodogeniti.

B

1) Lundebogen har årstallet 1458, der givetvis er forkert. Da Bent nævnes som udvalgt
abbed 1355 21. februar (nr. 214), men som abbed 1358 9. marts, skal det rimeligvis rettes
til 1355-

1355. 16. april.

229

Niels Nielsen pantsætter alt sit gods i Mute og Gåsslosa til Ture Nielsen for

13 skilling grot eller 13 mark skånske penge.

Original i det svenske rigsarkiv.

iels Nielsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed

N
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står i skyld og gæld til den gode og hæderlige mand Ture Nielsen, nærvæ
rende brewiser, for 15 skilling grot fra Tours eller for 15 mark nye skånske
penge, som ubetinget og fuldt ud skal betales til nu førstkommende St.
Mikkels dag. For disse penge pantsætter jeg ham med dette brev alt mit
gods i Mute og Gåsslosa med agre, enge, skove, græsgange, fiskevande,
møllesteder, tørt og vådt, udenfor gærde og indenfor, med hvilken benæv
nelse det end kan opregnes, på den betingelse, at hvis jeg ikke indløser
nævnte gods til den fastsatte termin, skal samme Ture derefter årligt nyde
indtægterne og oppebørslerne af nævnte gods fra St. Mikkels dag om et år,
indtil pengesummen helt og fuldt er blevet betalt, uden at de skal afregnes
i gældens hovedstol. Men hvis Gud forunder mig at indløse nævnte gods,
skal jeg ikke give eller yde nævnte Ture nogen anden betaling eller værdier
end de 15 skilling grot fra Tours, at betale i groter og sterlinger eller i 15
mark nye skånske aftalte penge. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev. Skrevet i det Herrens år 1355 første torsdag efter påske.
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1355. 19. april.

Ti selvejerbønder fra Vendsyssel afgiver en erklæring om den første bebyggelse på

Skagen og om kongens forstrand.
Original i rigsarkivet.

orkil Hval, 100 år gammel, Tyge Tuesen 70 år, Niels Sode 70 år, Tor
kil Andersen 50 år, Niels Blyske 50 år, Jens Nielsen 40 år, Niels Ander
sen 50 år, Torkil Lang 50 år, Svend Henriksen 60 år og Germund Smed
50 år, selvejerbønder og jordbesiddere i Vendsyssel, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi i sandhed og på
vor tro erklærer, at vi med dette brev binder os til herefter at erklære, når
som helst vi i fremtiden måtte blive anmodet derom, at vi af vore forfædre
i sandhed har erfaret, at en dansk konge, som regerede engang i fordums
tid, under en jagt gæstede en selvejerbonde ved navn Torkil Skarpe,
der på de tider boede i Vogn; og på dennes ydmyge bøn tilstod han
samme Torkil hele den mark, der hører til Skagen, som græsgang
for hans utæmmede stodheste. Hyrden for disse stodheste, en mand
ved navn Trund, var den første, som fandt på at fiske ved Skagen,

T
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og han byggede det første hus på Skagens mark på nævnte Torkils vegne,
og siden havde andre bygget sammesteds på samme Torkils vegne, den ene
efter den anden. Desuden bevidner vi i sandhed — således som vi ved for
vist — at kongens strandbred, kaldet ‘kongens forstrand’ fra arilds tid
har været fra bækken østen for Hovsø, nemlig mellem Hovsø og ‘Refen’ og
indtil det yderste af Skagens rev, og endnu vides at være det idag, og at den
aldrig har været bebygget af nogen, før landet Jylland for få år siden blev
udsat for omvæltninger og undertrykt som følge af herrernes krig. Ydermere
forsikrer vi som før, at besidderne af fornævnte Skagens mark har plejet at
modtage fisk, kaldet ‘markfisk’, til deres brug, nemlig af hver bod 2 fisk eller
6 sterlinger til gengæld for brænde og andre fornødenheder, som hidrører fra
denne mark. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1355 anden søndag efter påske.

1355. 19. april. Ålborg.
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Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at ti selvejerbønder fra Vendsyssel på retter

tinget har afgivet en erklæring om den første bebyggelse på Skagen og om kongens
forstrand.
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 gode, ældre mænd i Vendsyssel, af hvilke enhver i sand
hed forsikrede, at han havde den alder, som anføres nedenfor, nemlig
først Torkil Hval 100 år og mere, Tyge Tuesen 70 år, Niels Sode 70 år, Torkil
Andersen 50 år, Niels Blyske 50 år, Jens Nielsen 40 år, Niels Andersen 50
år, Torkil Lange 50 år, Svend Henriksen 60 år og Germund Smed 50 år,
jordbesiddere i nævnte syssel, i det Herrens år 1355 anden søndag efter
påske på vort almindelige retterting, der holdtes i Ålborg, i vor og vore
justitiarers nærværelse, nemlig de herrer Klaus Limbæk, drost, Palle Jen
sen, marsk, Niels Bugge, ridder, Peder Larsen og Niels Jensen af Keldebæk,
væbnere, i sandhed og på deres tro endrægtigt erklærede, at de i sandhed af
deres forfædre har erfaret, at en dansk konge, som regerede engang i for
dums tid, under en jagt, som han forlystede sig med, gæstede en selvejer
bonde ved navn Torkil Skarpe, der på de tider boede i Vogn, og på dennes
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ydmyge bøn tilstod han samme bonde hele den mark, der hører til Skagen,
som græsgang for hans utæmmede stodheste. Hyrden for disse stodheste,
en mand ved navn Trund, var den første, der fandt på at fiske ved Skagen,
og han byggede det første hus på Skagen mark på nævnte Torkil Skarpes
vegne, og siden byggede adskillige andre sammesteds på samme Torkils
vegne, den ene efter den anden. Desuden vidnede de i sandhed og på deres
tro og forsikrede, at de i sandhed vidste for vist, at kongens strandbred,
kaldet ‘kongens forstrand’, havde været og stadig den dag i dag vides at
være fra bækken, på folkesproget kaldet Hyerthbech, østen for Hovsø, nemlig
mellem Hovsø og Refen, indtil det yderste af Skagens rev, og at den aldrig
har været bebygget afnogen, før landetJyllands land for få år siden blev udsat
for voldelig omvæltning og undertrykt som følge af herrernes krig. Ydermere
tilføjede fornævnte ældre mænd og erklærede, at besidderne af fornævnte
Skagen mark har plejet at oppebære fisk, kaldet ‘markfisk’, til deres brug,
nemlig af hver bod to fisk eller seks sterling, for brænde og andre fornøden
heder, som hidrører fra denne mark. Til vidnesbyrd herom er vort segl
tillige med segl tilhørende vore fornævnte j usti tiårer og andre gode
mænd, nemlig de herrer Erik Nielsen, fordum marsk, Peder Munk, Niels
Vind, Esger Ebbesen, riddere, Henrik Pedersen, Peder Ludvigsen, Esger
Brok og Strange Ebbesen, væbnere, der da var til stede på samme vort
ting, hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted med vore
fornævnte justitiarer som vidner.
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1355. 19. april.

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster fru Cecilies gods i Kær herred.

Silkeborgske registratur 1568 (Århus bispestols breve).

fremdeles et stadfæstelsesbrev på latin af kong Valdemar på fru Cecilies
gods i Kær herred. Givet 1355 søndagen Misericordia.

233

1355. 20. april.

Niels Tuesen erklærer at have modtaget 25 mark sølv af de §0 markfor hvilke
kong Valdemar 4. Atterdag havde pantsat ham Gunderup sogn, og oplader derfor
sognet til Tyge Skammelsen, foged i Ålborg, på kongens vegne.

i47
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Original i rigsarkivet.

iels Tuesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg af nærværende brev
viser Tyge Skammelsen, foged i Ålborg, i sandhed har modtaget 25
mark lødigt sølv af de 50 mark lødigt, for hvilke min herre kongen havde
pantsat mig Gunderup sogn i Fleskumherred i Himmersyssel; derfor op
laderjeg med dette brev aldeles nævnte sogn med alle rettigheder, som jeg
på min herre kongens vegne hidtil har haft i det, til nævnte Tyge på kon
gens vegne. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige
med seglet tilhørende Niels Jensen af Keldebæk, min onkel. Givet i det
Herrens år 1355 mandagen før martyren St. Jørgens dag.

N
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Knud Stigsen på rettertinget har skødet
sin gård Øster-Idskov, en mølle og to bol til drosten herr Klaus Limbæk.

Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1355 tirsdagen før martyren St. Jørgens
dag var en vis Knud Stigsen personligt på vort retterting og afhændede
og skødede med evig besiddelsesret til nærværende brevviser herr Klaus
Limbæk, vor drost, sin gård kaldet Øster-Idskov i Skovbo herred i Vend
syssel med en mølle sammesteds, dam og damsbånd, med et bol, kaldet
Krogen og et bol på Øster-Gårdsholt mark tilligemed landboer og alle
andre tilliggender til samme gård, nemlig agre, enge, skove, græsgange,
fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget som fra arilds
tid hører til samme. Denne gård tillige med dens tilliggender havde samme
Knud Stigsen fra sin onkel Esger Knudsen, som havde fået fornævnte gård
og sammes fornævnte tilliggender som ret og lovlig arv efter sin fader og
moder. Han (Knud) forpligtede sig og sine arvinger på fornævnte retter
ting til at fri og hjemle herr Klaus og hans arvinger ovennævnte gods, alt
og hvert, mod krav fra hvem som helst i overensstemmelse med landet
love. Ydermere erkendte fornævnte Knud Stigsen, at han havde modtaget
og oppebåret fuld og tilstrækkelig betaling af fornævnte herr Klaus Limbæk
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for samme gods efter sit ønske. Givet i Ålborg under vort segl ovennævnte
år og dag med Niels Jensen af Keldebæk som vidne.
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at det gods i Vendsyssel, som drosten Niels

Olufsen havde solgt til kong Erik 6. Menved, men som Niels Palk og herr Erik

Nielsen, forhen marsk, uretmæssigt har siddet inde med i flere år, nu efter gode mænds

vidnesbyrd er tilskrevet ham.

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 vi med dette brev efter gode mænds vidnesbyrd, som
var udmeldt hertil og afgav vidnesbyrd herom, tilskriver os til evig besid
delse nedenfor anførte gods, nemlig gården Elkær i Kær herred, en gård
i Byrholt, som giver ni pund korn i indtægt, en gård i Sulsted, hvor Peder
Harke bor, med en halv mark korn, en gård sammesteds, hvor Eskil Søn
derjyde bor, med en halv mark korn, en gård sammesteds, hvor Tord
Gunnarsen bor, med fem pund korn, en gård sammesteds, hvor Oluf
Gunnarsen bor, med en halv mark korn, en gård sammesteds, hvor Peder
Helgesmåg1) bor, med to pund korn, en gård sammesteds, hvor Oluf Bone
bor, med to pund korn, en gård sammesteds, hvor Tage Suder bor, med
to pund korn. Fremdeles i Vestbjerg en gård, hvor Peder Geenaaf bor,
med tre pund korn. Fremdeles i Vang en øde gård, af hvilken der fordum
ydedes en halv mark korn, en gård sammesteds, hvor Niels Karlsen bor,
med en halv mark korn, en gård sammesteds, hvor Peder Degn bor, med
tre pund korn, hvilket gods, som ligger i Vendsyssel i Jylland, i sin tid er
blevet lovligt solgt for fuld betaling og skødet til herr Erik, fordum de
Danskes konge, vor elskede farbror, af herr Niels Olufsen, sammes drost,
og ingensinde af ham eller hans efterfølgere på nogen måde er blevet af
hændet, uanset at en vis Niels Palk og herr Erik Nielsen, forhen marsk, i
flere år med liden ret har siddet inde med det, idet vi sætter evig tielse på
denne sag og forbyder, at nogen uden vor og vor fogeds samtykke for frem
tiden befatter sig med nævnte gods. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens år 1355 tirsdagen
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efter martyren St. Jørgens dag med herrerne Klaus Limbæk, drost, Palle
Jensen, marsk, Niels Bugge, riddere, Peder Larsen og Niels Jensen af Keldebæk, vore justi tiårer, hvilke særligt er beskikkede til at undersøge og bringe
dette og andet til afslutning, som vidner.
1) teksten har Helysmaugh, cf. Danmarks gi. Personnavne spalte 1677.

[1355]. 1. maj.
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Rådmandene i Kampen meddeler Lübeck, at de i overensstemmelse med det fra
Lübecks side stillede forslag vil lade Kampens stridigheder med Stralsund, Rostock

og Wismar vare stillet i bero indtil 23. juli 1335.
Afskrift i Rostockarkivet.

fter at vi i ærbødighed har modtaget, set og begrebet indholdet af
Eders brev1), der blev tilstillet os, bringer vi Eder, agtværdige og el
skede mænd, til hvem vi nærer fuld tillid, de inderligste taksigelser for
Eders anstrengelser på vore vegne og ønsker til gengæld ubetinget efter
evne og viden at være Eder til behag, når sted og tidspunkt byder sig. I
skal vide, at vi gerne vil anse den sag, som de agtværdige mænd, de herrer
rådmænd i stæderne Stralsund, Rostock og Wismar og deres medborgere
rejser mod os og vore i anledning af en strid, der ved anden lejlighed er
opkommet i Skåne, for at være stillet i bero indtil nærmeste St. Jakob den
Stores dag2), således som I har skrevet til os. Og eftersom adskillige af vore
borgere for tiden er spredt forskellige steder ombord på skibe for at udøve
deres erhverv, er det vor vilje — dog så at list og svig bringes til ophør —
efter evne og på bedst mulig måde at drage omsorg for hos vore medbor
gere, at der ikke i den tid af disse forvoldes ulykker eller ubehageligheder
mod nævnte stæders medborgere. I skal ligeledes vide, at vi har sendt vore
befuldmægtigede sendemænd til herr kongen af Sverige og Norge og andet
steds hen, hvor det er nødvendigt, for at vende fornævnte sag
til det bedre. Den højeste bevare Eder og så videre3). Givet fredagen efter
Jubilate søndag.

E

i) sigter til en kendelse, som Lübeck 1354 6. juni havde afsagt om en foreløbig våben
stilstand mellem Kampen og Stralsund, Rostock og Wismar, Hanserecesse I nr. 192.
At addressaten er Lübeck fremgår af, at Lübeck videresendte nærværende afskrift til Ro
stock, ibid. nr. 194. — Om Kampens stridigheder med de nævnte stæder foreligger ialt
17 aktstykker, jf. Mekl. UB XIII p. 222—25. Af disse gengives her kun de, der direkte

Nr. 237

3- maj [ 1355]

15°

berører de nævnte stæders sammenstød på Skånemarkedet, nemlig foruden dette nr. 262,
266, 322, 411 og 461. — 2) d.v.s. apostelen St. Jakobs dag den 25. juli i modsætning til
Jakob den Lilles dag den 22. juni. — 3) formlen forkortet i afskriften.
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[135J51). 3. maj.

Niels......svelt kvitterer Valdemar Sappi og Detlev Rutze for 150 mark lybske

penge for indløsningen af Hat....

Beskadiget original i den arnamagnæanske samling.

iels......... svelt til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig.......... Alle
skal vide, at jeg af nærværende brevvisere Valdemar Sappi og Detlev
Rutze efter min vilje har oppebåret 150 mark lybske penge........ mig
(skyldig) for indløsningen af Hat........ 2). Derfor erklærer jeg disse, Valde
mar og Detlev,........ for fuldstændigt kvit og løste.......... Givet..........
[ 135]5 på dagen for opdagelsen af det hellige kors.

N

1) Valdemar Sappi nævnes første gang 1351 17. april, jf. DRB III 3 nr. 410, og blev
ridder i 1361, jf. Danm. Adels Aarb. 1917, 397. — 2) Rep. nr. 2451 foreslår Hatherslef.,
men i så fald synes dog at mangle et forudgående castri eller ciuitatis.
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1355. 5. maj. Randers.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at væbneren Niels Eriksen af Linde på rettertinget har pantsat Lindegård i Nørhald herred til Jens Svendsen for 260 mark sølv.

Original i rigsarkivet1).

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 1355 tirsdagen efter jomfru Valborgs
dag var en vis Niels Eriksen af Linde, væbner, personligt for os og andre
gode mænd på vort retterting i Randers og erkendte, at han i sandhed stod
i skyld og gæld til nærværende brevviser Jens Svendsen for 260 mark lødigt
sølv; for disse mark eller dette sølv pantsatte nævnte Niels Eriksen til nær
værende brevviser Jens Svendsen for et tidsrum af tre år alt sit gods i Ommersyssel i Nørhald herred, nemlig Lindegård med alle dens tilliggender,
intet undtaget, på den betingelse, at alt hvad han i de tre år oppebærer fra
fornævnte gods, ikke skal fraregnes i gældens hovedstol. Fremdeles at hvis

V

*5i
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Nr. 240

fornævnte gods ikke indløses inden de tre år, skal Jens Svendsen have for
nævnte gods til evig retmæssig besiddelse. Fremdeles forpligtede nævnte
Niels Eriksen sig og sine arvinger til at hjemle og frigøre nævnte Jens
Svendsen og hans arvinger fornævnte gods mod krav fra hvem som helst.
Givet ovennævnte år og dag med herr Klaus Limbæk, drost, og Niels Jensen
af Keldebæk som vidner.
1) jf. nr. 223 note 1.

1355. 6. maj. Randers.
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Kong Valdemar 4. Atterdag giver arvingerne efter Peder Vendelbo låsebrev på

gods i Læsten, der var tilvurderet denne fra Niels Ølfor ledingsbøder.

Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi i medfør af hele vort riges ‘vilkår’1) tildømmer nærvæ
rende brevvisere, arvingerne efter herr Peder Vendelbo, det gods i Læsten,
som af gode mænd lovligt er tilvurderet fornævnte herr Peder Vendelbo
fra en vis Niels 01 for hans ledingsfald og senere på tre ting lovligt budt
til indløsning, men ikke indløst, hvilket gods en vis Niels Torstensen med
liden ret har beholdt i to år og en vis fru Elisabeth af Vrå i ti år, således
som otte gode mænd af Sønderlyng herred, der særligt var udmeldt hertil
særligt vidnede på vort almindelige retterting, (og vi tildømmer dem det)
til frit at besidde, indtil det lovligt indløses såvel for de udstedte breve som
for hovedsagen2), idet vi sætter evig tielse på denne sag, og idet vi forbyder,
at nogen for fremtiden hindrer dem med hensyn til samme gods. Givet
i Randers under vort segl i det Herrens år 1355 onsdag efter Valborgsdag
med herr Klaus Limbæk, drost, og Niels Jensen af Keldebæk, vor justitiar,
som vidner.

V

1) dansk ord i den latinske tekst, brugt i betydning retstilstand. — 2) Peder Vendelbo
må have haft skibenrettigheder.

1355. 9. maj. Århus.
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Biskop Povl af Århus, drosten Klaus Limbæk, marsken Palle Jonsen, Niels
Bugge og Niels Jensen af Keldebæk tildømmer som beskikkede rettertings dommere

Nr. 240

g. maj 1355

152

kong Valdemar 4. Atterdag en række sogne i Galten og Houlbjerg herreder, som Stig
Andersen, Jens Ever og Svend Bonde uretmæssigt havde besiddet i en række år.
Original i rigsarkivet.

ovl, biskop af Århus, Klaus Limbæk, drost, Palle Jonsen, marsk, og
Niels Bugge, ridder, og Niels Jensen af Keldebæk, væbner, tilskikkede
justitiarier på vort almindelige retterting til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.
Vi erkender med dette brev og erklærer offentligt, at i det Herrens år
1355 lørdagen efter Lille St. Hans var for os i Århus i denne særlige anled
ning vor såre kære herre herr Valdemar, de Danskes og Venders konge,
og anklagede efter loven herr Stig Andersen, ridder, Jens Ever og Svend
Bonde, væbnere, og sagde, at de med liden ret og ulovligt mod Danmarks
krone gennem flere år havde siddet inde med samt bemægtiget sig nedenfor
nævnte gods, nemlig herr Stig Brofjerding i Galten herred med sognene
Nielstrup, Værum, Ørund, Laurbjerg og Haslund, Jens Ever i Houlbjerg
herred tre sogne, nemlig Hvorslev, Vidstrup og Vejerslev, og Svend Bonde
sammesteds tre sogne, nemlig Gjerning, Gullev og Sahl. Og fornævnte herr
Stig erkendte, da han, som ovenfor nævnt, anklagedes af vor herre kongen,
at han med liden ret i over tyve år havde siddet inde med Brofjerding og
de i samme liggende fem sogne, nævnte ovenfor, og Jens Ever erkendte
ligeledes, at han i mange år med liden ret havde siddet inde med de tre
fornævnte sogne i Houlbjerg herred. Vi har da efter at have påhørt vor
herre kong Valdemars klage og de nævntes, herr Stigs og Jens Evers svar
og efter moden overvejelse og omhyggelig undersøgelse lovligt tildømt
nævnte vor herre kong Valdemar fornævnte Brofjerding med de ovenfornævnte fem sogne i samme, de tre sogne i Houlbjerg herred, som Jens Ever
har siddet inde med; og ligeledes (har vi lovligt tildømt ham) de tre sogne
sammesteds, som Jens Bonde har siddet inde med og om hvis uretmæssige,
tilbageholdelse gennem flere år han i nærværelse af os på lovlig vis er
blevet overbevist; og vi tildømmer ham dem ydermere med dette brev,
at besidde evindelig; for den uretmæssige tilbageholdelse af dette gods har
de på rettertinget fæstet lov1) for vor oftnævnte herre kongen. Til vidnes
byrd herom og til forvaring er rettertingets lovsegl tillige med vore segl
hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

P

1) d.v.s. aflagt ed med mededsmænd; der sigtes rimeligvis til erstatningsspørgsmålet.
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Erik Nielsen, forhen marsk, oplader en gård i Øster-Velling, som han har haft i
pant, til kong Valdemar 4. Atterdag.

Original i rigsarkivet.

rik Nielsen, fordum de Danskes konges marsk, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg frit med dette brev oplader til nærværende brevviser,
min elskede herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, min
gård i Øster-Velling, hvori Tyge Nielsen bor, og som lovligt og af gode
grunde er pantsat til mig for otte mark lødigt sølv med alle dens tilliggender
samt med alle mine rettigheder til samme gård, idet jeg erkender, at
samme min herre kongen har indløst nævnte gård fra mig efter mit ønske
og med mit samtykke, med den yderligere tilføjelse, at hvis samme gård
efter landets lov fravindes min fornævnte herre som følge af krav fra hvem
som helst, så forpligter jeg mig til at betale ham de nævnte otte mark purt
i rede penge. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1355 første lørdag efter opdagelsen af det hellige
kors.

E

1355. 9. maj. Arhus.
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Erik Nielsen, forhen marsk, tilskøder kong Valdemar 4. Atterdag alt det gods,

han tilfuld pris har erhvervet af bønderne i Han herred og Næsbo fjerding og forplig

ter sig samtidig til inden næste St. Hans dag at give besidderne af det bøndergods,
som han ikke har givet fuld pris for, skøde herpå samt tilskøde kongen sine rettigheder

i dette gods.
Original i rigsarkivet.

rik Nielsen, ridder, fordum den herre kongen af Danmarks marsk, til
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg med velberåd hu og af god vilje med dette brev vel
villigt overlader, oplader og skøder og senere på Han herredsting vil skøde
til den stormægtige fyrste, min såre kære herre herr Valdemar, de Dan
skes og Venders konge, og hans official i hans navn det gods, alt og hvert,
at besidde evindeligt, som jeg indtil denne dag ved køb, skødning, pant
sætning, deling, mageskifte, enten skriftligt eller på en hvilken som helst

E
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anden måde, har erhvervet af selvejerbønder i Han herred og Næsbo fjer
ding, siden jeg fik overdraget dette herred af samme min herre kongen, og
for hvilket gods jeg har betalt den fulde pris. Men jeg forpligter mig med
dette brev til på Han herredsting inden førstkommende St. Hans at til
bageskøde det øvrige bøndergods, som jeg i samme tidsrum har erhver
vet af selvejerbønder i nævnte Han herred og Næsbo fjerding, og for hvilket
jeg ikke har givet fuld betaling, til sammes besiddere, samt til at tilskøde
min nævnte herre konge eller hans official al den ret, der tilkommer mig i
samme gods. Men hvis min nævnte herre konge eller hans official i frem
tiden skulde anklage mig for — hvad Gud forbyde — at jeg i de allerede
stedfundne eller ved de fremtidige skødninger til min fornævnte herre
konge eller hans official eller til selvejerbønderne ikke fuldt ud har gjort
fyldest i denne sag, skal jeg rense mig ved min egen ed og ved ed af to af
mine søstersønner, når jeg af min nævnte herre konge eller hans official
bliver anmodet derom. Ligeledes hvis min fornævnte herre konge eller
hans official i fremtiden vil rejse krav mod mig og sige, at jeg ikke har op
ladt alt det bøndergods, som jeg efter at have fået nævnte herred over
draget af min herre konge og indtil denne dag, som ovenfor nævnt,
(har erhvervet), skal jeg på samme måde rense mig i denne sag ved min
egen ed og ved ed af to af mine søstersønner, som sig hør og bør. Jeg erken
der, at jeg har oppebåret fuld betaling for alt det nævnte gods, som jeg
allerede har skødet eller skal skøde til min herre konge. Til vidnesbyrd
herom og til forvaring har jeg ladet mit segl hænge under dette brev i
nærværelse af de gode mænd herrerne Klaus Limbæk, drost, min søstersøn,
Niels Bugge, min broder, Erik Nielsen, min søstersøn1), og Benedikt v. Ahlefeld, riddere, hvis segl også er hængt under dette brev. Givet i Århus i det
Herrens år 1355 første lørdag efter lille St. Hans.
1) søn af Erik Nielsens søster Susanne g. m. Niels Ivarsen Rosenkrantz, jf. nr. 315
og Adels Årbg. 1926, Stamtavler s. 7.
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1355. 9. maj. Århus.

Kong Valdemar 4, Atterdag erklærer ridderen herr Erik Nielsen af Ågårdfrifor

alle kongelige krav angående Han herred og Næsbo fjerding.
Original i rigsarkivet.

J55
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X Taldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
V dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi ønsker, at det skal stå fast for alle nulevende og fremtidige, at vi med
hensyn til vore rettigheder med dette brev erklærer nærværende brevviser
herr Erik Nielsen af Ågård, ridder, og hans arvinger for fri og ganske und
skyldt at være for alle vore krav, som vi indtil denne dag har haft på samme
herr Erik i anledning af Han herred og Næsbo fjerding og alt det samme
steds ilanddrevne vraggods, og ligeledes for alle forsyndelser, breve og for
de sager, i hvilke samme herr Erik indtil nu er blevet fældet på vort retterting, og i anledning af hvilke samme herr Erik eller hans arvinger på vort
nævnte nu begyndte retterting i Thy eller andetsteds i Jylland, så længe
nævnte ting varer der, nemlig i Jylland, vil kunne anklages af hvem som
helst. Givet i Århus under vort segl i det Herrens år 1355 første lørdag
efter den dag, da det hellige kors blev fundet.

[1355]9. 13. maj. Kolding.
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Kong Valdemar 4. Atterdag akkrediterer sine råder biskop Bertram af Lübeck og

Eggert v. Krummesse, ridder, hos borgmestre og rådmand i Stralsund.
Original i Stralsundarkivet.

T Ted Valdemar, de Danskes og Venders konge. Vor venskabelige hilsen
V tilforn.

Vi beder Eder ærværdige mænd og gode herrer borgmestre og rådmænd i
Stralsund, at I fæster lid til de ord nærværende brevvisere, vore elskede råder
herrerne Bertram, biskop af Lübeck, og Eggert Krummesse, ridder, for
nærværende måtte udtale til Eder på vore vegne, som om vi i egen person
talte til Eder. Skrevet på vor borg Kolding dagen før Kristi himmelfartsdag
under vort sekret.
1) hører rimeligvis til den diplomatiske forberedelse af mødet mellem kongen og
hansestæderne i 1355, jf. nr. 257 og 271.

1355. 17. maj.
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Lars Hvas, ridder, oplader Jon Hvid på kong Valdemar 4. Atterdags vegne det

gods i Bjerring, som han havde i pant af herr Peder Vendelbo, forhen drost.

Nr. 246
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Original i rigsarkivet.

ars Hvas, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
i Alle skal vide, at jeg med dette brev oplader gods i Bjerring, hvorpå
en vis Peder Plovsen bor, og som jeg har haft i pant af herr Peder Vendelbo,
fordum drost, for tre mark lødigt til en vis Jon Hvid på min herres herr
Valdemars, af Guds nåde de Danskes konges vegne og til hans hånd, idet
jeg erkender, at samme min herre i sandhed har indløst dette gods fra mig.
Givet under mit segl i det Herrens år 1355 første søndag efter Kristi him
melfartsdag.

L
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1355. 19. maj. Arhus.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Peder Pedersen, borger i Århus, og Niels

Seblathsen på rettertinget har skødet deres arveparter i en gård i Thyristorp1), til herr
prior Lars, kannik i Århus.
Afskrift i Århusbogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1355 tirsdagen før ottendedagen efter
Kristi himmelfart var Peder Pedersen, borger i Århus, personligt på vort
retterting i Århus og afhændede frit og skødede med evig besiddelsesret
til nærværende brevviser herr prior Lars, kannik sammesteds, hele sin
part i en gård i Thyristorp i Ning herred, såvel i agre, huse, enge som i
skove, hvilken part tilkom ham efter arveretten med hans hustru, og en
vis Niels Seblathsen (var ligeledes på samme ting og skødede på samme
måde til samme) hele sin part i samme gård og mark, der tilkom ham efter
hans moders død, idet de erkendte, at de havde modtaget tilstrækkelig be
taling for samme. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet ovennævnte år, dag og sted med Niels Jensen af Keldebæk, vor
justitiar, som vidne.

V

1) forsvunden bebyggelse i Holme sogn, Ning herred, Århus amt.
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[Efter 19. maj 1355].

Prioren herr Lars, kannik i Århus, skænker en trediedel af gården i
jf. nr. 246, til domkapitlet i Århus.
Referat af Hans Pedersen Horsens (omkr. 1600).

Thyristorp,

5- juni 1355

157

G

Nr. 249

ården Thyristorp........... J) en trediedel af denne er af samme Lars skænket til kirken.

’) herefter følger referat af nr. 246.

1355. 1. juni. Avignon.

248

Pave Innocens 6.s rundskrivelse til pavelige nuntier, deriblandt Johannes Guilaberti,
kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger, om at oppebære årsindtægterne af de
ledige kirkelige beneficier, hvis besættelse paven har reserveret sigfor defølgende tre år.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

nnocens o.s.v. til sin elskede søn Fulco Pererii, kannik i Barcelona, det
apostoliske sædes nuntius, hilsen og apostolisk velsignelse.... Givet i
Avignon den 1. juni i vor tredie pontifikatsår......... Fremdeles blev et lig
nende brev overgivet herr Johannes Guilaberti, kollektor i Danmarks,
Sveriges og Norges riger, under datoen 1. juni i hans tredie pontifikatsår
som ovenfor.

I

1355. 5. juni.
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Erik Hasenberg, ridder, pantsætter alt sit gods i Hårslev til Jakob Herlugsenfor
100 mark lybsk.

Original i rigsarkivet.

rik Hasenberg, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
I Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg i sandhed
står i skyld og gæld til den gode og hæderlige mand Jakob Herlugsen for
hundrede mark lybsk i god mønt, som fuldt ud skal betales samme Jakob
eller hans arvinger af mig eller mine arvinger på sidste tingdag i Flakke
bjerg herred før førstkommende St. Mikkelsdag. Herfor pantsætter jeg
ham med dette brev alt mit gods i Hårslev med agre, enge, skove, græs
gange, fiskevande, bygninger, vådt og tørt, rørligt og urørligt, og alle dets
tilliggender på den betingelse, at hvis jeg svigter med betalingen til nævnte
termin, da skal han årligt oppebære frugterne og afgifterne af samme gods,
uden at de skal afregnes i gældens hovedstol og indtil det retmæssigt og
lovligt indløses af mig eller mine arvinger til nævnte og ikke til nogen
anden termin i rede penge og ikke i nogen anden værdi, idet jeg forpligter

E
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mig og mine arvinger til at hjemle og fri ham og hans arvinger nævnte
gods som pant for krav fra hvem som helst, og forudsat, at hvis han på
grund af mangler ved min hjemling mister samme gods i henhold til lan
dets love, da forpligter og binder jeg med dette brev mig og mine ar
vinger til at tilbagegive og betale samme Jakob eller hans arvinger hun
drede mark lybsk. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev tillige med seglene tilhørende de velbyrdige mænd herr Jens Esbernsen, ridder, og Erik Barnumsen, væbner. Givet i det Herrens år 1355
dagen efter Kristi legemsfest.

2 50

1355. 6. juni. Nygård.

Jens Esbernsen Krumpen, ridder, Peder og Jakob Herlugsen Grubbe, brødre, og
Niels Stigsen, væbnere, pantsætter 6 bol jord i Årby til kong Valdemar 4. Atterdag

for 200 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

ens Esbernsen kaldet Krumpen1), ridder, Peder Herlugsen og Jakob
Herlugsen kaldet Grubbe, brødre, og Niels Stigsen, væbnere, til alle,
der ser dette brev, hilden evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi med velberåd hu
og af god vilje for 200 mark lødigt sølv i kølnsk vægt har pantsat gods i
Årby i Ars herred — (jeg), Jens Esbernsen, ridder, en mansus i jord kaldet
‘bol’, som tilfaldt min hustru Kristine efter hendes fader Stig Pedersen af Ris’
død, og som samme Stig havde fået med sin hustru, hvem det med arveret
var tilfaldet efter hendes fader, ridderen herr Herlug Jakobsens død, (jeg)
Niels Stigsen af Ris, broder til nævnte Jens Esbernsens hustru, et bol på
samme måde, (jeg), Peder Grubbe Herlugsen to mansus i jord kaldet ‘bol’,
tilfaldet mig med arveret efter min fader, ridderen herr Herlug Jakobsens
død, og jeg, Jakob Herlugsen, broder til nævnte Peder Grubbe, på samme
måde to mansus i jord kaldet ‘bol’, hvilke bol tilsammen og på en gang blev
pantsat til vore fornævnte forfædre for 200 mark sølv og senere er tilfaldet
os med arveret — til vor såre kære herre herr Valdemar, de Danskes og
Venders konge, til hans og hans arvingers fri rådighed og brug med alle de
rettigheder, vilkår og tilliggender, der tilkommer os i fællesskab eller hver
for sig til nævnte mansus kaldet ‘bol’, indtil de på lovlig vis indløses for

J

!59

5. juni 1355

Nr. 251

200 mark lødigt sølv. Vi erkender derfor, at nævnte 6 mansus kaldet ‘bol’
med alle deres tilliggender, der, som det ovenfor er nævnt, var pantsat til
os for 200 mark sølv, af vor fornævnte herre kongen rigtigt og gyldigt er
blevet betalt og indløst fra os for samme 200 mark sølv, og vi lover at
hjemle samme vor herre kongen og hans arvinger de nævnte 6 bol fri for
retmæssige krav fra hvem som helst, med den tilføjelse, at hvis nogen ved
en proces skulde rejse krav på de nævnte bol eller nogen af dem, så skal vi
stå til rette for dem under denne proces; og vi eller vore arvinger skal,
såsnart han efter landets love måtte miste nævnte bol eller noget af
dem fuldt ud betale vor herre kongen eller hans arvinger 200 mark sølv
i kølnsk vægt i Vordingborg eller et andet for ham trygt sted efter hans
forgodtbefindende og holde ham ganske skadesløs for nævnte bol. Til vid
nesbyrd herom og til forvaring er vore segl hængt under dette brev i nær
værelse af de ærværdige fædre herrerne Henrik, biskop af Roskilde, Mogens,
biskop af Børglum, Sakse Pedersen, ridder, og Erik Barnumsen, væbner,
hvis segl også er hængt under til vidnesbyrd om ovennævnte. Givet på
Nygård i Ods herred i det Herrens år 1355 lørdagen næst efter Kristi le
gemsfest.
1) i Roskildebispens jordebog s. 57 kaldes han Jens Genwæther (Genvejr).

1355. 8. juni. Lund.

251

Jakob, udvalgt ærkebiskop af Lund, overdrager forskellige ærkebiskoppelige rettig

heder til kannikerne i Lund og henlægger 200 mark skånsk af ærkebispegodsets ind
tægter til de daglige distributioner i koret.

Afskrift i Lundebogen.

akob, af Guds nåde udvalgt til ærkebiskop ved kirken i Lund, til alle,
der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Blandt vore øvrige bekymringer er vel den største den, at vi med Guds
hjælp sammen med vort højtelskede Lundekapitel må kunne ordne det
således, at kannikerne ved vor kirke, som med os skal styre og værne denne,
kan udmærkes ved passende æresbevisninger og værdige gunstbevisninger,
og at de må have et hæderligt underhold, som det sømmer sig. Derfor fin
der vi det urimeligt, at disse, som efter deres stilling og værdighed er af høj ere
rang end andre klerke og som tjener ved et mere fremstående sted, nem

J

Nr. 251

& juni 1355

160

lig ved den ærkebiskoppelige kirke, er fattigere og lider større mangel end
disse. Efter derfor under påkaldelse af Guds navn forud at have haft
omhyggelig rådslagning herom med vort kapitel og forskellige andre
vise mænd har vi med samme kapitels enstemmige samtykke, idet vi
træder i visse af vore forgængeres, de tidligere Lundebiskoppers fodspor,
fastsat, anordnet og ved en for evigt gældende befaling strengt påbudt, at
nedennævnte artikler skal overholdes fast og ukrænkeligt, (1) For det
første nemlig, at de herrer Lundekanniker, de nuværende og de til enhver
tid værende, og deres vikarer, som residerer ved de sognekirker, de er
præster for eller som er henlagt til deres præbender eller digniteter, skal
være ganske kvit, fri og undtagne for ydelse af cathedraticum og andre
afgifter. <2) Fremdeles at samme kanniker skal have hele den ærkebiskop
pelige jurisdiktion over deres bryder, landboer og gårdsæder og undergivne,
hvad enten de bor på deres gejstlige eller verdslige gods, og at de frit skal
oppebære bispetiende af samme. <3) Fremdeles at de frit skal kunne tvinge
genstridige, trodsige og halsstarrige blandt samme undergivne med samme
kannikers egne breve under trusel om kirkens straf, dog med undtagelse af
domme i volds-, skilsmisse- og andre større sager. <4) Ydermere giver vi
de samme kanniker hvert år herefter i vor levetid en indtægt på 200
nye skånske mark af vort ærkebiskoppelige mensalgods til bestridelse af
de daglige distributioner i koret i vor kirke i Lund på de enkelte dage i
overensstemmelse med den fra gammel tid overholdte ordning; disse
200 mark påbyder vi skal årligt udgives, overgives og udbetales til kannikerne af kældermesteren og officialen i vor Lundegård, de nuværende
eller de til enhver tid værende, til følgende terminer, nemlig 100 mark på
dagen for den hellige jomfru Marias himmelfart1) og de resterende 100
mark penge til næste midfastesøndag, således at de fornævnte distributioner
i løbet af et år afholdes af disse to beløb, således som det er sagt ovenfor.
Vi pålægger ydermere fornævnte kældermester og official ved vor Lunde
gård, de nuværende eller de til enhver tid værende, i almindelighed og i
særdeleshed, at de uden andet særligt påbud fra os og uden nogen vanske
lighed og tøven rundhåndet udgiver, betaler, overgiver og anviser omtalte
herrer kanniker fornævnte pengesummer til fornævnte terminer, og ikke
på nogen måde undlader det. Men vi for vort vedkommende aflægger det
løfte på tro og love, at dette skal blive overholdt, såvidt det står til os. Men
for at denne nærværende tilståelse, gave og anordning fra vor side, der ud
springer af så agtværdige, fornuftige og tvingende grunde, skal forblive
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fast, gyldig og stå ved magt for bestandig og uigenkaldelig og uanfægtet
iagttages af vore efterfølgere, har vi ladet dette brev affatte og til yderligere
bestyrkelse og sikkerhed ladet det stadfæste med vedhængte segl, nemlig
vort og vort kapitels og Lundegårdens. Forhandlet og givet i Lund i det
Herrens år 1355 den 8. juni.
1) 15. august.

1355. 8. juni. Kolding.
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at brødrene Peder og Jakob Jakobsen på
rettertinget har skødet Nebbe og alt andet gods på Sjælland til ridderen herr Peder

Larsen, og at ridderen herr Peder Klausen har afstået sin part i samme gods.

Afskrifter i rigsarkivet og på det kgl. bibliotek.

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 1355 mandagen efter Kristi legems
fest var Peder Jakobsen og Jakob Jakobsen, brødre, sønner af Jakob
Pedersen af Bursø, på vort retterting og skødede og oplod til evig besiddelse
til nærværende brevviser herr Peder Larsen, ridder, deres gods i Nebbe
og hvor som helst andetsteds på Sjælland, alt og hvert enkelt, som deres
fader efter sin moders død med arveret havde fået, med agre, enge, skove,
fiskevande og alle dets tilliggender, rørlige og urørlige, intet undtaget, at
besidde med rette evindelig. Fremdeles var herr Peder Klausen, ridder,
samme dag på vort ting og oplod ligeledes samme herr Peder Larsen, nærvæ
rende brevviser, ved skødning og med al ret til evig besiddelse hele sin andel
i samme gods, der var tilfaldet ham med arveret efter hans bedstemoder,
med alle tilliggender til dette gods, som ovenfor anført. Fremdeles erkendte
fornævnte Peder Jakobsen og Jakob Jakobsen, brødre, og herr Peder Klau
sen, ridder, sammesteds, at de fuldt ud havde oppebåret den fulde og hele
betaling af samme herr Peder Larsen for dette gods efter deres ønske, idet
de erkendte og fast forpligtede sig og deres arvinger til at hjemle fornævnte
herr Peder Larsen og hans arvinger fornævnte gods med dets tilliggender
og ganske at fri det for krav fra hvem som helst, således som landets love
kræver. Ydermere erklærede fornævnte brødre fornævnte herr Peder Lar
sen for fremtiden for kvit og ganske fri at være for al regnskabsopgø
relse med hensyn til alle de retssager, der indtil denne dag på nogen måde
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havde verseret imellem dem. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med
segl tilhørende de gode mænd, nemlig herrerne Peder Stygge, Peder Al
bertsen, Peder Klausen, riddere, Henrik Albertsen og Niels Jensen af
Keldebæk, væbnere, som da var nærværende på samme vort ting, hængt
under dette brev. Givet i Kolding ovennævnte år og dag med Niels Jensen
af Keldebæk, vor Justitiar, som vidne.
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1355. 9. juni. Måle ved Brügge.

Grev Ludvig 3. af Flandern meddeler rådgiverne og hele Edoms herred, at deres
købmænd under besøg i Flandern kan nyde deres gamle friheder sammesteds.

Afskrift i statsarkivet i Gent.

udvig, greve af Flandern, Nevers og Rethel, til rådgiverne og hele
Å tingsamfundet i Edoms herred under herr Valdemars styre, fyrste
af Slesvig, hilsen og (tilsagn om) at de ukæret må nyde skyldig lov.
Selv om vi altid plejer at tage velvilligt mod købmænd og nådigt
begunstige dem inden for vore områder, er det dog især vor pligt ukrænket
at overholde de rettigheder og love, der er overleveret os fra vore forfædre. Idet vi bøjer os for Eders bønner1), meddeler vi derfor Eder alle
og hver især, at vi fuldt ud vil lade Eders købmænd, når de, så ofte som
det behager dem, kommer til vort land med deres ejendele og købmands
varer, nyde deres friheder, som de har plejet at nyde fra gammel tid
og særligt siden vor bedstefader — salig ihukommelse — grev Roberts2)
dage. Givet på Måle ved Brügge i det Herrens år 1355 den 9. juni.

L

1) jf. nr. 210. — 2) jf. DRB II 7 nr. 142.
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1355. 11. juni.

Peder Larsen, ridder, pantsætter gods i Jylland til Gunnar Jakobsen for 42 mark
sølv.

Original i rigsarkivet.

eder Larsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender i sandhed at stå i skyld og gæld til nær-
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værende brevviser, den gode mand Gunnar Jakobsen for 42 mark lødigt
sølv, som skal betales ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger
inden førstkommende Vor Frues fødselsdag1). Herfor pantsætter jeg ham
med dette brev ud af det gods, som tilhører mig i Jylland, gods, som
svarer en afgift på fire mark korn, på sålydende vilkår, at hvis nævnte
penge ikke betales, således som ovenfor er angivet, da skal samme Gunnar
Jakobsen efter udløbet af dette år årligt oppebære samme fire mark korn
af det ovennævnte gods, uden at de skal afregnes i gældens hovedstol,
indtil fornævnte sølv er blevet betalt. Fremdeles hvis vort gods, nemlig
mit, min broders og min søsters, skulde blive skiftet mellem os inden nu
førstkommende mikkelsdag, da skal samme Gunnar i den part af godset,
som tilfalder mig, på fornævnte vilkår modtage gods med korn og kvæg,
der svarer fire mark korn i afgift, som ovenfor er sagt, hvor han finder
for godt, landsbyen Vilsted dog undtaget, uden at nogen af mine arvinger
skal kunne gøre indsigelse herimod. Givet under mit segl til vidnesbyrd
herom og under den gode mand ridderen herr Peder Albertsens segl i det
Herrens år 1355 på ottendedagen efter Kristi legemsfest.
1) 8. september.

[1355]. 11. juni eller [1344] 10. juni>) Mors.
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Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler rådmandene i Stralsund, at han har givet herr
Klaus Limbak, ridder, fuldmagt til på hans vegne at forhandle med deres udsending

angående sørøvernes overgreb mod hansekøbmændene.
Original i Stralsundarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til de vise og
hæderlige mænd, rådmændene i Stralsund, al mulig fremgang og ære
med hilsen.
I skal vide, vise og hæderværdige mænd, at vi i ikke ringe grad føler
os smerteligt berørt af de tab og krænkelser, som på forbryderisk vis er
tilføjet hansekøbmanden af sørøvere, hvorom I har tilskrevet os; men på
grund af forskellige sager, der hviler på os og vort rige, og af hvilke vi
for tiden er optaget, formår vi ikke at tugte nævnte sørøvere og ugerningsmænd. Vi vil imidlertid snarest sende herr Klaus Limbæk, ridder, som
på vore vegne i alle henseender har fuldmagt til at handle og undlade at
handle, til Sjælland; derhen skal I, om I vil, sende en egnet mand fra
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Eders råd med fuldmagt fra Eder til at forhandle med ham angående det,
I har tilskrevet os om, idet I skal vide, at vi godkender det, hvorom disse
to bliver enige. Givet på Mors under vort lovsegl, idet vi ikke har vort
sekret for hånden, på ottendedagen efter Kristi legemsfest.
1) brevet foreslås i Hans. UB. III 143 nr. 329 dateret til 1355 under henvisning til
kongens ophold i Jylland i årets første halvdel. En støtte for denne datering kunde
haves i det forhold, at Klaus Limbæk af dokumenter ses at have ledsaget kongen i
Jylland i 1355, jf. for eks. nr. 240 og 242. Senere end 1355 kan det ikke være udstedt,
da det benyttede rettertingssegl kun er i brug i årene 1343—55, jf. DKS. p. 5. Året
kan dog også være 1344, da det kongelige retterting den 8. juni var i Alsted på Mors,
jf. DRB. III 2 nr. 57, og da kongen den 24. juni udfærdiger kongebrev i Ålborg, ibid.
nr. 62. En datering til 1344 forklarer vel også bedst, hvorfor Klaus Limbæk sendes til
Sjælland. I 1355 vendte kongen nemlig ifølge sjællandske årbog, Annales Danici 179,
selv tilbage til Sjælland omkr. St. Hans og havde kort efter forhandlinger med stralsundske udsendinge om helt andre problemer, jf. nr. 271, mens spørgsmålet om sørø
verne var aktuelt for Stralsund i 1344, jf. DRB. III 2 nr. 50—51.
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1355. 13. juni.

Provst Peder i Viborg og kapitlet sammesteds, Tord Degn, landstingshører,
rådmand og borgere i Viborg, Jens Pedersen af Hunderup m.fl. vidimerer kong
Valdemar 4. Atterdags brev af 1335 19. april.

Original i rigsarkivet.

eder, provst ved kirken i Viborg, og hele kapitlet sammesteds, Tord
Degn, landstingshører i Viborg, rådmænd og øvrige borgere i Viborg,
Jens Pedersen af Hunderup, ridder, Niels Lille af Grene, Peder Nielsen
af Sørup, Peder Jensen af Od, Jens Brandsen, Jon Hvid, foged i Skern,
og Peder Nielsen af Granslev til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi har set, hørt og omhygge
ligt gransket nedenfor anførte åbne brev, som var uskrabet, ustunget og
ubeskadiget i enhver henseende, under de nedenfor anførte mænds ægte
segl, og som havde følgende ordlyd, ord til andet: Valdemar, af Guds
nåde de Danskes og Venders konge (o. s. v. = nr. 231). Til fastere for
varing af denne besigtigelse har vi ladet vore segl hænge under dette brev.
Givet i det Herrens år 1355 sidste lørdag før martyrerne St. Vitus’ og St.
Modestus’ dag.
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1355 24. juni, Rep. nr. 2464, se DRB. II 7 nr. 284.

1355 28. juni, Acta Pont. VII 75 nr. 5361, se 1373 28. juni.

[1355. Omkr. juni] 9.
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Rådmandene i Lübeck meddeler kong Magnus af Sverige, at de ikke i øjeblikket

ser sig i stand til at efterkomme hans opfordring til at sende udsendinge til forhand

linger i Helsingborg, da de efter opfordring af kong Valdemar 4. Atterdag allerede

har aftalt et møde med ham.

Samtidig afskrift i Stralsundarkivet.

ådmændene i staden Lübeck til den navnkundige og såre mægtige
. herre herr Magnus, Sveriges, Norges og Skånes velbyrdige konge,
i al iver efter at være til behag med velvillige og hengivne tjenester.
I disse dage var Vieregge og Svend Djäkn, Eders udsendinge, en kort
stund hos os med Eders akkreditiv; efter Eders befaling har de særligt
forebragt os dette: at det i så henseende var Eders kongelige vilje, at vi
skulde sende nogle fra vort råd til Eder personlig for at være hos Eder i
Helsingborg nu førstkommende tirsdag om otte dage angående forskellige
sager, hvilke Eders kongelige majestæt agtede at tale om og drøfte med
os og de andre stæder. Derfor ønsker vi, at det skal være vitterligt for
Eder, herre, at der i tiden forud skete det, at den berømmelige herre
Valdemar, Danmarks konge, oversendte os sit brev, i hvilket han såre
indtrængende bad os om, at vi skulde sende nogle af vore rådmænd til
ham for at forhandle og træffe aftale om særlige forhold. Og dernæst, da
stædernes rådsudsendinge sidst forgangne påskedag2) var sammen i
Rostock, kom Jens Smeger, nævnte herre konge af Danmarks svend og
udsending, til dem, som på sin herre konges vegne med stor iver og ind
trængende udbad sig, at dette skete. De nævnte udsendinge fra stæderne
forhandlede indbyrdes om dette og billigede endrægtigt, at vi til ære for
denne herre konge, eftersom han med så megen omhu og så indtrængende
bad herom, gerne, når han i forvejen havde truffet afgørelse om et egnet
sted og et passende tidspunkt for os, vilde sende vore rådsudsendinge til
ham personlig, når blot han ved eget brev og også ved brev fra andre,
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som muligvis er vore modstandere i hans riges grænseområder eller inden
for hans rige, vilde stille os sikkerhed for, at vi vilde kunne ankomme og
afrejse i sikkerhed på liv og gods; herom venter vi stadig på svar den dag
i dag, idet vi forventer, at nævnte Jens Smeger kommer med et sådant
brev fra den herre kongen af Danmark. Thi, hvis han således kommer, da
vil vi sende vore udsendinge til ham, således som det er meddelt ham.
Og eftersom dette skete, førend Eders fornævnte udsendinge kom til os,
vil vi, fordi det blev meddelt ham i vort navn, ikke kunne leve med vor ære
i behold, medmindre vi sender vore udsendinge til ham, hvis den herre
konge af Danmark opfordrer os hertil; og eftersom det navnligt vilde være
overordentligt tyngende for os i betragtning af den stadig så uheldsvangre
og farlige tilstand i landene at sende dobbelte delegationer fra os over havet
både til Eder, herre, og til denne herre konge af Danmark, har vi derfor
ikke denne gang kunnet sende vore udsendinge til Eder; vi bønfalder
Eder ydmygt om, at I, værdige og skønsomme konge, ikke vil anse dette
for en ukær beslutning. Dog skal vore og de andre stæders udsendinge,
hvis den herre konge af Danmark som fornævnt tilkalder os med sit brev
og ved sin fornævnte udsending, ufortøvet, når de kommer derhen, sende
en særlig udsending fra deres midte med brev over til Eder, herre, og
fremføre, at hvis I vil have deres nærværelse, skal de gerne og velvilligt
rejse videre til Eder, når I i forvejen har angivet et passende sted og
tidspunkt hertil, hvis blot I, stormægtige konge, drager pålidelig omsorg
for deres sikkerhed. Vi beder Eder også af hengivent sind om, at I, fromme
konge, vil værdiges at vide og anse det aldeles for vist og på ingen måde
tvivle herom, at vore udsendinge i denne sag, og hvis de rejser til den
herre konge af Danmark, ikke på nogen måde skal være deltagere i noget,
der vil være til Eders skade, men snarere skal de og vi, på enhver mulig
måde vi kan og formår det, i fællesskab lægge vind på og virkningsfuldt
fuldkommengøre Eders ros og hæder over for den herre kongen af Danmark,
og overalt andetsteds over for fyrster og landenes herrer, hvor vi måtte
komme, svarende til det vore udsendinge, som adskillige gange har
været hos Eder, hyppigt har gjort, når de har forladt Eder, herre konge;
vi beder Gud om, at han må bevare Eders person længe og højt op i
årene i liv og sundhed. Givet under vort segl.
1) hører til den diplomatiske forberedelse af det møde, der skildres i nr. 271. Ifølge
dette ankom de lybske udsendinge til København den 3. juli. — 2) 5. april.
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklarer, at Wilken på rettertinget har pansat en

grund, som tidligere på Viborg byting var pansat af Kristine Eskils til Henrik
Skakke, men ikke indløst, til prasten herr Henneke.

Vidisse 1375 17. december i rigsarkivet,

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1355 på martyrerne St. Processus’
og St. Martinianus’ dag var for os på vort retterting en vis Wilken og pant
satte præsten herr Henneke en grund — som på Viborg byting af Kristine
Eskils i form af forvedspant var pantsat til Henrik Skakke og ikke indløst
— for to tønder smør, som fuldt ud skal udredes til St. Olav konges dag1),
på det vilkår, at hvis nævnte grund ikke indløses til fornævnte termin,
skal den tilfalde samme herr Henneke, at besidde evindelig som om den
var skødet. Givet i Morup ovennævnte år og dag med Niels Jensen som
vidne.

V
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Jens og Erik Nielsen, sønner af Niels Eriksen af Jerstrup, biskop Povl af Århus,
Klaus Limbak, drost, og 23 andre af Niels Eriksens frander og venner lover kong

Valdemar 4, Atterdag, Kristoffer, hans søn, grev Adolf 7. af Holsten, Peder Nielsen,
fordum marsk, Jens Grubbe og Holtorp en orfejde for Niels Eriksens død.

Oversættelse af Vedel fra omkr. 1600.

ens Nielsen kaldet Lykke, Erik Nielsen, brødre, sønner af herr Niels
Eriksen af Jerstrup, ridder, Povl, biskop af Århus, Klaus af Limbæk,
ridder, hofmester eller skænk1) hos den højbårne fyrste, deres herre herr
kong Valdemar af Danmark, Jens Povlsen, Jens Esbernsen kaldet Krum
pen, Jens Klemensen, Niels Klemensen og Ture Knudsen, riddere, Jens
Pedersen, Jens Hegle, brødre, Ivar Lykke, Erik Meinekesen, Henrik
Meinekesen, brødre, Ture Klemensen, Navne Jensen, Thomas Jensen,
Svend Esbernsen, Jakob Esbernsen, Knud Olufsen, Peder Sehested, Erik
Krumpen, Jakob Urne, Henrik Reventlow, Jakob Mus og Henneke
Sehested, væbnere, ønsker alle, som ser dette brev, evig salighed i Herren.
Vi kundgør for alle nulevende og fremtidige og bevidner og bekender

J
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åbenbart med dette nærværende brevs ordlyd, at vi endrægtigt og med
sammenlagte hænder velvilligt har lovet og tilsagt vor kære nådige herre,
fornævnte herr Valdemar, Danmarks og de Venders konge, den unge herre
Kristoffer, hans søn, Adolf, hans farbroder (søn)2), greve i Holsten, Peder
Nielsen, forhen hofmarsk3) hos fornævnte herr konge, Jens Grubbe og
Holtorp og sammen med dem (tillige) herr Mogens, biskop i Børglum,
herr Stig Andersen, Frederik v. Lochen, Albrecht, herre af Hackeborn,
Uffe Stigsen, fornævnte herr konges kammermester, Anders Uffesen, Uffe
Pedersen af Egede, Peder Bæger, herr Niels Knudsen, riddere, Jens Kås,
Peder Dene og Jens Bæger, væbnere, en fuld sone og or fej de for fornævnte
ridder herr Niels Eriksen af Jerstrups død4) på vore og alle vore arvingers,
frænders — såvel på fædrene som på mødrene side — svogres og venners
vegne, fødte eller ufødte, og at den sag herefter aldrig skal blive mindet
eller fremdraget i erindringen overfor fornævnte vor herre konge, hans
søn, hans farbroder (søn), greven, Peder Nielsen, Jens Grubbe, Holtorp,
deres venner, arvinger eller frænder, på hvilken som helst måde de end
på slægts vegne hører dem til, fødte og ufødte, og overfor andre, som var
delagtige i fornævnte herr Niels Eriksen afjerstrups død, og som er mis
tænkte eller herefter kunde mistænkes for samme hans død, med det for
mål at skabe uvenskab eller for åbent eller lønligt med råd og dåd at volde
ulykker. Dette altsammen og hvert især tilbyder vi under vor ed på det
hellige legeme og på vor ære ubrydeligt at overholde og iagttage uden al
svig eller bedrageri på vore og alle vore arvingers, fødte og ufødte, slægt
ninges, svogres og venners vegne. Til vidnesbyrd herom og til sikkerhed
herfor er vore segl hængt under dette brev. Givet i Næstved i det Herrens
år 1355 på martyrerne St. Processus’ og St. Martinianus’ dag.
1) gengiver sikkert dapifer=drost. — 2) gengiver sikkert patruelis=farbroders søn, d. v. s.
grev Johans søn. — 3) gengiver marscalcus. — 4) han blev ifølge Sjæl. Arb. dræbt af
kongens folk, da han modsatte sig en arrestordre, Ann. Dan. 179.
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1355. 5. juli. Avignon.

Henrik Lambertsen, diakon i Lunds stift, ansøger pave Innocens 6. om over

dragelse af St. Jakobs og St. Laurentius* alter i domkirken i Lund, der blev ledig,
da Ingemar Jensens døde ved kurien under pesten.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.
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ders hengivne Henrik Lambertsen, diakon i Lunds stift, bønfalder
I Eder, hellige fader, om, at I værdiges ved provision at give ham
embedet ved St. Jakobs og St. Laurentius’ alter i kirken i Lund, hvis
frugter o. s. v. samlet ikke overstiger en årlig værdi af seks mark sølv, og
som er ledigt ved Ingemar Jensens død, han, som afgik ved døden ved
den romerske kurie på pestens tid, med ‘uanset’ og gunstige bestemmelser
og eksekutorer som i formularerne. Lad det ske G1). Og at det kan passere
uden anden læsning. Lad det ske G1). Givet i Avignon den 5. juli i det
tredie pontifikatsår.

E

1) Innocens 6’s signatur.

1355. 6. juli. Haag.
Vilhelm

261

5., greve af Holland og hertug af Bayern, overdrager Hugo Pietersson,

våbner, der af ^er^zee er udnavnt til stadens foged i Skåne, fogediet over alle fra
Holland,

og Frisland,

Afskrift i rigsarkivet i Haag.

ertug Vilhelm af Bayern, greve af Holland, af Zeeland, herre over
. Frisland og arving til grevskabet Hennegau, gør bekendt for alle:
da vore gode mænd fra Zierikzee har overdraget Hugo Pietersson, vor
svend og dørvogter, fogediet i Skåne til lands og til vands over alle vore
borgere fra Zierikzee, så overdrager vi ham fogediet over alle vore borgere
og alle vore mænd fra Holland, Zeeland og Frisland, som kommer til
Skåne til lands eller til vands, at bestyre og bevare det til ære for os og
til fordel for alle vore gode mænd, og lægger ham indtrængende på sinde,
at han på rette måde skal beskytte og bevare og beskærme dem mod uret,
hvor han kan. Til vitterlighed er dette brev beseglet med vort segl. Givet
i den Haag mandag efter St. Mortens dag om sommeren i året 55. Efter
befaling af herr greven i nærværelse af ridderen herr Johan van Poel og
Daniel van Mervede.

H
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De af staden Kampen (over for rådet i Lübeck og Greifswald) fremsatte klager
over borgerne fra Stralsunds voldshandlinger på Skånemarkederne og dens svar på

de fremsatte klager.
Original i Lübeckarkivet.

Nr. 262

8. juli 1355

170

ette er den klage1), som vi domsmænd2) og råd i Kampen fremfører i
anledning af den skade, som borgere fra Stralsund har forvoldt vore
borgere og vor by Kampen, (1) For det første, at de, inden nogen borger
fra Kampen tilføjede nogen borger fra Stralsund noget ondt, slog tre af
vore borgere ned, af hvilke den ene blev liggende død på valen, og de
to lod de ligge som døde. (2) Fremdeles kom Stralsunds foged med sine
borgere og rejste over for kongens foged og hansestædernes fogeder i Skåne
en alvorlig anklage mod os, gående ud på, at borgere fra Kampen skulde
have myrdet stralsundborgere, dræbt kvinder i alkoverne og børn i vuggen.
Da stod fogederne fra Rostock og Wismar frem og sagde, da man aflagde
markedseden3), at de var medanklagere i den sag, som stralsundborgerne
førte klage over. Fremdeles klagede fogeden fra Stralsund over, at vore
borgere havde stjålet læderstøvler og andre ting og havde begået røveri;
i dette alvorlige klagemål var vore borgere, som de havde æreskændet,
både dengang, ligesom de stadigvæk er det, sagesløse, således som man
i sandhed vil finde frem til ved efterforskning. <3) Fremdeles har man
ladet os forstå, at fogeden og de herrer rådmænd fra Stralsund ved breve
har fremført den foranskrevne anklage over for kongen af Sverige, og
som følge af denne klage er vor stad og vore borgere kommet i store
vanskeligheder, vore borgere er blevet dræbt, taget til fange, belagt med
løsepenge og skadet på deres gods samt frataget ejendele til et beløb på
2200 pund groter. (4) Fremdeles så kom tre af vore borgere til byen
Stralsund og forventede godt venskab uden svig, fordi de var ganske sages
løse i den trætte, som foregik i Skåne; skønt sagesløse blev de sat under
svær anklage som mordere, tyve og røvere, så de ikke var istand til at
slippe derfra med livet i behold uden at stille borgen for sig med 400 mark
vendisk; de kunde således ikke nyde godt af vore privilegier eller af noget
som helst, men måtte betale pengene, hvorved de er blevet ruinerede. <5)
Fremdeles har de indført 60 eller flere af vore borgere, som hører til vore
bedste købmænd, i deres register som røvere og skotyve; heri kender vi
dem sagesløse. (6) Fremdeles har de digtet smædesange om vore borgere,
såvidt vi har hørt.
Dette er svaret på det første klagepunkt i den første sag om de skader,
som stralsundborgerne siger, at de har lidt fra kampenborgernes side,
nemlig for det første, < 1) at når de siger, at der den første nat4) i Skanør
kom tolv borgere fra Kampen, så er det (antallet) ikke sandt, men domsmændene opsatte en fortegnelse over alle dem, om hvem man kunde efter-
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vise at være skyldige i den sag, hvad enten de var borgere eller gæster;
denne skriftlige fortegnelse sendte de til Stralsund til de herrer rådmænd
i staden og beholdt selv en fortegnelse hos sig, og de bad de herrer råd
mænd i Stralsund om, at de der, hvor de kunde finde dem, skulde fremme
sagen på en sådan måde, at der blev afsagt en retfærdig dom i sagen, og
rådet i Kampen (lod dem vide), at de havde pågrebet tre personer og
dømt dem, og at de, hvis de kunde pågribe flere af disse, ikke vilde und
lade at dømme dem. Og vi klager over for Gud samt ydermere over for
alle gode mænd, at de ved den lejlighed har æreskændet og anklaget
borgere hos os, som er sagesløse, når de også siger, at fire af deres borgere
blev fanget og ført til fogedens bod, og at vor foged holdt dem fangne
indtil daggry; dette gjorde vor foged for fredens skyld og for det bedste.
Om morgenen kom så vennerne til vor afdøde borger og begærede hos
vor foged, at de måtte fremføre klage mod de fire i anledning af deres
døde ven. Denne anmodning behandlede vor foged og nægtede dem det,
så at de ikke måtte fremføre klage mod de fire, og det gjorde han for
fredens, roens og venskabets skyld. Og han lod de fire gå. Ligeledes, da
den råben og skrigen om hjælp hørtes ved nattetid i landet, da blev vore
borgere højligen forfærdede og vidste ikke, hvorfra de nødråb nåede dem,
og de var i stor angst for deres liv og gods. Derfor påbød vor foged vore
borgere, at de ikke måtte gå uden for vort fed; thi hvis nogen vilde tilføje
dem ondt, skulde de hjælpe ham med at afværge det. Og vi erklærer os,
vore borgere og dem, som vi indtil nu har kunnet forhøre, for sagesløse,
med undtagelse af de voldsmænd, som vi har givet dem en skriftlig for
tegnelse over. <2) Med hensyn til det andet punkt, når de siger, at de i
Stralsund rejser anklage mod tre af vore borgere som tyve, røvere og
mordere, om hvilke vi i sandhed udmærket ved og har udforsket, at de
er uskyldige med hensyn til sigtelsen, så tvang den kongelige magt5) dem
til at stille borgen, da de af deres venner blev advaret om, at skomagerne
fra Stralsund med urette skulde have svoret dem fra livet. Og til erstatning
for den uretmæssige afpresning, de blev udsat for i Stralsund, så har de
med rette gjort krav på stralsundiske borgeres gods, som fandtes i Kampen,
og dette krav rejstes uden for freden, da der ikke fandtes nogen art af
tilsikret fred mellem dem og os, således som vi vil føre sandhedsbevis for.
Derfor har vore borgere med rette og ingenlunde med urette beslaglagt
dette gods. Fremdeles vil vi føre sandhedsbevis for, at de anklager vore
borgere, som på det tidspunkt var i Preussen og derefter kom til Stralsund,
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som tyve, mordere og røvere, skønt vor foged og vore almindelige borgere
er uskyldige i sagen; derfor håber vi, at de ikke skal bøde for ugerningsmænds skyld, som vi ikke ved, hvem er. (3) Med hensyn til de herrer
rådmænd i Rostocks klage, når de siger, at vore borgere under lejde og
tilsikret fred ved nattetid greb en af deres borgere samt en af deres borgeres
svende og førte dem hen på vort fed og dræbte dem der samt fratog dem
så meget som 200 mark lybsk, da svarer vi så hertil, at vi er uskyldige i
sigtelsen for at have brudt freden og for at have taget ejendelene; men
der blev bragt en mand på vort fed, og vi ved ikke, hvem det var, der
bragte ham did, eller hvorfra de kom. Da blev der sagt til Jakob Prummer: ‘Se, Jakob, det er ham, der har slået din broder ihjel og har givet
den anden banesår.’ Da hørte vi berette, at Jakob løb til og gav manden
sit banesår; vore borgere vidste dengang ikke, hvem han var; men var
han kommet levende til vor foged og vore borgere, så havde vor foged
gerne taget ham under beskyttelse, således som han gjorde med de fire
andre fra Stralsund, som han havde i varetægt; og det gjorde os og vore
borgere dengang ondt og gør det fremdeles, og vi håber til alle tider, at
ingen uskyldig mand skal bøde for en andens ugerning. <4) Med hensyn
til de herrer rådmænd i Wismars klage, når de siger, at vore borgere
under lejde har slået to af deres borgere ihjel og taget ejendele til en
værdi af 200 mark lybsk, da svarer vi således hertil: vi og vore borgere
er fuldstændig uskyldige med hensyn til den sigtelse — når undtages de
mænd, som vi har givet de herrer rådmænd i Stralsund en skriftlig for
tegnelse over — eftersom vi indtil nu ikke kender nogen, som er skyldige;
men kunde de nævne nogen skyldig i disse anklager, så vilde vi være gode
dommere i deres sag, og vi beder dem om, at de ikke sigter uskyldige
personer; thi vi håber til enhver tid, at ingen uskyldig mand skal bøde
for en andens ugerning. <5) Fremdeles når borgerne fra Stralsund har
indbragt en så svær anklage mod os og vore borgere for kongen af Sverige
som den, at det skal dreje sig om 70 personer, der skal være blevet slået
ihjel i Skåne, og at kvinder skal være dræbt i alkover og børn i vuggen,
så kan man ved efterforsken ikke finde, at klagen er sand for flere end
for syv mænd fra Stralsund, Rostock og Wismar; til gengæld har vi og
vore borgere formedelst den svære og urigtige anklage lidt skade på vore
ejendele til et beløb af 2200 pund i groter, som foran skrevet står. Givet
under vor stads segl i det Herrens år 1355 på St. Kilians dag.
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1) jf. 236, 266, 322, 411 og 461. — 2) scepene, lat. scabini, udgjorde i de hollandske
byer et kollegium med fortrinsvis dømmende myndighed; rådet bestod af et snævrere
udvalg heraf. — 3) daer men dy moete swoer; første skriftlige omtale af mote, d. v. s. de
regler, der gjaldt for hansekøbmændenes indbyrdes forhold under opholdet på marke
derne i Skåne. I den nu kendte form stammer motbok fra omkr. 1387, trykt D. Schäfer,
Das Buch d. Lübeckischen Vogts auf Schonen (2. Aufl. 1927), s. 83—99, jf. Einleitung
LIII. — 4) jf. formuleringen i Stralsunds senere klage, nr. 461. — 5) d. v. s. gælkeren
i Skåne har anset sigtelserne for beføjede.
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Kong Valdemar 4. Atterdags låsebrev på en gård i Nånip.

Silkeborgske registratur 1558 (Tvilum klosters breve).

fremdeles et låsebrev af kong Valdemar på latin på en gård i Nårup i
Gern sogn. Givet 1355 onsdag før den hellige bekender Kjelds dag.

1355. 10. juli. København.
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Peder Mortensen, sognepræst ved Ågerup kirke, skøder alt sit gods i Hersted

vester, Herstedøster, Hvidovre og Avedøre til kong Valdemar 4. Atterdag.

Original i rigsarkivet.

eder Mortensen, præst og sognepræst for Ågerup kirke, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg med velberåd hu og af egen fri vilje velvilligt har
overladt og skødet den stormægtige fyrste, min såre kære herre herr
Valdemar, de Danskes og Venders konge, mit gods, at besidde evindelig,
som med arveret er tilfaldet mig ved min faders og ligervis ved min
farbroder Peder Pedersens død, nemlig for det første i Herstedvester 3
otting jord, i Herstedøster en fjerding jord, i Hvidovre 3 otting jord, i Aved
øre en fjerding jord, desuden det gods, alt og hvert, i Smørum herred og
Styfnes herred1), i hvilket jeg vides at have rettigheder, tillige med desamme
rettigheder. Herfor erkender jeg at have oppebåret fuld betaling. Givet i
København i det Herrens år 1355 på hellig Knud konges dag under mit
segl hængt under dette brev til vidnesbyrd om ovenstående.

P

1) det nuværende Sokkelund herred.
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1355. 11. juli.

Jens Pedersen af Hunderup, ridder, afstår alt sit gods i Thy, som han havde

arvet efter herr Niels Mogensen, og som denne havde i pant af herr Peder Vendelbo

Jor 13 mark sølv, til kong Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

ens Pedersen af Hunderup, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev frit oplader min såre kære herre
herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, mit gods i Thy, alt og
hvert, som af herr Peder Vendelbo, fordum ridder, blev pantsat til herr
Niels Mogensen, ridder, for 19 mark lødigt sølv, og som ved arveret er
tilfaldet mig efter samme herr Niels Mogensen, med alle rettigheder, idet
jeg erkender, at samme min herre kongen i sandhed har indløst nævnte
gods hos mig efter mit ønske og for hans egne penge. Til vidnesbyrd herom
er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig herrerne
Palle Jensen, marsk, Mogens Nielsen, riddere, og Niels Jensen af Keldebæk, væbner, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1355 på
bekenderen St. Kjelds dag.

J
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1355. 13. juli.

De af staden Rostock (over for rådet i Lübeck og Greifswald) fremsatte klager

over borgerne fra Kampens voldshandlinger på Skånemarkederne.
Original i Lübeckarkivet.

ette er klagen1) fra rådmændene i Rostock over de borgere fra Kampen,
som år 1352 efter Guds fødsel var i Skåne: at borgerne fra Kampen sam
mesteds i fornævnte år efter Guds fødsel otte dage før St. Mikkels dag under
fred og sikkerhed og ved nattetid har taget en af Rostocks borgere og en
af deres borgeres svende fra Skomagerstræde og har ført dem til deres
fed og der dræbt dem, og at de på samme stræde fratog dem så meget
som 200 mark lybsk. Fornævnte rådmænd fra Rostock beder om fyldest
gørelse for dette efter retskendelse eller i mindelighed. Givet er denne
klage under de samme rådmænds vedhængende segl i året 1355 efter
Guds fødsel på den hellige jomfru St. Margaretes dag.

D

1) jf. nr. 236, 262, 322, 411 og 461.
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1355. 18. juli. Viborg.
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Kong Valdemar 4, Atterdag erklærer, at herr Jens Pedersen af Hunderup, ridder,

på rettertinget har opladt ham alt det gods i Thy, som havde tilhørt herr Peder
Vendelbo,

Original i rigsarkivet,

aldemar, af Guds nåde De Danskes og Venders konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1355 lørdagen efter bekenderen St.
Kjelds dag var herr Jens Pedersen af Hunderup, ridder, personligt på
vort retterting i Viborg og oplod frit til os sit gods i Thy, alt og hvert,
som han havde i pant af herr Peder Vendelbo, ridder, og som ved arveret
var tilfaldet ham med hans hustru efter herr Niels Mogensens død, idet
han erkendte fuldt ud at have oppebåret de penge, for hvilke omtalte
gods var pantsat. Givet under vort segl ovennævnte år, dag og sted med
Niels Jensen af Keldebæk, vor Justitiar, som vidne.

V
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Kong Valdemar 4, Atterdag og grev Klaus af Holsten og Stormam erklærer, at
der er sluttet endeligt forlig mellem Markvard Westensee og Lübecks rådmand og

borgere om drabet på hans fader Markvard Westensee,

Original i Lübeckarkivet,

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og Klaus, af
samme nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, der får dette
brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender og erklærer offentligt med dette brev, at der med vort
samtykke og på vort råd og i vor nærværelse er forhandlet om og tilveje
bragt et endeligt, fuldstændigt og fuldkomment forlig angående drabet på
Markvard Westensee mellem dennes søn Markvard og alle hans venner
og alle, som vil gøre eller undlade at gøre noget for disse, på den ene side
og Lübecks rådmænd og borgere på den anden. De strenge væbnere,
nemlig nævnte Markvard, den dræbte Markvards søn, Hartvig Breyde og
hans brødre Klaus og Helrik og desuden Hartvig Zabel og Teneke, hans
broder, og denne Hartvig Zabels søn, kaldet Bredehoved, har på deres tro

V

Nr. 269

19. juli 1355

176

og med sammenlagte hænder in solidum lovet at overholde dette forlig,
således som det klart indeholdes i deres brev1), der er afgivet herom. Til
vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1355 søndagen før St. Maria Magdalenas dag.
1) kendes ikke.
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1355. 19. juli. Helsingør.

Kong Valdemar 4. Atterdag og grev Klaus af Holsten og Stormarn erklarer, at
Lübecks rådmand og borgere har betalt 1000 mark lybsk for drabet på Markvard
Westensee, og forpligter sig til at tilbagebetale beløbet, hvis forliget herom bliver
kranket.

Original i Lübeckarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og Klaus,
greve af Holsten og Stormarn, til alle, der får dette brev at se, hilsen
evindelig med Gud.
Vi erkender og erklærer offentligt, at rådmænd og borgere i Lübeck
til fulde har betalt 1000 mark penge i lybsk mønt for drabet på Markvard
Westensee til dennes søn Markvard og hans venner, således som det var
aftalt i forliget1). Derfor har vi in solidum både lovet på vor tro med
sammenlagte hænder og lover med dette brev nævnte rådmænd og bor
gere, at hvis garanterne, som på fornævnte Markvard Westensees søns og
hans venners vegne har lovet for forliget, ikke i fællesskab eller enkeltvis
overholder deres løfte, da skal vi ufortøvet være forpligtet til at betale
disse rådmænd og borgere i Lübeck nævnte 1000 mark lybsk i staden
Lübeck i løbet af det følgende fjerdingår fra den dag, hvor det bliver
oplyst for os, at nævnte forlig reelt og for sandt er krænket, og derefter
skal vi være fjender af dem, der har krænket dette forlig, og hjælpere for
rådmændene og borgerne i Lübeck mod disse, indtil der bliver ydet dem
fyldestgørelse for en sådan krænkelse. Til vidnesbyrd herom er vore segl
hængt under dette brev. Givet i Helsingør i det Herrens år 1355 søndagen
før St. Maria Magdalenas dag.

V

1) jf. nr. 120.

i77

2i. juli 1355

Nr. 270

1355. 21. juli. Helsingborg.

270

Kong Magnus af Sverige eftergiver Kampen alle bøder for de overgreb, byens

borgere har begået på Skånemarkedet og andre steder i kongens riger og lande.
Original i Kampenarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Skønt de alvorlige og grove forurettelser, der grusomt er forøvet af
nogle indbyggere fra byen Kampen, såvel på vort marked Skanør i det
Herrens år 1352 som ved andre lejligheder tidligere i vore forskellige
højhedsområder, ophidser og ægger vore umiddelbare følelser, som vi ikke
kan styre, til raseri, hæmmer og holder dog den os medfødte mildhed vore
følelser tilbage fra den påtænkte hårdhed, tilmed da vi allerede forlængst
har set samme mænd fra Kampen fremstille sig ydmygede i vor nærværelse.
Af den grund skal I vide, at der er forhandlet på følgende måde mellem
os og vore vasaller, de herrer Bengt, af Guds nåde hertug af Finland og
begge Hallande, Eringisl, jarl af Orkneyøerne, og Orm Ødstensøn, drost
i vort rige Norge, og andre af vore mænd, som befandt og befinder sig
andetsteds, på den ene side og de gode mænd, borgmestre, rådmænd og
borgerskab i fornævnte Kampen by på den anden: For det første lader
vi på grund af deres indtrængende bønner de drab, ildspåsættelser og alle
andre forurettigelser, der på en hvilken som helst måde indtil denne dag
er forøvet af samme på fornævnte marked eller andetsteds som forudskikket, gå i glemme på den måde, at vi eftergiver og kvitterer de pengebøder
og alle andre bøder, der tilkommer vor kongelige ret på grund af nævnte
forseelser1); og vi erklærer med dette brev, at vi, vore arvinger eller efter
følgere ikke nogensinde på noget tidspunkt skal eller kan kræve anden
straf eller bøde. For at desuden eftergivelsen af fornævnte forseelser og
krænkelser skal indpræge sig i fleres viden, er det vor vilje, at samme
mænd fra Kampen frit og ukæret herefter som hidtil skal nyde og fryde
sig over alle de privilegier, der er tilstået dem af os, idet vi bestemmer, at
det brev, der er affattet herom2), for altid skal blive i sin fordums kraft.
Til bevis på alt dette har vi ladet vort segl hænge under dette brev.
Givet i Helsingborg i det Herrens år 1355 dagen før St. Maria Magda
lenas dag. Vi billiger det ord, der er anbragt mellem linierne, hvilket er
‘forseelser’, og det er vor vilje, at dette brev ikke på nogen måde skal anses
for beskadiget eller mistænkeligt herved.

M

1) tilføjet over linien i originalen. — 2) DRB II 11 nr. 317.
3. række. IV. — 12
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Optegnelse af Rostocks stadsskriver om de forhandlinger, som rådsudsendinge fra
staderne Wismar, Stralsund, Greifswald og Lübeck har haft med kong Valdemar 4,

Atterdag om privilegier, om møntforhold og om kongens forhold til kong Magnus

af Sverige m. m.
Original i Rostockarkivet.

emærk, at mine herrer, rådmændene i Rostock, kom over til Køben
havn på selve de hellige martyrer Johannes’ og Paulus’ dag2) og traf
de herrer rådmænd fra Wismar sammesteds. Samme dag kom også de
herrer rådmænd fra Stralsund og Greifswald dertil.
Næste morgen mødtes omtalte herrer rådmænd fra fornævnte stæder
hos franciskanerne på fornævnte sted og lod fogeden på borgen sammesteds
ved navn Eggert Alderstorp tilkalde, og spurgte ham, om der var givet
ham noget hverv i hans herre kongen af Danmarks navn med hensyn til
fornævnte stæder og samme stæders sager. Han svarede, at der ikke var
givet ham noget. Men efter at nævnte rådmænd havde forsamlet sig
og havde holdt råd om, hvad de skulde gøre, og hvorledes de skulde gå
frem i deres sag, blev de omsider enige om, at de vilde sende et brev, som
skulde sendes efter kongen eller ham i møde, af det indhold, at de i overens
stemmelse med hans begæring, der var blevet fremsat af hans ridder herr
Kristoffer, var kommet over havet did, og at han skriftligt skulde meddele
dem, hvad der var hans vilje angående dem. Da det brev var skrevet, bad
de herrer rådmænd fra de omtalte stæder Eggert, fornævnte foged, om han
vilde overlade dem et sendebud med en hest, for at denne kunde bringe
fornævnte brev til Næstved til omtalte konge. Fogeden tilstod dem en
sådan, idet han sagde, at alt hvad han kunde gøre for at være til behag,
vilde han på ingen måde undlade at gøre. Oftnævnte konge skrev det
svar, som indeholdes i hans brev3).
Og efter otte dages forløb4) kom de lybske rådmænd til København,
men kongen befandt sig stadig ikke sammesteds.
Tirsdagen efter ottendedagen efter apostlene St. Peter og St. Paulus’
dag5) kom omtalte konge af Danmark til København og lod rådmændene
fra fornævnte stæder kalde til sig hos franciskanerne og takkede dem
højligt for, at de velvilligt havde besøgt ham; og under samtalen sagde
han, at han havde meget at drøfte med dem på god vis, men manglede
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tid, og han bad dem om at rejse med sig til Helsingborg, hvilket de en
stemmigt samtykkede i.
Den umiddelbart følgende torsdag6) indbød herr kongen nævnte rådmænd til sit taffel. Men efter taflet sagde fornævnte konge, at de skulde
råde ham med hensyn til en fælles mønt i sit rige, som han vilde slå til
gavn for hansekøbmanden. løvrigt blev vort ærinde med hensyn til ejen
doms-7) og frihedsbrevet berørt i overensstemmelse med det (indhold af)
samme, som I har kendskab til8).
Fredag9) mødtes ovennævnte herrer rådmænd i fornævnte kloster og
drøftede det fornævnte. Om mønten sagde de, at det ikke stod til dem,
hvilken mønt han vilde slå eller anordne i sit rige, dog syntes det dem
tilrådeligt, at han slog en fælles mønt10), som kunde vare og ikke steg
eller faldt i værdi. Men om frihedsbrevet kom de enstemmigt overens om,
at de vilde give 1000 mark lybske penninge for det, men hvis han ikke
vilde lade sig nøje hermed, men vilde have mere, vilde de føje 200 mark
lybsk dertil. Samtidig berørte man ligeledes et nyt og usædvanligt krav,
der blev pålagt nye købmænd, der første gang kom til Bergen, af de
købmænd, der befandt sig sammesteds; herom blev man ligeledes enige
om, at rådmændene i Lübeck skal sende deres udkast til andre stæder,
og de andre stæder skal udforme deres breve i overensstemmelse med det,
idet enhver skal pålægge sine medborgere, der tager længere ophold
sammesteds, at de skal afstå fra et sådant krav.
Men samme dag sendte kongen efter taflet sine sendemænd til fornævnte
rådmænd og bad dem om ikke at ville tage det unådigt eller ilde op;
thi han vilde ride på jagt og vilde vende tilbage til København til dem
den følgende dag, nemlig lørdag, ved taffeltid.
Men efter vesperen selvsamme dag gik oftnævnte rådmænd til herr
biskoppen af Lübeck og overgav ham fornævnte udkast, idet de bad ham
om, at han ville værdiges at tilstille dem et godt og kort svar, og nævnte
ligeledes for ham deres foranførte svar om fornævnte mønt. Ved mørkets
frembrud kom væbneren Peder Dene og sagde til fornævnte rådmænd, at
de ufortøvet skulde følge herr kongen af Danmark til Helsingør. De talte
i Helsingør med biskoppen om svaret på frihedsbrevet8); han svarede,
at kongen ikke havde sine råder hos sig.
Tirsdag11), dagen efter den hellige jomfru Margretes dag, kom kongen
af Danmark først til Helsingør ved taffeltid. Men efter taflet lod samme
konge omtalte rådmænd kalde til sig. Da de kom til ham, fremlagde han
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et lejdebrev, der var beseglet officielt, nemlig med segl tilhørende kongen
af Sverige, Norge og Skåne og med hans råders segl. Efter at det var
blevet læst op af herr biskoppen af Vendsyssel, spurgte herr kongen af
Danmark hertugen af Mecklenburg, om han vilde love for denne lejde.
Han svarede, at dette ikke var betroet ham, men kongen af Sverige sendte
sine riddere med ham for at gøre det, og disse riddere lovede ham for
lejdet.
På dagen for apostlenes deling12) lod kongen af Danmark efter taflet
fornævnte rådmænd kalde til klostret13) gennem Gerhard Ketelhot, hans
svend. Da de gav møde der, takkede fornævnte konge dem først meget,
fordi de havde fulgt ham, og bad de omtalte rådmænd deltage med ham
i hans dagtingninger og påhøre hans ret og billige krav og råde ham
godt i hans sag. Herr Didrik Warendorp svarede, at de på deres stads
vegne havde våbentilstand med kongen af Sverige14) og ikke kunde tage
vare på deres ære, hvis de skulde dagtinge om noget fjendtligt, hadefuldt
eller ondt mod nævnte konge af Sverige. Men de sagde, at de vilde tale
indbyrdes om, hvorledes de venskabeligt kunde samtykke i hans anmod
ning. Mens de talte sammen indbyrdes, sendte kongen de herrer biskoppen
af Lübeck og Eggert v. Krummesse, ridder, til nævnte rådmænd, idet
de skulde spørge omtalte rådmænd, om de vilde deltage i hans dagtingning. Herr Didrik Warendorp gentog sine fornævnte ord for dem. Tilsidst
sagde fornævnte herr biskop bl. a. til nævnte rådmænd, at den herre konge
ikke bad dem om at dagtinge med ondskab, fjendtligheder og krig til
mål, men blot for at hjælpe til fred. Disse ord gentog ligeledes omtalte
konge for dem med egen mund. Og fornævnte rådmænd enedes om, at
de gerne vilde deltage i hans dagtingning. Men da de sad der, lod
kongen af Danmark en papirbog bringe af sin notar, hvori der indeholdtes
mange kopier af åbne breve; denne bog overgav nævnte notar til herr
Johan, notar hos de herrer rådmænd fra Lübeck, idet han viste ham en
kopi af et privilegium om den fred og endrægtighed, der var garanteret
og svoret mellem dem, i hvilken kopi der indeholdtes mange artikler,
nemlig, at ingen skulde begunstige den andens mænd, og at de ikke skulde
foretage sig noget over for hansekøbmændene imod retfærdigheden o. s. v.
Da det brev var læst, sagde kongen af Danmark: ‘Se, nu har I hørt den
fred, der er svoret og forhandlet mellem os’15). Og således gav han
rådmændene tilladelse (til at gå) for den tid og tilføjede, at de, hvis de
ønskede, at han skulde gøre noget, skulde finde ham rede dertil.
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Torsdagen efter dagen for apostlenes deling, lod kongen af Damnark
atter om morgenen rådmændene kalde til fornævnte kloster. Da de alle
indfandt sig hos ham med undtagelse af dem fra Stralsund og Greifswald,
takkede kongen dem atter for besøget og sagde: ‘Mine kære venner. Jeg
takker Eder meget, fordi I har været så velvilligt indstillet over for mig,
og fordi I altid har villet mit vel, og fordi I netop i denne stund er kommet
til mig. I skal vide, at jeg gennem mine forhandlere har anklaget den
stormægtige mand herr kong Magnus af Sverige med hensyn til nogle
punkter og artikler, som han benægtede over for dem. Men nævnte konge
af Sverige, der blev bragt i erindring om og ledet til sandheden angående
nævnte punkter og artikler af herr hertugen af Mecklenburg og af nogle
andre, for hvem sandheden i de artikler, der blev foreholdt ham af os,
stod klar, kom fra borgen her til klostret til mig og indrømmede, at de
punkter og artikler, der blev foreholdt ham, var sande. Men jeg, der tog i
betragtning, at der på dette punkt var mere varighed i hans brød end i
mit16), betroede voldgiftsdommere at afgøre vore sager. Jeg betroede min
sag til de herrer biskoppen af Vendsyssel, Erik, hertug af Sachsen, min
fætter17), Stig Andersen og Bo Falk, riddere; men kongen af Sverige
betroede sin sag til hertugen af Mecklenburg, Nils Abjdrnsson18), Anders
Nielsen, riddere, og Jon Kristinesson’.
Fredag19) svarede Danmarks konge på klager og artikler.
Søndag20) sejlede kongen af Danmark til Helsingør, idet han sagde,
at rådmændene skulle følge ham, og det gjorde de. Kongen svarede dem
angående (friheds) brevet, hvilket hændte dagen før St. Maria Magdalenas
dag21), at han skulde samle sit råd på Olavs dag.
1) i alle tidligere udgaver og værker er denne beretning dateret til 1360. I 1930 gjorde
Harald Berg i afhandlingen: Den rostockska såndebudsberåttelsen om Valdemar
Atterdags forhandlingar med Magnus Eriksson, (Scandia 1930, 106—16), imidlertid
opmærksom på, at dagsangivelsen feria tercia in crastino beate Margarete (14. juli) ikke blot
er anvendelig i året 1360, men ligevel i årene 1349 og 1355. Da kong Valdemar ifølge
beretningen den 2. juli var i Næstved og den 19. juli i Helsingør, og vi af andre breve,
nr. 259 og 269, kan se, at han i 1355 har opholdt sig på disse steder de nævnte dage,
slutter Berg, at en datering til dette år er naturlig. Hertil kommer, at kongen ifølge beret
ningen på denne tid er optaget af overvejelser om møntforhold, hvilket falder i tråd
med Sjællandske Årbogs notits under år 1355: Item festo Simonis et Jude (28. oktober)
conuentio facta est Wrangstorp, ubi rex cum suis tractauit de moneta, Annales Dan. 180. Lige
ledes meddeler kongen ifølge beretningen de hanseatiske sendebud, at han skal have et
møde med sine råder St. Olufs dag, hvilket korresponderer med samme årbogs notits
under samme år: Festo Olaui facta conuentio in Wrangstorp, ibid. 179. Bergs argumentation
er blevet kritiseret af Arne Stade: Rostockberdttelsen och spelet om Skåne 1360, (Krigs-
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historiska studier tillägnade Olof Ribbing, 1950, s. 18—42), der vil opretholde den
ældre datering til 1360. Modargumentationen tager dog ikke tilstrækkeligt hensyn til
vægten af flere af Bergs argumenter; ikke mindst må vægten af henvisningen til brevet
af 19. juli 1355 fremhæves. Af brevene nr. 268 og 269 fremgår, at den mangeårige strid
om drabet på Markvard Westensee har været til behandling i Helsingør i 1355. Men
parternes tillidsmænd i denne indviklede sag mellem Markvard Westensees arvinger,
staden Lübeck, de rendsburgske grever og kong Valdemar var biskop Bertram af Lübeck,
Eggert Krummesse og Peder Dene, jf. nr. 119—120, 244 og W. Mantels, Lübeck und
Marquard von Westensee passim. Alle tre omtales i beretningen, og hovedforudsætningen
for i hvert fald bispen af Lübecks tilstedeværelse i Danmark er efter al sandsynlighed
netop Westenseesagen. Bergs omdatering støttes af yderligere to momenter. Den i brevet
omtalte svenske ridder Nils Abjörnsson er ifølge H. Gillingstam, Ätterna Oxenstierna
och Vasa under Medeltiden (1952), 53—54, rimeligvis afgået ved døden i 1359, jf. også
Lennart Sjöstedt, Krisen inom det svensk-skånska väldet 1356—1359 (1954), 248—51,
der ligeledes afviser Stades antikritik. Endvidere må der lægges stor vægt på det forhold,
at kong Valdemar ifølge beretningen af fri vilje udpeger Stig Andersen blandt sine
voldgiftsmænd i striden med kong Magnus. Det er usandsynligt, at han ville have gjort
dette i 1360, da der efter drabene i Middelfart ved nytårstid 1359 herskede et yderst
spændt forhold mellem kongen og Stig Andersen, jf. Sjællandske Årbog under 1359:
Stigothus Andersøn, dolens pro morte filii sui domini Uffonis, qui interfectus fuit cum Buggone,
aliisque iniuriis prouocatus, regem deseruit. Et rex omnia bona sua in Sialandia confiscauit, et
bona, que in Jucia habuit, per Petrum Nicolai fecit com{pr}endi, Annales Dan. 186. — 2) 26.
juni. — 3) kendes ikke — 4) 3. juli. — 5) 7. juli. — 6) 9. juli. Dagsangivelsen i beret
ningen er skrevet med arabertal (Feria ^ta), der fejlagtigt er blevet læst som Feria quarta
jf. Sjöstedt s. 123 note 11 og 14. — 7) ejendomsbreve, d. v. s. breve, hvori stædernes
ejendom i Danmark garanteres. — 8) jf. nr. 272. — 9) 10. juli. — 10) meningen er
vistnok en dansk-lybsk møntfod, således som dronning Margrete senere indførte —
11) 14. juli. — 12) 15. juli. — 13) i Helsingborg. — 14) jf. DRB. III 3 nr. 581 — 15) sigter
til traktaten 1343 18. november, DRB. III 1 nr. 384 § 6—8, jf. Sjöstedt anf. værk. 127. —
16) d. v. s. at Magnus’ stilling i det lange løb var stærkere. — 17) Kong Valdemar 4.
Atterdags moder Eufemia var søster til hertug Eriks moder Elisabeth, begge døtre af
hertug Bugislav IV af Pommern. — 18) beretningen har Abrahamsson, der sikkert beror
på en fejllæsning af et notat, jf. Sjöstedt 128 note 24. — 19) 17. juli. — 20) 19. juli. —
21) teksten har: respondit rex super littera quod die Olaui que occurrebat in profesto beate Marie
Magdalene consilium suum congregari deberet. Den åbenlyse modstrid i dagsangivelsen, hen
holdsvis 21. og 29. juli, skal vistnok forklares på den måde, at skriveren af dette afsnit,
beretningen er skrevet af to skrivere, har misforstået et notat om, at kongen den 21. juli
har meddelt, at han den 29. juli skulle mødes med sine råder, jf. note 1. Den givne
oversættelse hviler på den opfattelse.
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aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, hvem
dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Den oprigtige velvilje, som borgerne i stæderne Lübeck, Wismar,
Rostock, Stralsund og Greifswald ofte har beflittet sig på at lægge for
dagen over for os og vore forgængere, Danmarks konger, indgiver og
tilskynder os til at tildele dem en særlig nådegave. Alle skal derfor vide,
at vi tilstår vore elskede venner, de hæderværdige mænd rådmændene og
alle borgerne i fornævnte stæder og deres udsendinge og ligeledes hansekøbmændene, der ønsker at rejse gennem alle vort riges og højhedsom
rådes lande til Flandern eller andetsteds hen, fri og fuld adgang til under
vort, vore arvingers og efterfølgeres sikre lejde at rejse frem og tilbage
fra alle lande med alle deres ejendele og købmandsvarer, hvorhen og så
ofte det behager dem, såvel til vands som til lands, og til overalt i vort
rige og højhedsområde at gøre ophold eller forblive der, når og så længe
som de vil, og til sammesteds at udøve deres købmandskab efter sædvane
og skik. (2) Vi lover desuden med dette brev, at vi, hvis nævnte borgere
eller deres udsendinge eller nogen hansekøbmand inden for vort riges og
højhedsområdes lande — det ske ikke — mister noget gods ved plyndring
eller røveri, eller hvis deres gods måske skulde blive plyndret på havet
eller andetsteds og blive ført til vort rige og højhedsområde, med rettens
hele strenghed skarpt vil skride ind over for dem, der øver uret mod dem
eller bemægtiger sig nævnte gods, indtil fuldstændig tilbagegivelse og
passende erstatning er opnået, på samme måde som om disse havde røvet
vore ejendele og vort eget gods; og vi vil efter al vor evne forsvare disse
fornævnte borgere og hansekøbmænd såvel til vands som i vort rige og
højhedsområde eller i vore lande mod angreb fra sørøvere og røvere, idet
vi forpligter os, vore arvinger og efterfølgere hertil med dette brev. (3)
Ligeledes er det vor vilje, at samme borgere og deres sendemænd i og
inden for vort riges og vore højhedsområders grænser med dette brev skal
være fri og fuldstændig fritaget for enhver sædvanemæssig eller retslig
pligt til at købe gravsted, som på folkesproget kaldes ‘arvekøb’2), således
at hvis nogen eller nogle af dem sammesteds afgår ved døden, skal deres
arvinger eller testamentseksekutorer frit kunne befatte sig med alle de
afdødes gods og føre det, hvorhen de vil, uanset fornævnte retslige eller
enhver anden sædvanemæssig pligt. <4) Vi vil desuden på enhver måde,
at hvis nogen af nævnte borgere eller deres udsendinge eller en hvilken
som helst hansekøbmand ved en ulykkelig hændelse skulde lide skibbrud,
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skal han og hans arvinger, uden at vi eller vore på nogen måde lægger
dem hindringer i vejen, frit have deres gods og ejendele tilbage og ukæret
og fredeligt besidde det, der var hans eller deres før skibbruddet; (og det
gælder) såvel for det, som vedkommende selv eller ved andres hjælp vil
kunne bjerge i tilfælde af, at skibbruddet finder sted på strandbred eller
ved landemærker inden for vort riges og højhedsområdes grænser, som
også for det gods og de ejendele, som tilfældigvis måtte drive i land på
vore landemærker og strandbredder inden for vort rige og højhedsområde,
i tilfælde af, at skibbruddet finder sted uden for vort riges og højhedsom
rådes grænser. Og hvis nogen eller nogle eller endog alle, hvem dette
gods tilhørte, da det led skibbrud og blev slået ind på vort riges og høj
hedsområdes kyster, hvor som helst det end skete, skulde drukne eller på
anden måde dø, skal vi eller vore fogeder og officialer i de lande alligevel
redde og i troskab opbevare dette gods og give det tilbage til arvingerne
efter de fornævnte druknede eller døde, hvem det tilhørte før skibbruddet,
hvis der i løbet af år og dag kommer nogen med brev fra den stad, fra
hvilken det skibbrudne gods eller den afdøde person kom, der bevidner,
at de er lovlige arvinger til foran bemeldte gods, idet vi strengt forbyder
vore fogeder og andre embedsmænd, med hvilket navn de end benævnes,
at de vover eller drister sig til at foretage sig noget i modstrid med ord
lyden af dette brev, såfremt de vil undgå vor kongelige straf. Men for at
fornævnte o. s. v.
1) både dette og det efterfølgende udkast findes — eller fandtes — på et og samme
papirblad i byarkivet i Rostock. Tanken om deres samhørighed med notarberetningen
nr. 271, er nærliggende, og da denne i alle nyere udgaver dateres til 1360, er de to
udkast ligeledes blevet dateret til 1360. Denne datering står dog ikke uanfægtet, idet det
er blevet indvendt, at udkastet nr. 273 dårligt kan indpasses i den aktuelle situation i
1360, da det øjensynligt forudsætter en konfliktsituation mellem kong Valdemar og
Lübeck; af den grund er en datering til 1363 blevet foreslået, jf. Schäfer, Das Buch d.
Lüb. Vogts auf Schonen XXXIII (XXXV) note 1 og Hans. UB. III 276 note 1 og
IV 44 note 2, hvilket dog medfører andre vanskeligheder, jf. Hanserecesse VIII 553.
Med omdateringen af notarberetningen til 1355 ophæves imidlertid de indre modsigelser.
Nr. 272 er da identisk med det privilegieudkast, som stæderne ifølge nr. 271 forelægger
for kong Valdemar, og den noget dunkle formulering i Lübecks udkast nr. 273, »dog
med undtagelse af dem, der er gjort fredløse i omtalte stad«, sigter da til de kongens
mænd, der på grund af Westenseesagen var gjort fredløse i Lübeck, et problem, der
netop var aktuelt i 1355, jf. nr. 268—69. — 2) jf. DRB II 9 nr. 290 note 2.
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Lybsk udkast til et forlig mellem kong Valdemar 4. Atterdag og staden Lübeck.

Udkast i Rostockarkivet.

aldemar og så videre.
Vi vil, at det skal være klart og vitterligt for alle, at vi i det Herrens
år og så videre, den og den dag og det og det sted har forhandlet med
de rette og autoriserede sendemænd fra de hæderværdige mænd, rådmænd
og hele borgerskabet i staden Lübeck, der var udsendt til os sammesteds,
og at vi er kommet overens på følgende måde, (i) For det første nemlig,
at alle stridigheder, alt nag, alle uoverensstemmelser eller uenigheder,
som hidtil på en hvilken som helst måde og af en hvilken som helst årsag
måtte være opstået eller forefaldet mellem os eller vore vasaller — med
undtagelse af dem, der er gjort fredløse i omtalte stad — på den ene
side og fornævnte rådmænd, borgere og stad på den anden, fuldstændigt
og aldeles er afgjort, afsluttet, neddysset og bilagt i venskab.
Og idet
vi omfatter samme borgere med en særlig venskabelig gunst, godkender vi
ved vor bekræftelse og bekræfter ved vor godkendelse alle privilegier når som
helst, i hvilket omfang og på hvilken måde, de end er tilstået disse borgere
i Lübeck af os, vore forfædre eller forgængere, uden nogen undtagelse
overhovedet, idet de med hensyn til deres kraft, retsvirkninger og artikler
ubrydeligt og uomtvisteligt skal vare evindeligt. <3) Desuden lover vi
bestemt med dette brev, at hvis der måske af en eller anden forefaldende
grund eller hændelse skulde forekomme eller opstå stridigheder, rænker eller
uvenskab, hvad Gud forbyde, mellem os på den ene side og hvilke som
helst landsherrer på den anden, eller mellem os på den ene side og
borgerne i Lübeck på den anden, skal vi underrette dem i forvejen og
åbent forkynde dem det et år i forvejen, førend vi påfører eller lader
påføre dem eller nogen af dem tab. Men for at alt det fornævnte o. s. v.

V

1) jf. nr. 272 note 1.

1355. 23. juli.
Kong Valdemar 4, Atterdags låsebrev på Gudumlund.

Viborg stifts registratur (1540erne).
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remdeles seks gamle latinske breve, som er syet sammen med lidt
grønt silke, blandt hvilke breve kong Valdemars låsebrev på Gudumlund findes. Hvert har sin dato. 1355 dagen efter Maria Magdalenas dag.

F

1355 23. juli, Acta Pont. VII 76 nr. 5363, se 1365 23. juli.
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1355. 25. juli.

Niels Nielsen pantsætter alt sit gods i Mute og Gåsslosa til Ture Nielsen for

elleve mark svenske penge.
Original i det svenske rigsarkiv.

iels ^Nielsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed
står i skyld og gæld til den gode og hæderlige mand Ture Nielsen for
elleve mark nye svenske penge, som fuldt ud skal betales ham eller hans
arvinger af mig eller mine arvinger til nu førstkommende St. Mikkels dag
uden al hinder og nogen som helst forhaling. Derfor pantsætter jeg til ham
med dette brev alt mit gods i Mute og Gåsslosa, som tidligere er pantsat
ved åbent brev1), med agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, mølle
steder, vådt og tørt, udenfor gærde og indenfor, med den tilføjede be
tingelse, at hvis jeg ikke indløser nævnte gods til nævnte termin, da skal
nævnte Ture årligt nyde frugterne, afgifterne og oppebørslerne af nævnte
gods fra St. Mikkels dag om et år, indtil hele pengesummen er betalt,
uden at det skal afregnes i gældens hovedstol; ligeledes med den tilføjelse,
at hvis Gud forunder mig at indløse nævnte gods til fornævnte termin,
da skal jeg ikke give eller yde nogen anden betaling eller andre værdier
udover de elleve mark nye penge optalt i fornævnte mønt. Skrevet under
mit segl i det Herrens år 1355 på apostlen St. Jakobs dag.

N

1) nr. 229.
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Biskop Henrik af Hildesheim giver Engelbert, gejstlig i hans stift, tilladelse til

at modtage de lavere gejstlige grader, samt subdiakon-, diakon- og præstegraden,

caf

30. juli 1355
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Nr. 278

enhver ærkebiskop eller troende biskop, der har det apostoliske sædes nåde
og bestrider sit embede, særligt i rigerne Danmark og Sverige’, og besidde
et gejstligt embede i fremmede stader og stifter.

Original i Braunschweig.

1355. 29. juli. Holbæk.
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklarer at have oppebåret goo mark lybsk af råd
mandene i Lübeck.
Original i Lübeckarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders, konge til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har oppebåret 900 mark i lybske sølvpenninge af den støtte1), der blev lovet os af de gode mænd, de herrer
rådmænd i Lübeck. Til vidnesbyrd herom er vort sekret hængt under
dette brev. Givet i Holbæk i det Herrens år 1355 på kongen og martyren
St. Olavs dag.

V

1) teksten har subsidium, der betegner et skyldigt bidrag, i dette tilfælde til kongen
som Lübecks skytsherre.

1355. 30. juli. Laholm.
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Kong Magnus af Sverige bemyndiger Didrik Vieregge til at forlange våbenstil

standen mellem kongen og staden Lübeck.
Original i Lübeckarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev giver og overdrager den gode mand,
vor elskede Didrik Vieregge udelt fuldmagt til i vort navn at forlænge
den våbenstilstand, der ved anden lejlighed blev indgået mellem os på
den ene side og staden Lübeck på den anden side ved herr hertugen af
Mecklenburgs mellemkomst1) for et tidsrum og til en termin, som synes
ham bedst, idet det er vor vilje at godkende og anerkende alt som urokke
ligt, hvad samme Didrik foretager sig i denne sag. Givet i Laholm i det
Herrens år 1355 dagen efter kongen og martyren St. Olavs dag.

M

1) se DRB 3 rk. III nr. 581.

Nr 279
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Rostocks udkast til en klageskrivelse fra hansestæderne til kong Magnus af
Sverige angående de toldpålæg og andre byrder, der i modstrid med deres privilegier

pålægges dem af hertug Bengt af Halland,
Udkast i Rostockarkivet.

Efter hilsen til Sveriges konge.
a vi ifølge beretning og klage fra nogle af vore borgere og købmænd, der
plejer at besøge Eders riger og højhedsområder, har erfaret — så
ledes som vi også ved andre lejligheder er blevet underrettet om gennem
vore rådmænd og ved breve — hvorledes vore nævnte borgere og køb
mænd i Eders nævnte riger og højhedsområder udpresses og bebyrdes
utilbørligt med usædvanlige toldpålæg og andre tynger, eftersom vore
borgere og købmænd ifølge indholdet og ordlyden af de privilegier, der
er bevilget os, vore borgere og købmænd af Eders forgængere og Eder,
ikke skal tynges af usædvanlige toldpålæg eller andre uretfærdige
tynger mod nævnte privilegier2), bønfalder vi derfor Eder, stormægtige
konge, som vi også har gjort det for længe siden, med ydmyg og indstændig
bøn om, at I ved Guds, retfærdighedens og også ved Eders egen godheds
tilskyndelse og ved vore bønners mellemkomst i nåde værdiges skarpt at
vende Eders sind mod dette og ved Eders fromme påmindelser oplyse
den berømmelige fyrste og højmodige herre, herr Bengt hertug af Halland,
og således tilvejebringe en tilstand, at vore borgere og købmænd ikke for
fremtiden trykkes af sådanne usædvanlige toldpålæg eller andre tynger
sammesteds, men får tilladelse til frit at nyde deres friheder, som de fra
arilds tid nød sammesteds, for hvilket vi altid efter vor evne ønsker at
behage og tjene Eder, stormægtige konge. Skrevet til et hvilket som helst
sted3) på dagen for St. Peter i lænker.

D

1) Bengt Algotsson kendes som hertug og kong Magnus’ højtbetroede rådgiver i
tiden 1353—59; da han i brevet 1355 8. december, nr. 363, med en personlig erklæring
tiltræder kong Magnus’ våbenstilstandsbrev med Lübeck hører denne klage over ham
måske til året 1355, således også Grandinson II 52 note 8. — 2) måske ukorrekt formu
leret i udkastet, i hvert fald kendes ingen privilegier, der fuldt dækker omtalen, nærmest
kommer vel privilegiet 1343 17. juli, DRB III 1 nr. 339 §3, eller også sigtes der til
kong Magnus’ privilegium af 1343 9. september for hansestæderne i Norge, Dipi. Norv.
VIII nr. 151, Hans. UB. III nr. 13. — 3) meningen er vel, at udkastet er sendt til hver
interesseret hansestad.
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1355. 3. august. Horsens.
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Kong Valdemar 4. Atterdag stadfaster Vejle bymands friheder.

Afskrift efter vidisse 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 giver, tilstår og med dette brevs ordlyd stadfæster
alle de friheder og nådesbevisninger for nærværende brevvisere, vore bymænd i Vejle, som de fra gammel tid vides frit at have haft af vor elskede
fader og vore øvrige forfædre, nemlig såvel til vands eller i fiskevande
som til lands, og desuden, at de ikke skal stævnes uden for deres birk efter
begæring fra nogen som helst, medmindre vi specielt stævner dem. Derfor
forbyder vi strengt ved vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder,
sammes officialer eller nogen som helst anden på nogen måde skal vove
at fortrædige nævnte bymænd eller nogen af dem i modstrid med ordlyden
af dette brev, såfremt de vil bevare vor nåde ubeskåret. Givet i Horsens
under vort segl i det Herrens år 1355 på dagen for fundet af den hellige
Stefan, med Niels Jensen af Keldebæk, vor Justitiar, som vidne.

V

1355. 9. august.

281

Biskop Povl af Århus henlægger St. Simons og St. Judas" kirke i Egå til kan-

niken Niels Broks kanonikat og præb ende.
Afskrift i Århusbogen.

ovl, af Guds nåde biskop af Århus, til sin elskede søn herr Niels Brok,
kannik sammesteds, faderlig kærlighed med hilsen.
Da det sømmer sig og er passende, at de, som er virksomme for og
fremmer det gode, får udbytte og nådig belønning for deres møje, især
fordi der med tilbørlig og omsorgsfuld iver arbejdes for Guds kirkes for
bedring og gudstjenestens vækst, er det vor agt i betragtning af fornævnte
Niels Broks præbendes og kanonikats fattigdom og usselhed med hensyn
til oppebørsler, som følge af hvilken han kunde hindres i sin skyldige
tjeneste og i virkningsfuld udøvelse af sin tjenergerning, at råde bod på
denne mangel med de midler og hjælpekilder, som vi med Guds tilskyn
delse er i stand til at sætte ind herimod, hvorfor vi efter nøje overvejelse

P

Nr. 282
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med vort ærværdige kapitel og med sognefolkets billigelse og frivillige
samtykke henlægger apostlene St. Simons og St. Judas’ kirke i Egå med
alle dens rettigheder og tilliggender til nævnte præbende og kanonikat og
forener dem; og vi bekræfter med dette brev dennes henlæggelse og forening
med rette evindelig, idet vi forbyder, at nogen uanset hans stilling drister
sig til at omstøde denne af os nådigt tilståede henlæggelse og forening
eller i formastelig forvovenhed at modsætte sig den, såfremt han ønsker
at undgå den almægtige Guds vrede og kirkens straf. Til vidnesbyrd
herom er vort segl tillige med vort elskede fornævnte kapitels segl hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år 1355 dagen før St. Laurentius’
dag.

282

1355. 10. august. Holbo herredsting.

Tingsvidne af Holbo herredsting om, at Frande af Tisvilde har pansat alt sit

gods sammesteds til Esrom kloster for 8 mark sølv.
Afskrift i Esrombogen.

A sser i Helsinge og Mikkel i Søborg, præster og sognepræster for kirXX kerne sammesteds, Jens Ferke, foged på Søborg, Jens Semundsen,
Niels Øvesen, Jens Læge og Jakob Øvesen til alle, der ser dette brev,
hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1355 på martyren St. Laurentius’ dag
var Frænde af Tisvilde personligt tilstede for os og andre troværdige mænd
på Holbo herredsting i dette anliggende og pantsatte til Esrom kloster
alt sit rørlige og urørlige gods, nemlig en gård med agre, enge, skove og
alle dets andre tilliggender i nævnte Tis vilde by for 8 mark sølv, som
han erkendte fuldt ud at have oppebåret i god værdi, hvilket gods skal
indløses på nærmeste tingdag for St. Mikkels dag i det år, han selv ønsker,
i groter og sterlinger og ikke i andre møntsorter, med den tilføjelse, at i
det år, i hvilket det indløses, og i mellemtiden skal klostret oppebære alle
frugter, idet de dog ingenlunde skal afregnes i gældens hovedstol, og at
samme Frænde til den tid i overensstemmelse med venners kendelse skal
fyldestgøre klostret for alle de bygninger, som i mellemtiden måtte være
blevet opførte på samme, idet de sammesteds overtagne bygninger i
tingets nærværelse er blevet vurderede til en værdi af 4 skilling grot.
Givet under vore segl til vidnesbyrd og forvaring ovennævnte år, dag og sted.
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1355. 14. august.
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Biskop Povl af Århus stadfæster sin forgænger biskop Svends henlæggelse af
St. Laurentius9 kirke i Tved til kanniken Amandus9 præbende.
Afskrift i Århusbogen.

ovl, af Guds nåde biskop af Århus, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev stadfæster den af den ærværdige fader
og herre i Kristus herr Svend, af Guds nåde biskop, vor forgænger —
god ihukommelse — foretagne henlæggelse og forening1) af St. Laurentius’
kirke i Tved med den præbende, der besiddes af herr Amandus, vor
elskede kannik, efter at sognefolkenes billigelse og samtykke var indhentet,
og vi godkender og bekræfter det med gyldighed evindelig, idet vi for
byder, at nogen uanset hans stilling drister sig til at omstøde denne vor
nådigt tilståede bekræftelse og stadfæstelse eller i formastelig forvovenhed
at modsætte sig den, såfremt han ønsker at undgå Gud den almægtiges
harme og kirkens straf. Til vidnesbyrd herom er vort segl tilligemed vort
elskede kapitels segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1355
dagen før den hellige jomfrus himmelfartsdag.

P

1) jf. DRB 3 rk. I. nr. 197.

1355. 15. august.
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Jens Pedersen, kannik i Lund, og Absalon Pedersen af Grevlunda, brødre, giver
Ingemar fuldmagt til at skøde deres gård i Steninge til Jens Piik.

Original i det svenske rigsarkiv.

ens Pedersen, kannik i Lund, og Absalon Pedersen af Grevlunda, brødre,
til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at vi in solidum med dette brev giver nærværende brev
viser Ingemar fuldmagt til på vore vegne at tilskøde Jens kaldet Piik den
gård, vi besidder i Steninge, til evig besiddelse og til offentligt at oplade
den i hans skød. Til vidnesbyrd herom er vort1) segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1355 på jomfru Maries himmelfartsdag.

J

1) rettet i originalen fra mit', da der findes to perg. flige under brevet skulde der være
rettet til vore.
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1355. 23. august. Villeneuve.

Pave Innocens 6.s rundskrivelse til den samlede gejstlighed, at ærkebiskopper

og biskopper, hvis de selv er forhindrede, skal lade de dem påhvilende visitatser
udføre af vikarer og officialer, der i så fald skal oppebære de afgifter derfor, som
blev fastsat af pave Benedikt 12,

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder ærkebiskop (Johannes) af Reims og vore
elskede sønner, hans stedfortræder i åndelige sager, og officialen i Reims
og enhver af dem hilsen o. s. v.
Skønt den hellige kirkeret ved sin autoritet blandt andet pålægger alle
ærkebiskopper og biskopper pligten til visitats, så at de kan husvale deres
undergivne gejstlighed og menighed med Guds ord og revse, hvad der
hos dem bør revses, rette det skæve og ændre, hvad der bør ændres, og,
hvilket er forbeholdt dem, betjene dem, når de har det behov, med kirkens
sakramenter, er en sådan visitatspligt, som vi med ubehag har erfaret,
dog næsten overalt forlængst forstummet og forstummer, fordi nogle
af ærkebiskopperne og biskopperne som følge af de onde dage og fare
fulde tider, der i kraft af de begåede synder tager til i styrke, er blevet
tvunget og tvinges til mod deres vilje at være borte fra de dem betroede
kirker for at kunne optræde til værn for dem eller for at generhverve
deres rettigheder, mens andre, som har residens ved deres egne kirker,
på grund af krige, som volder uro i deres egne stifter eller i nabostifterne,
har været og stadigvæk er bange for at foretage rejser udenfor deres
bispestæder, mens atter andre, som hæmmes af forskellige andre lovlige
hindringer, som sådanne onde dage og tider avler, nødvendigvis bliver
optaget af deres kirkers øvrige forhold. Idet vi med ængstelse betænker
dette og er af den mening, at det er sømmeligt og passende, at nævnte
ærkebiskopper og biskopper deler de byrder, som hviler på dem og som
de ikke selv kan bære, med andre, såfremt de skal kunne udføre de befa
linger, der stammer fra himmelen, og betror denne visitatspligt til gud
frygtige, handlekraftige mænd, som har ordet i deres magt og på frelsebringende måde kan udføre denne pligt, og idet vi efter vor apostoliske
skyldighed, som pålægger os omsorg for kirkerne i almindelighed, ønsker,
at Du, ærkebiskop, må kunne varetage Dine og Din kirkes andre hverv
på en sådan måde, at de folk, der er betroet din omsorg, ikke lades uden
åndelig føde, pålægger og befaler vi Eder, vise mænd, på det strengeste

T
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efter vore brødres samt de ærkebiskoppers, biskoppers og andre prælaters
råd, som for tiden opholder sig ved pavestolen, at I ved een eller flere
personer, nidkære for Gud og gudfrygtige, som af Dig, fornævnte ærke
biskop, eller ifald Du er fraværende fra Din stad og Dit stift, af Eder,
vore sønner, vikar og official, eller den af Eder, som med apostolisk
myndighed særligt udpeges hertil, straks efter modtagelsen af dette brev
eller det umiddelbart påfølgende år, hvis Du, fornævnte ærkebiskop, måske
har visiteret i år, visiterer de kirker og klostre og andre gejstlige stiftelser
samt kapitler, kollegier, klostersamfund og deres medlemmer, verdslige og
regelbundne, i Reims stad og stift, som ikke er eksimerede, og i hvilke
der ifølge sædvane eller ret påhviler Dig, fornævnte ærkebiskop, pligt til
at holde visitats — dog kun een gang om året — og revser, hvad der
bør revses, ændrer, hvad der bør ændres, retter det skæve og omsorgsfuldt
renser, hvad I finder trænger til rensningens lugekniv, samt udfører alt,
som vides at høre til visitatspligten. Til bestridelse af denne visitats skal I
af de således visiterede kirker, klostre, stiftelser, kapitler, kollegier, kloster
samfund og omtalte personer i overensstemmelse med reglerne i den af
vor forgænger pave Benedikt 12. — salig ihukommelse — herom udstedte
forordning1) oppebære det underhold i rede penge, der plejer at betales
til den personligt visiterende biskop. Men for at denne visitats kan gennem
føres uden længere forhaling, tilstår vi med dette brev samme personer
fuldmagt til på een og samme dag at visitere een, to, tre eller flere kirker,
klostre og stiftelser, kapitler, klostersamfund og kollegier og af hver enkelt
af dem at oppebære det underhold, der som ovenfor nævnt plejer at ud
betales til den i egen person visiterende ærkebiskop, uden at dog noget
af det, som bør finde sted ved en sådan visitats må forsømmes, og uanset
de forordninger, der er udstedt af Gregor 10.2) — salig ihukommelse —
af Innocens 4.3) ,af ovennævnte Benedikt og af hvilke som helst andre
paver, vore forgængere, som strider herimod, og uanset privilegier og
apostoliske bevillinger af enhver art, almindelige eller specielle, af hvilke
og af hvis fulde ordlyd, ord for ord, der skulde have været særlig omtale
i dette vort brev, og hvorved dets virkning kan forhindres eller på nogen
måde forhales, fordi de ikke udtrykkeligt og fuldstændigt er optaget i vort
brev, eller uanset om samme kapitler, kollegier, klostersamfund og per
soner eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig, har fået
bevilget af det apostoliske sæde, at de ikke kan lægges under interdikt,
suspenderes eller bandlyses ved apostolisk brev, som ikke fuldt ud og ud3. række. IV. — 13
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trykkeligt og ord for ord omtaler den bevilling, idet I med udelukkelse
af appel tvinger dem, der handler herimod, med kirkens straf. I skal
vise Eder så tro, omhyggelige og tjenstivrige med hensyn til ovenstående,
så at, som vi håber, Eders virksomhed kan bære rige frugter, og I selv
foruden belønning i det evige og det apostoliske sædes nådige gunst kan
udmærkes ved et rosværdigt rys berømmelse. Dog er det vor mening, at de,
hvis midler, når de har afholdt andre hævdvundne udgifter, ikke er til
strækkelige til fuld betaling af et sådant underhold, på ingen måde under
påberåbelse af sådant påbud skal tvinges til at betale noget udover hvad
de med bekvemmelighed kan efter det krav, der stilles til disse midler,
og at de, som intet kan betale af nævnte underhold — om deres påståede
uformuenhed overlader vi det til Eders samvittighed at skønne — på
ingen måde skal tvinges til at betale noget. Givet ved Villeneuve i Avignon
stift den 23. august i vort tredje pontifikatsår.

til
til
til
til
til
til
til
til

På samme måde .... til ærkebiskoppen af Lund og vore kære o. s. v.
biskoppen af Roskilde og vore kære o. s. v.
biskoppen af Odense og vore kære sønner o. s. v.
biskoppen af Slesvig og vore kære sønner o. s. v.
biskoppen af Ribe og vore kære sønner o. s. v.
biskoppen af Reval og vore kære sønner o. s. v.
biskoppen af Viborg og vore kære sønner o. s. v.
biskoppen af Århus og vore kære sønner o. s. v.
biskoppen af Børglum og vore kære o. s. v.

1) jf. DRB II 11 nr. 338 og c.i Extravag. comm. III 10. — 2) c. 2—5 in VIt0 De cen
sibus, exactionibus et procurationibus 20. — 3) sstds. c. i.
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1355 23. august.

Rådet i Lund beder rådet i Lübeck om at hjælpe Didrik, sognepræst ved St.
Mikkelskirke i Lund, til en arv i Lübeck efter Hilleke Nyding.
Original i Lübeckarkivet.

ådmændene i Lund i Skåne til de hæderværdige mænd og gode herrer
- rådmænd i staden Lübeck al mulig tjeneste og ærbødighed.
Den gode mand herr Didrik, sognepræst ved St. Mikkelskirke i vor for
nævnte stad og nærværende brevviser, har underrettet os om, at en pige
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ved navn Hilleke Nyding, der døde hos Eder — from ihukommelse — i
sit testamente, mens hun endnu levede, tillagde ham en indtægt på syv
mark i Eders stad; og eftersom samme herr Didrik er fornævnte piges
nærmeste arving, således som det fyldestgørende er godtgjort over for os,
beder vi Eder indtrængende om, at I værdiges for vor tjenstvilligheds
skyld at hjælpe fornævnte herr Didrik til fuldt ud at erhverve fornævnte
indtægter, idet I for vort vedkommende kan nære fast og sikker tillid
til, at ingen senere klage eller påmindelse skal påfølge, efter at samme
herr Didrik har erhvervet fornævnte indtægter, eller efter at de penge,
der flyder deraf, er blevet overgivet ham i kraft af dette vort brev, men
I og de, der udleverer nævnte gods, skal være kvit og fri. Da vi ønsker
at holde Eder skadesløse, har vi af vore borgere modtaget passende garan
tier i denne sag. Til klart vidnesbyrd om det fornævnte har vi hængt
vort segl under dette brev. Givet i det Herrens år 1355 dagen før den
glorrige apostel St. Bartholomeus’ dag.

1355 24. august. Tranekær.
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Ture Klemensen og Godfred Skytte på

rettertinget har bevidnet, at fru Elene, enke efter Arnfast Gremersen, på Stevns

herredsting skødede alt sit gods i Havnelev til sin afdøde broder herr Jakob Nielsen,
ridder, for at kunne løskøbe sine to døtre affangenskab.

Vidisse 1399 30. oktober 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 1355 på apostlen St. Bartholomeus’
dag var Ture Klemensen og Godfred Skytte på vort retterting, idet de
af dette havde været udmeldt som tinghørere angående nedennævnte sag
til Stevns herredsting, og de mødte frem i denne anledning og vidnede
sandfærdigt, at de på fornævnte Stevns herredsting havde hørt et fyldest
gørende vidne af gode tingmænd, at fru Elene, enke efter herr Arnfast
Gremersen, på samme ting til løskøbelse af sine to døtre, som holdtes i
fangenskab, skødede sin broder, herr Jakob Nielsen, afdøde ridder, alt
sit gods i Havnelev med alle dets tilliggender, at besidde evindelig uden
enhver indsigelse eller modsigelse. Givet på Tranekær ovennævnte år
og dag med Niels Jensen af Keldebæk, var justitiar, som vidne.

V

Nr. 288

1. september 1355

196

1355 1. september.
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Atten biskoppers brev om aflad til dem, der besøger St. Nikolai kirke i Bosjø

kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1685).

tten biskoppers anordningsbrev angående dem, der flittigt besøger
l St. Nikolai kirke i Bosjø kloster. Givet den 1. september i det 8.
indiktionsår, pave Innocens VI’s tredie pontifikatsår.

A

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen':

ogle biskoppers dokument og anordningsbrev, som indeholder be
stemmelser om dem, der flittigt besøger St. Nikolai kirke i Bosjø
kloster på særlige festdage. Givet 1355.

N
289

1355 7. september. Holbo herredsting.

Tingsvidne af Holbo herredsting om, at Svend Henkilsen har pantsat sit gods i

Sletelte til Esrom Kloster.
Afskrift i Esrombogen.

sser, præst i Helsinge og official i Holbo herred for den herre dekan
. i København, Torben Tuesen, Jens Semundsen, Jakob Øvesen,
Anders Bosen og Niels Øvesen til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1355 dagen før den hellige jomfrus
fødselsdag var Svend Henkilsen på Holbo herredsting i dette særlige an
liggende og skødede til Esrom kloster som pant sit gods i Sletelte, nemlig
en gård med agre, enge og alle dens tilliggender, for 10 mark sølv, som
han erkendte fuldt ud at have modtaget i god værdi; dette gods kan
indløses om ved St. Mikkels dag i et hvilket som helst år i groter og ster
linger og ikke i andre møntsorter på det vilkår, at samme Svend, indtil
godset indløses, årligt skal udrede alle de afgifter af samme, der hører til
kongens ret, og svare klostret den mellem dem aftalte afgift, når han vil
bo på samme, sammen med halvdelen af afkastningerne af frugttræerne
og af humlen. Givet under vore segl ovennævnte år og dag.

A
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Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Innocens 6. om en begunstigelse under

påberåbelse af at hans forgængere har vundet Estland for den kristne tro.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ongen af Danmarks rotulus1). Eders hengivne søn Valdemar, konge
» af Danmark, tilkendegiver Eders Hellighed, at hertugdømmet Est
land fordum af hans forgængere som konger med Guds hjælp og ved
mange af deres undersåtters blod er vundet for den kristne tro o. s. v.2)

K

1) denne rotulus indeholder desuden ansøgninger svarende til numrene 291—301. —
2) supplikken er ikke bevilget, hvorfor dens nærmere indhold ikke anføres. Det er
sikkert denne ansøgning, paven sigter til i nr. 324.

1355 7. september. Villeneuve.
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Pave Innocens 6. reserverer det kanonikat og den præbende ved kirken i Verden
samt ærkedegneembedet i Bevensen, som Nicolaus Hut tidligere besad, for Gerhard

vom Berge, kong Valdemar 4. Atterdags kapellan.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

| ’’il vor elskede søn, Gerhard vom Berge, kannik i Minden, hilsen og
JL apostolisk velsignelse.

Din velbyrdige herkomst og Dine andre retskafne fortjenester og dyder,
for hvilke Du anbefales os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger
os til at omfatte Din person med særlig gunst og nåde. Da vi derfor tid
ligere ved vort brev2) ved provision har ladet vor elskede søn Nicolaus
Hut, kannik og provst ved kirken i Hildesheim, tildele det kanonikat,
den præbende og det provsti ved nævnte kirke i Hildesheim, der da var
ledige, og det blandt andet var vor vilje, at samme Nicolaus, så snart
han i kraft af det brev blot var kommet i ukæret besiddelse af nævnte
provsti, skulde give fuld afkald på ærkedegneembedet med sjælesorg i
Bevensen i kirken i Verden, således som samme Nicolaus også af egen
drift har tilbudt, men at han, når han ukæret havde opnået både fornævnte
provsti og kanonikat og præbende, skulde give fuld afkald både på nævnte
ærkedegneembede og kanonikat og præbende ved samme kirke i Verden,
hvilke samme Nicolaus på det tidspunkt sad inde med, ligesom han
stadig sidder inde med dem, og hvilke vi fra da af erklærede for ledige,

Nr. 291

7. september 1355

198

hvorfor det må formodes, at nævnte kanonikat og præbende ved nævnte
kirke i Verden og ærkedegneembedet i Bevensen om kort tid bliver ledige,
og idet vi under hensyntagen til Dine fornævnte fortjenester og desuden i
betragtning af den bøn, som vor kære søn i Kristus, Valdemar, Danmarks
berømmelige konge, ydmygt har rettet til os herom på Dine vegne, hans
elskede kapellan, ønsker at vise Dig særlig nåde, reserverer vi til apostolisk
overdragelse Dig det fornævnte kanonikat og præbende ved kirken i Verden
og fornævnte ærkedegneembede med fuld kanonisk ret og med alle deres
rettigheder og tilbehør, når de på fornævnte eller enhver anden måde,
undtagen ved samme Nicolaus’ død, bliver ledige. Vi forbyder strengt vor
ærværdige broder biskop (Daniel) og vore elskede sønner kapitlet i Verden
og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen eller al anden
rådighed over nævnte kanonikat, præbende og ærkedegneembede i fælles
skab eller hver for sig hører, at driste sig til på nogen måde at træffe
bestemmelse om nævnte kanonikat og præbende og ærkedegneembede i
modstrid med denne vor reservation. 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
alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke i Verden,
selvom de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som
helst anden bekræftelse, eller om nogen med apostolisk eller hvilken som
helst anden myndighed er anerkendte som kanniker i samme kirke i
Verden eller arbejder på at få anerkendelse, eller med hensyn til provisio
ner, de skal have på kanonikater, præbender, digniteter, personater,
officier og andre kirkelige beneficier ved denne kirke i Verden, har fået
særligt eller for de egne almindeligt brev af det apostoliske sæde eller dets
legater, 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 med hensyn til opnåelse af fornævnte kanonikat og præbende
ved kirken i Verden og ærkedegneembedet skal have fortrinsret frem for
alle disse, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres
ret til at opnå andre kanonikater, præbender, digniteter, personater,
officier og beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om
samme biskop og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller
hver for sig har fået bevilget af 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, præbender, digniteter og personater ved denne
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kirke og andre kirkelige beneficier, hvortil de i fælleskab eller særskilt har
ret til overdragelse, provision, præsentation eller anden rådighed af en
hver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision med 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, når den ikke
er tydeligt omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev, virkningen
af denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot
opsættes og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde
særlig omtale sted; (vor overdragelse gælder endvidere), hvis Du ikke
har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde
denne kirke i Verdens 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 kanonikat og en præbende ved kirken i Minden og ærkedegneembedet i
Loh i samme kirke. Men så snart Du i kraft af dette brev har opnået
ukæret besiddelse af nævnte ærkedegneembede i Bevensen, er det vor vilje,
at Du fuldt ud — således som du også af egen drift har tilbudt — skal
afstå nævnte ærkedegneembede i Loh, som vi fra da af erklærer for ledigt.
Intet menneske må bryde dette vort reservations-, forbuds-, 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 i Avignon stift den 7. september i vort tredie pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. nr. 290 og Dipi.
Dan. — 2) 1355 2. juni, UB. des Hochstifts Hildesheim V 357 nr. 596.

1355 7. september. Villeneuve.
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Pave Innocens 6. pålægger ærkebiskoppen af Riga, provsten ved St, Ansgar kirke

i Bremen og skolemesteren i Minden at indføre Gerhard vom Berge i et kanonikat
og en præbende ved kirken i Verden samt i ærkedegneembedet i Bevensen1).

Afskrift i de pavelige kopibøger.
1) brevet følger de gængse formler for indførelse i kanonikat og præbende, jf. for eks.
nr. 133.
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1355 7. september. Villeneuve.

Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Innocens 6. om, at hans kapellan

Albrecht Gotgemak må få det kanonikat og den præbende ved kirken i Lübeck, som

Nicolaus Hut besad.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

anmarks konges rotulus1)......... Fremdeles at I, idet I viser ham en
lignende nåde med hensyn til hans elskede kapellan Albrecht Gotgemaks person, værdiges ved provision at give denne det kanonikat og den
præbende ved kirken i Lübeck, som Nicolaus Hut indtil fornylig har
siddet eller sidder inde med i denne kirke2), og hvilke i kraft af eller efter
at nævnte Nicolaus ukæret har opnået besiddelse af et kanonikat, en
præbende og provstiet ved kirken i Hildesheim, som I, da de var ledige,
ved provision har givet ham, nu er ledige eller formodes om kort tid at
blive ledige, når de på en sådan eller på enhver anden måde, undtagen ved
nævnte Nicolaus’ død, måtte blive ledige, uanset at han (Albrecht) be
sidder et kanonikat med ventebrev på en præbende ved kirken i Bremen
og et kanonikat og en præbende ved St. Mariekirken i Halberstadt, tillige
med alle andre ‘uanset’. Lad det ske. G3)................. Givet i Villeneuve i
Avignon stift den 7. september i det tredie pontifikatsår.

D

1) jf. nr. 290 note 1. — 2) jf. nr. 325 note 1. — 3) pavens underskrift.
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1355 7. september. Villeneuve.

Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag lov til at spise mælkemad i

fastedagene.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge,
hilsen o. s. v.
Styrken af den oprigtige hengivenhed, som Du nærer til os og den
romerske kirke, fortjener, at vi, såvidt vi kan med Gud, nådigt imøde
kommer Dine ønsker. Idet vi derfor bøjer os for Dine ansøgninger, tilstår
vi Dig, hengivne konge, i kraft af dette brev, at Du frit og uhindret kan
nyde mælkemad på de af kirken fastsatte fastedage uanset alle herimod
stridende apostoliske forordninger, bestemmelser og sædvaner. Intet (---- )2)

T
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vort tilståelsesbrev eller dumdristigt (---- )2). Givet i Villeneuve i Avignon
stift den 7. september i vort tredie pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. nr. 290 og Dipi.
Dan. — 2) for de forkortede formler se nr. 291.
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Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag tilladelse til, at otte klerke,
så længe de er i hans tjeneste, må oppebære indtægten af deres gejstlige embeder for

et tidsrum af otte år.
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge,
hilsen o. s. v.
Jo større hengiven kærlighed Du nærer til Gud og det apostoliske sæde,
med desto større velvilje meddeler vi det apostoliske sædes nåde angående
det, som vi forstår vil behage Dine ønsker. Derfor bøjer vi os for Dine
ansøgninger og tilstår Dig, fromme konge, i kraft af dette brev, at otte
gejstlige, nulevende og fremtidige, hvem Du måtte udvælge, som hører
til Din faste husstand og spiser ved Dit bord, og som forbliver i Din
tjeneste, frit for et tidsrum af otte år kan oppebære frugter, afgifter og
oppebørsler — kun de daglige distributioner undtaget — af alle deres
gejstlige embeder, både af dem, de har og af dem, de i fremtiden vil
opnå i hvilke som helst kirker eller stiftelser, lige så ubeskåret, som de
vilde oppebære dem, hvis de personligt residerede ved de kirker eller
stiftelser, i hvilke de har eller i fremtiden som fornævnt vil opnå indtægter
i frugter, afgifter og oppebørsler; og i den tid skal de ikke være pligtige
til at residere ved disse eller mod deres vilje kunde tvinges dertil af nogen
som helst, uanset om nævnte klerke ikke har holdt den første sædvanlige
personlige residens ved samme kirker eller ved nogen af dem, og (uanset)
hvilke som helst herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved disse
kirker, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken
som helst anden bekræftelse, og selv om nævnte gejstlige i egen person
eller gennem deres befuldmægtigede har aflagt eller i fremtiden muligvis
skulde aflægge ed på at ville overholde dem og ikke opnå apostolisk brev
derimod, og ej heller benytter sig deraf, hvis de selv eller andre havde

T
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fået et sådant brev; (uanset også), om stiftsbiskopperne har fået tilstået
eller i fremtiden skulde få tilstået af det apostoliske sæde, at de ved at
inddrage deres kirkelige indkomster eller på anden måde kan tvinge
præsterne ved nævnte kirke til personlig at residere ved samme; (uanset
endvidere), om fornævnte stiftsbiskopper og vore elskede sønner kapitlerne
ved samme kirker eller hvilke som helst andre i fællesskab eller særskilt
har fået eller i den tid skulde få bevilget af fornævnte sæde, at de ikke
skal være pligtige til at yde præster ved nævnte kirker frugter, afgifter og
oppebørsler af de embeder, de har ved dem, når de ikke residerer ved
samme kirker, eller når de ikke har holdt den første personlige residens
ved dem, og at de ikke skal kunne tvinges dertil ved et apostolisk brev,
som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling;
(uanset yderligere) hvilke som helst andre privilegier, begunstigelser og
apostoliske breve, særlige og almindelige, hvilken ordlyd de end måtte
have, hvorved, når de ikke udtrykkeligt eller fuldstændigt er optagne i
dette brev, virkningen af dette vort nådesbrev på nogen måde kan hindres
eller udsættes, og hvorom og om hvis ordlyd der ord til andet i vort brev
skal finde særlig omtale sted; alt sammen under forudsætning af, at disse
embeder ikke i den tid berøves den skyldige tjeneste, men at de gudstjene
stelige handlinger sammesteds rosværdigt betjenes af gode og fyldest
gørende vikarer, hvem det nødvendige underhold på passende måde skal
ydes af indkomsterne fra disse embeder. Ingen (---- )2) dette vort tilståel
sesbrev eller (---- )2). Givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september
i vort tredie pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. nr. 290 og Dipi.
Dan. — 2) for de forkortede formler se nr. 291.
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Pave Innocens 6. pålægger provsterne i Slesvig, Roskilde og Ribe at sørge for,

at otte klerke, der er i kongens tjeneste, kan nyde indtægten af deres embede i otte
år uden at residere.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner provsterne (Otto) ved kirken
i Slesvig, (Jens) ved kirken i Roskilde og . . ved kirken i Ribe, hilsen
o. s. v.

P
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Jo større o. s. v. indtil1) fra disse embeder. Derfor pålægger vi Eder, at
I alle tre eller to eller een af Eder personlig eller ved een eller flere andre
sørger for, at forudnævnte frugter, afgifter og oppebørsler i nævnte otte
år ubeskåret svares samme gejstlige eller deres befuldmægtigede på deres
vegne i henhold til denne vor tilladelse, uanset alt det ovennævnte, eller
om samme stiftsbiskopper og kapitler eller hvilke som helst andre (---- )2).
Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 295. — 2) for de forkortede formler se nr. 133.
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Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag, dronning Helvig og deres

børn lov til een gang om året at besøge nonneklostrene med samtykke af disses for
standere, dog uden at spise og overnatte der.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il samme2), hilsen o. s. v. Din oprigtige fromhed fortjener, at vi af vel
villig kærlighed tilstår Dig det, som Du bønfaldende anmoder os om.
Idet vi derfor bøjer os for Dine bønner, tilstår vi Dig, fromme konge,
med dette brev, at Du sammen med vore kære datter i Kristus Helvig,
Danmarks berømmelige dronning, og Dine børn frit kan betræde — dog
kun een gang om året — de fromme klostergivne kvinders stiftelser og klo
stre af alle ordener, uanset alle herimod stridende bestemmelser, sædvaner
og forordninger, når blot Du har indhentet samtykke fra dem, der forestår
disse stiftelser og klostre, og at Du, dronningen og Eders fornævnte børn
ikke spiser og heller ikke overnatter sammesteds. Intet menneske (---- )3)
dette vort tilståelsesbrev eller (---- )3). Givet i Villeneuve i Avignon stift
den 7. september i vort tredie pontifikatsår.
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Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag lov til at lade holde messe
for sig og sin husstand på steder, der er lyst under interdikt, hvis han ikke selv har

forårsaget dette.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge,
hilsen o. s. v.
Din oprigtige fromhed fortjener, at vi, såvidt vi formår med Gud, nådigt
imødekommer Dine ønsker særlig med hensyn til det, som kan sigte til
Din elskede sjæls frelse. Idet vi derfor bøjer os for Dine bønner, tilstår vi
Dig med dette brev, at Du, hvis Du måske skulde begive Dig til steder,
der er lagt under kirkens interdikt, må lade holde stille messe og andre
gudstjenester på disse steder for Dig og Dine husfæller, for lukkede døre,
med udelukkelse af dem, der er bandlyst eller ramt af interdikt, og uden
klokkeringning, når blot Du selv eller de ikke har givet anledning til
interdiktet, eller det særligt skulde være Dig eller dem forbudt. Ingen
(---- )2) dette vort tilladelsesbrev eller (---- )2). Givet i Villeneuve i Avignon
stift den 7. september i vort tredie pontifikatsår.
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1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. nr. 290 og Dipi.
Dan. — 2) for de forkortede formler se nr. 291.
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Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag og Dronning Helvig tilladelse

til at vælge en skriftefader, som kan give dem fuld syndsforladelse i deres dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vore kære søn og datter i Kristus Valdemar, Danmarks berømme
lige konge, og Helvig, Danmarks berømmelige dronning, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed, hvormed I ærer os og romerkirken foran
lediger, at vi nådigt bønhører Eders bønner, særligt når de tager sigte
på Eders sjæls frelse. Følgelig har vi imødekommet Eders bønner og tilstår
Eder, fromme konge og dronning, med dette brev, at Eders skriftefader,
hvem I nu vil vælge, med apostolisk myndighed så vidt kirkens nøglemagt
strækker sig, og det er velbehageligt i den guddommelige majestæts øjne,
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een gang, når døden stunder til, kan meddele Eder fuld forladelse for
alle Eders synder, som I angrer i hjertet og bekender med munden,
hvilket de romerske paver nu og da plejer at tildele enkelte personer ved
særligt privilegium, dog således at samme skriftefader i de tilfælde, hvor
der skal ydes andenmand oprejsning, kan pålægge Eder personligt,
hvis I overlever faren, eller Eders arvinger, hvis I måske skulde gå bort,
at udføre det, som I eller de som anført måtte være pligtige at gøre. Og for
at I ikke — det være langt fra — på grund af denne nåde i fremtiden
skal blive mere tilbøjelige til at begå utilladelige handlinger, er det vor
vilje, at hvis I måtte begå noget i tillid til denne eftergivelse, skal omtalte
eftergivelse ikke på nogen måde hjælpe Eder på de punkter. Intet menne
ske må bryde dette vort tilladelses- og viljesbrev eller i ubesindig forvoven
hed handle derimod. Men hvis nogen fordrister sig til at forsøge det, skal
han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans apostle St.
Peters og St. Paulus’ vrede. Givet i Villeneuve i Avignon stift den 7.
september i vort tredie pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. nr. 290 og Dipi.
Dan.
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Pave Innocens 6. pålægger biskop Peder af Ribe at overdrage kanonikater ved
kirken i Lund og to ved kirken i Slesvig til fire egnede personer, som kong Valdemar

4. Atterdag må udpege, og give dem ventebrev på præbender.
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor ærværdige broder, biskop (Peder) af Ribe, hilsen o. s. v.
Den sjældent oprigtige hengivenhed, som vor såre kære søn i
Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, viser os og den ro
merske kirke, og hans ophøjede rang fortjener, at vi omfatter ikke blot
ham selv, men også de ham hengivne personer med særlig gunst og nåde.
Idet vi derfor i betragtning af ovenstående ønsker at hædre samme konges
person og ved den ham viste hæder også at sørge for andre, overdrager og
pålægger vi Dig, broder, som vi har særlig tillid til i Herren, ved apostolisk
brev, at Du blot for denne gang med vor myndighed til to egnede per
soner ved kirken i Lund og til lige så mange andre egnede personer ved
Slesvig kirke, som nævnte konge måtte udpege, og som Du efter omhygge-
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lig undersøgelse finder egnede hertil, hvilket vi overlader til Din samvit
tighed at afgøre, overdrager disse et kanonikat — d. v. s. et til hver —
ved fornævnte kirker med fuld kanonisk ret og giver dem samme ved
provision, idet Du med fornævnte myndighed lader samme personer eller
deres befuldmægtigede for dem optage som kanniker og som brødre i
nævnte kirker og anviser dem plads i koret og sæde i kapitlet ved samme
kirker med fuld kanonisk ret. Og hvis der ved hver af disse kirker for
tiden er to præbender ledige, eller når de bliver ledige ved samme og
de fornævnte personer selv eller ved hver sin hertil lovligt indsatte be
fuldmægtigede inden en måned, efter at de eller deres fornævnte befuld
mægtigede har fået kendskab til samme præbenders ledighed, beslutter at
godtage hver sin, skal Du med samme myndighed reservere dem til over
dragelse til samme personer, idet Du overdrager en til hver af dem, med
al ret og tilbehør efter denne godtagelse, idet Du strengt forbyder vore
ærværdige brødre (ærke) biskop Jakob af Lund og biskop Niels af Slesvig
og vore kære sønner ved kapitlerne ved fornævnte kirker, eller den eller dem,
under hvem overdragelse, provision af eller al anden rådighed over præbenderne ved nævnte kirker, i fællesskab eller hver for sig, hører, i mellem
tiden, også før fornævnte godtagelse, at driste sig til på nogen måde at
tage bestemmelse om disse, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring,
at de således udnævnte personer eller deres befuldmægtigede ikke har
villet godtage dem; og nævnte præbender skal Du efter fornævnte god
tagelse med al ret og tilbehør lade overdrage og overgive til nævnte
personer, nemlig en til hver af dem, idet Du personligt eller ved en eller
flere andre med samme myndighed indfører hver enkelt af dem eller
deres befuldmægtigede for dem i faktisk besiddelse af hver deres nævnte
præbender og deres ret og tilbehør og forsvarer dem efter indførelsen og
sørger for, at der fuldt ud svares dem af alle frugter, indtægter, indkom
ster, rettigheder og oppebørsler af kanonikaterne og præbenderne, idet
Du med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under
udelukkelse af appel, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker og
alle andre bestemmelser og sædvaner ved samme kirker, som strider
herimod, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller
en hvilken som helst anden bekræftelse, eller om nogen med apostolisk
eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kanniker ved
samme kirker eller arbejder på at få anerkendelse eller med hensyn til
provisioner, de skal have på kanonikater og præbender ved samme kir
ker har fået særlige eller angående kirkelige beneficier i de egne har
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almindelige breve af det apostoliske sæde eller dets legater, 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 hver enkelt
af de nævnte personer med hensyn til opnåelse af hver enkelt af de for
nævnte præbender skal foretrækkes for alle undtagen for dem, der med
vor myndighed har fået anerkendelse i nævnte kirker eller har ventebrev
på præbender ved samme, men at der ikke derved må gøres nogen ind
skrænkning i deres ret til at opnå andre præbender eller beneficier; (vor
overdragelse gælder endvidere), uanset om samme biskopper og kapitler
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, eller at de ikke kan
lægges under interdikt, suspenderes eller bandlyses, og at kanonikater og
præbender ved samme kirker eller andre kirkelige embeder, hvortil de i
fællesskab eller særskilt 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 end har, hvorved,
når den ikke er tydeligt omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette
brev, virkningen af denne vor nådesbevisning på nogen som helst måde
kan hindres eller blot opsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der
i vort brev skal finde særlig omtale sted; (vor overdragelse gælder også,)
hvis nævnte personer ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige
ed på at ville overholde samme kirkers bestemmelser og sædvaner, når
blot de i deres fraværelse lader egnede befuldmægtigede aflægge den, og
når de kommer til disse kirker, gør det i egen person. Thi hvis nogen
med hvilken som helst myndighed, med eller uden viden herom, skulde
forsøge at handle anderledes i denne sag, erklærer vi det fra nu af ugyldigt
og magtesløst, som om vi dags dato ved en beslutning havde overdraget
samme personer hver sit kanonikat og særligt havde ladet omtalte præ
bender, hvis sådanne var ledige, eller når de blev ledige ved samme kirker,
og omtalte personer selv eller ved deres befuldmægtigede havde besluttet
at godtage dem, reservere til apostolisk overdragelse til samme personer.
Givet ved Villeneuve i stiftet Avignon den 7. september i vort tredie
pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. nr. 290 og Dipi.
Dan.
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Pave Innocens 6. reserverer efter ansøgning af kong Valdemar

4. Atterdag provstiet

i Schildesche i Paderborn stift, når det bliver ledigt, for Frederik Went, kannik i

Paderborn og Münster.
Afskrift i de pavelige kopibøger*').

il vor elskede søn Frederik Went, kannik i Paderborn, hilsen o. s. v.
Din velbyrdige herkomst, Dit sædelige liv, Din vandel og Dine
andre retskafne fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os ved
troværdigt vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Din person med en særlig
nådes privilegium. Vi har fordum ved vort brev af givet indhold2) for
ordnet, at vor elskede søn Adolf v. d. Mark, provst ved sækularkirken i
Schildesche i Paderborn stift, skulde have provstiet ved nævnte kirke,
der da var ledigt, tildelt ved provision, bl. a. uanset, at samme Adolf i
kraft af et ventebrev, udstedt af os, på kanonisk vis havde og stadig har
løfte om en dignitet eller et personat eller et officium ved kirken i Liège,
og det er vor vilje, at dette (vente)brev tillige med de skridt, der er taget
i henhold til det, og alt, hvad der er fulgt derpå, skal forblive gyldigt,
også efter at samme Adolf i kraft af det andet fornævnte brev ukæret har
opnået nævnte provsti, dog således, at hvis samme Adolf i kraft af samme
brev opnår en sådan dignitet eller et sådant personat, skal han fuldt ud
give afkald på fornævnte provsti, som vi har erklæret for ledigt fra da af,
således som samme Adolf også af egen drift har erklæret sig villig til, og
således som det udførligere indeholdes i vort derom affattede brev. Da
derfor fornævnte Adolf i kraft af fornævnte brev, ved hvilket vi har for
ordnet at omtalte provsti skulde tildeles ham ved provision, ukæret har
opnået fornævnte provsti, og da det derfor, så snart samme Adolf, som
fornævnt, ukæret har opnået en sådan dignitet eller et sådant personat,
må formodes at blive ledigt, og idet vi under hensyntagen til Dine for
tjenester og desuden i betragtning af den bøn, som vor kære søn i Kristus
Valdemar, Danmarks berømmelige konge, har rettet til os herom på Dine
vegne, ønsker at vise Dig særlig nåde, reserverer vi fornævnte provsti, som,
efter hvad der hævdes, plejer at blive besat ved valg af kannikerne ved
samme kirke i Schildesche, til apostolisk overdragelse til Dig med al ret
og tilbehør, når det, som fornævnt, bliver ledigt på omtalte eller en hvilken
som helst anden måde, undtagen ved samme Adolfs død. Vi forbyder
strengt vor ærværdige broder (Henrik), biskop af Paderborn og vore elskede
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døtre dekanessen og kapitlet ved nævnte kirke i Schildesche og den eller
dem, under hvem overdragelsen, provisionen eller en hvilken som helst
anden rådighed over samme provsti i nævnte kirke i Schildesche i fælles
skab eller hver for sig hører, at driste sig til på nogen måde at tage be
stemmelse om nævnte provsti i modstrid med (---- )3) sædvaner i denne
kirke i Schildesche, selv om (---- )3) bekræftelse, eller om nogen med
hensyn til provisioner, de skal have på digniteter eller personater eller
officier i nævnte kirke i Schildesche har fået (---- )3) med hensyn til opnåelse
af nævnte provsti skal foretrækkes (---- )3) opnå andre digniteter eller
personater eller officier eller beneficier; (vor overdragelse gælder endvide
re), uanset om samme biskop, dekanisse eller kapitel eller hvilke (---- )3)
og at digniteter, personater eller officier ved denne kirke i Schildesche
eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret
til overdragelse, provision eller anden (--- )3) (uanset) at Du besidder et kanonikat og en præbende i Paderborn kirke og et kapel i Rodenberg i Osna
brück stift, og at vi fornylig ved et andet brev af givet indhold4) har
forordnet, at Du ved provision skulde have tildelt skolemesterembedet
ved kirken i Münster, der da var ledigt, samt et kanonikat med løftet
om en præbende ved samme kirke i Münster. Men der er vor vilje, at
Du, så snart Du i kraft af dette brev ukæret har opnået fornævnte provsti,
skal afstå fornævnte skolemesterembede og fuldt ud give afkald på al ret,
der på en hvilken som helst måde tilkommer Dig til samme skolemesterem
bede. Intet menneske (---- )3). Givet i Villeneuve i Avignon stift 7. septem
ber i vort tredie pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. nr. 290 og Dipi.
Dan. — 2) 1354 7. december, jf. Anal. Vat. Belg. XVII 303 nr. 893. — 3) for de for
kortede formler jf. nr. 291. — 4) ikke identificeret.
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Pave Innocens 6. pålægger provsten for nonneklostret i Lippstadt og dekanerne

ved kirkerne i Windenburg og St, Agricol i Avignon at indføre Frederik Went i
provstiet Schildesche i Paderbom stift, når det bliver ledigt.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

1) brevet følger de gængse formler for indførelse i kanonikat og præbende, jf. for eks.
nr. 133.
3. række IV. — 14
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Peder Larsen og Peder Stygge, riddere og kong Valdemar 4. Atterdags udsendinge

til kurien, ansøger pave Innocens 6. om, at de og ridderen Klaus Limbak med deres
hustruer, samt yderligere 10 personer, som vil blive navngivet for det pavelige kan

celli (jf- rir, 308—77 og 333—34), må få tilladelse til at vælge en skriftefader,

som kan give dem fuld syndsforladelse i deres dødsstund.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

otulus1) indgivet af kongen af Danmarks sendemænd.
h. Eders hengivne supplikanter, Peder Larsen og Peder Stygge, rid
dere, bønfalder Eder, hellige fader, om at I vil værdiges at give dem og
Klaus Limbæk, ridder, og deres hustruer og 10 andre personer, at anføre
ved navn i Eders kancelli, fuld forladelse for deres synder i dødens stund.
Lad det ske. G2)........... Givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september
i det tredie pontifikatsår.

R

1) den rotulus, som Peder Larsen og Peder Stygge indgav, indeholder desuden an
søgningerne til nr. 304 og 307 og selve ansøgningerne nr. 305—6. Bevillingerne til
Peder Larsen og Klaus Limbæk og deres hustruer blev først udfærdiget senere, jf. nr.
353—54- — 2) jf. nr. 293 note 3.
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Pave Innocens 6. tilstår Peder Larsen, ridder i Odense stift, patronatsretten til

et kanonikat og en præbende ved kirken i Ribe.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn, den velbyrdige mand Peder Larsen, ridder i Odense
stift, hilsen o. s. v.
Vi imødekommer gerne agtværdige bønner fra ansøgere og giver vor
nådige støtte til sådanne, der drejer sig om forøgelse af gudstjeneste og sjæ
lenes frelse. Din ansøgning, som er forebragt os, indeholdt, at frugter, afgifter
og oppebørsler af et kanonikat og en præbende ved kirken i Ribe, som
Dine forældre vides at have doteret på fyldestgørende vis af deres godsbe
siddelser2), på grund af overgreb i de krige, som i længere tid efter anstif
telse af tvedragtens fader har rådet i det land, i den grad er formindsket,
at de er reduceret til næsten intet, og at Du optændt af from, hengiven
nidkærhed agter påny af eget gods at foretage en fyldestgørende dotering
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til fornævnte kanonikat og præbende. Idet vi derfor bøjer os for Dine
bønner, tilstår vi af særlig nåde Dig og Dine arvinger, at patronatsretten
til nævnte kanonikat og præbende til evig tid skal forblive hos Dig og
samme arvinger, efter at Du med retskraft har foretaget denne dotering.
Intet menneske (---- )3) dette vort tilståelses- og viljesbrev eller (---- )3).
Givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september i vort tredie pontifi
katsår.
1) ansøgninger hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. nr. 303 note 1 og Dipi.
Dan. — 2) jf. DRB 2. rk. X nr. 95. — 3) for de forkortede formler se nr. 291.
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Kong Valdemar 4. Atterdags sendemand Peder Larsen og Peder Stygge ansøger

pave Innocens 6. om, at Johan Tois må få et kanonikat ved kirken på Øsel.

Afskrift i de pavelige supplikregistre,

otulus1) indgivet af kongen af Danmarks sendemænd .... Fremdeles,
at I, idet I viser dem en særlig nåde med hensyn til Johan Tois’
person, værdiges ved provision at give samme et kanonikat ved kirken på
Øsel med ventebrev på en præbende og en dignitet, som han måtte
godtage ved samme kirke, hvis den er eller når den bliver ledig, selv om
man plejer at blive godkendt til denne ved valg, og selv om den er for
bundet med sjælesorg, uanset at han besidder kapellet i Odenpåh, Dorpat
stift, med alle ‘uanset’ og hensigtsmæssige bestemmelser. Lad det ske G.1)
.... Givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september i det tredie
pontifikatsår.

R

1) jf. nr. 303 note 1. — 2) jf. nr. 293 note 3.
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Kong Valdemar 4, Atterdags sendemand Peder Larsen og Peder Stygge ansøger

pave Innocens 6. om, at Henrik Vogt må få et kanonikat ved kirken i Hamburg
med ventebrev på en større prabende sammesteds.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

R

otulus indgivet af kongen af Danmarks sendemænd1)........ Fremdeles
u at I værdiges ved provision at give Henrik Vogt et kanonikat ved
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kirken i Hamburg, Bremen stift, hvor der findes mindre og større præbender, med ventebrev på en større præbende med godkendelse o. s. v.,
uanset den sædvane eller bestemmelse, som siges at fastsætte, at ingen
kan opnå en større præbende i denne, med mindre han stiger gradvis
gennem de mindre, og (uanset) at han besidder et kanonikat og en præ
bende og dekanatet ved kirken i Verden og et kanonikat og en præbende
ved kirken i Bardowiek i samme Verden stift med alle andre ‘uanset’
o. s. v. Lad det ske G2)............ Givet i Villeneuve i Avignon stift den
7. september i det tredie pontifikatsår.
1) jf. nr. 303 note 1. — 2) jf. nr. 293 note 3.
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Pave Innocens 6. pålægger officialen i Paris at overdrage Mogens Nielsen, sogne

præst i Horslunde, et kanonikat ved kirken i Ribe og give ham ventebrev på en
præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn officialen i Paris, hilsen o. s. v.
Vi anser det for værdigt og passende, at det apostoliske sæde viser
sig nådigt mod dem, hvem deres egne dyders fortjenester ros værdigt
anbefaler dertil. Idet vi altså ønsker at omfatte vor elskede søn Mogens
Nielsens person, sognepræst ved kirken i Horslunde, Odense stift, der på
mangfoldig vis er anbefalet hos os for sine retskafne fortjenester, med
nådig gunst, befaler vi Dig, gode søn, ved vor apostoliske skrivelse at
Du, hvis Du efter indgående at have prøvet ham finder, at nævnte Mogens
er skikket hertil — hvorom vi bebyrder Din samvittighed — sørger for
ved provision med vor myndighed at give samme Mogens et kanonikat
ved kirken i Ribe med fuld kanonisk ret, idet Du med fornævnte myndig
hed skaffer denne eller hans befuldmægtigede på hans vegne anerkendelse
som kannik og broder i samme Ribe kirke og anviser ham (---- )2) ved
samme kirke med kanonisk ret. Hvis en præbende for tiden er ledig i
fornævnte kirke, eller når den bliver ledig sammesteds, og samme Mogens
selv eller ved sin hertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en
måned, efter at han eller nævnte befuldmægtigede har fået kendskab til
samme præbendes ledighed, beslutter at godtage den, skal Du med samme
myndighed reservere den for overdragelse til samme Mogens med al ret
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og tilbehør efter denne godtagelse, hvis den ikke tilkommer nogen anden
med rette, idet Du strengt forbyder vor ærværdige broder, biskop (Peder)
og vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Ribe og den eller dem, under
hvem overdragelse, provision, præsentation af eller al anden rådighed
(---- )2) bestemmelse om denne præbende, undtagen efter at have bragt i
sikker erfaring, at nævnte Mogens eller dennes befuldmægtigede ikke haj
villet godtage den, og Du skal sørge for med fornævnte myndighed at
overdrage og overgive samme Mogens denne præbende, som Du vil
reservere — hvis den som forudskikket for tiden er ledig, eller når den
sammesteds bliver ledig — efter fornævnte godtagelse med alle dens oven
nævnte rettigheder og tilbehør, idet Du selv eller ved en eller flere andre
med samme myndighed indfører nævnte Mogens eller hans befuldmæg
tigede i hans navn i faktisk besiddelse af præbenden og fornævnte ret og
tilbehør og forsvarer ham efter indførelsen og sørger for, at der fuldt ud
svares ham (---- )2) af nævnte kanonikat og præbende, idet Du med vor
myndighed (---- )2) og alle andre herimod stridende bestemmelser og
sædvaner i denne kirke, selv om (---- )2) som kanniker ved samme kirke
eller arbejder på (---- )2) på kanonikater og præbender i nævnte kirke,
har fået særligt eller angående kirkelige beneficier i de egne har fået
almindeligt brev (---- )2). Det er nemlig vor vilje, at nævnte Mogens med
hensyn til opnåelse af nævnte præbende skal foretrækkes (---- )2) aner
kendelse i denne kirke og har ventebrev (---- )2) samme biskop og kapitel
eller (
)2) og præbender eller andre kirkelige beneficier ved samme
kirke (
)2) virkningen af dette på nogen (
)2) særlig omtale sted;
(vor reservation gælder endvidere), hvis nævnte Mogens ikke har været
til stede (---- )2) samme kirkes bestemmelser og sædvaner, når blot han i
sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når han
kommer til denne kirke gør det i egen person, eller (uanset) at nævnte
Mogens vides at besidde sognekirken i Horslunde med det landprovsti,
der er knyttet til samme sognekirke, i nævnte Odense stift. Thi, hvis
nævnte Mogens som fornævnt bliver fundet skikket hertil, og hvis nogen
med (---- )2) havde overdraget samme Mogens et kanonikat ved samme
kirke i Ribe og særligt havde ladet en præbende, hvis en sådan var ledig,
eller når den blev ledig sammesteds, og samme Mogens havde besluttet
at godtage den, reservere for vor og fornævnte sædes overdragelse og
bestemmelse, at overdrage til samme Mogens. Givet i Villeneuve i Avignon
stift 7. september i vort tredie pontifikatsår.
1) jf. nr. 303 note 1. — 2) for de forkortede formler se nr. 300.
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Pave Innocens 6. giver Jens Larsen, væbner i Roskilde stift, tilladelse til at

vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn Jens Larsen, væbner i Roskilde stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles
til Johannes Tuck, indtil2) givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. septem
ber i vort tredie pontifikatsår.

T

1) jf. nr. 303. — 2) for de forkortede formler se her nr. 299.
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1355. 7. september. Villeneuve.

Pave Innocens 6. giver Jakob Basse, lægmand i Roskilde stift, tilladelse til at
vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Jakob Basse, lægmand i Roskilde stift, hilsen
o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Johannes Tuck, indtil2) givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september
i vort tredie pontifikatsår.

T

1) jf. nr. 303. — 2) for de forkortede formler se her nr. 299.
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1355. 7. september. Villeneuve.

Pave Innocens 6. giver Palle Jensen, ridder i Århus stift, tilladelse til at vælge

en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn den velbyrdige mand Palle Jensen, ridder i Århus
stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Johannes Tuck, indtil2) givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september
i vort tredie pontifikatsår.

T

1) jf. nr. 303. — 2) for de forkortede formler se her nr. 299.
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Pave Innocens 6. giver Peder Dene, lagmand i Roskilde stift, tilladelse til at
vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Peder Dene, lægmand i Roskilde stift, hilsen
o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Johannes Tuck, indtil2) givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september
i vort tredie pontifikatsår.

T

1) jf. nr. 303. — 2) for de forkortede formler se her nr. 299.
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Pave Innocens 6. giver Ivar Nielsen, ridder i Århus stift, tilladelse til at vælge

en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn den velbyrdige mand Ivar Nielsen, ridder i Århus
stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Johannes Tuck, indtil2) givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september
i vort tredie pontifikatsår.

T

1) jf. nr. 303. — 2) for de forkortede formler se her nr. 299.
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Pave Innocens 6. giver Jens Nielsen, ridder i Århus stift, tilladelse til at vælge
en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn den velbyrdige mand Jens Nielsen, ridder i Århus
stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Johannes Tuck, indtil2) givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september
i vort tredie pontifikatsår.

T

1) jf. nr. 303. — 2) for de forkortede formler se her nr. 299.
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Pave Innocens 6. giver Henrik Nielsen, ridder i Århus stift, tilladelse til at vælge

en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn den velbyrdige mand Henrik Nielsen, ridder i Århus
stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Johannes Tuck, indtil2) givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september
i vort tredie pontifikatsår.

T

1) jf. nr. 303. — 2) for de forkortede formler se her nr. 299.
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Pave Innocens 6. giver Susanne, enke efter ridderen Niels Ivarsen, tilladelse til

at vælge en skriftefader, som kan give hende fuld syndsforladelse i hendes dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Susanne, enke
efter den afdøde ridder Niels Ivarsen, enke i Odense stift, hilsen
o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Mehaut de Lalamis, indtil2) givet i Villeneuve i Avignon stift den 7.
september i vort tredie pontifikatsår.

T

1) jf. nr. 303. — 2) for de forkortede formler se her nr. 299.
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1355. 7. september. Villeneuve.

Pave Innocens 6. giver Cecilie, enke efter ridderen Anders Pedersen, tilladelse til

at vælge en skriftefader, som kan give hende fuld syndsforladelse i hendes dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Cecilie, enke
efter den afdøde ridder Anders Pedersen, enke i Roskilde stift,
hilsen o. s. v.

T
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Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Mehaut de Lalamis, indtil2) givet i Villeneuve i Avignon stift den 7.
september i vort tredie pontifikatsår.
1) jf. nr. 303. — 2) for de forkortede formler se her nr. 299.
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Pave Innocens 6, giver Niels Jensen, kannik ved kirken i Roskilde, tilladelse til
at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Niels Jensen, kannik ved kirken i Roskilde, hilsen
o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Johannes Tuck, indtil2) givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september
i vort tredie pontifikatsår.

T

1) jf. nr. 303. — 2) for de forkortede formler se her nr. 299.
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Pave Innocens 6. giver Valdemar, søn af afdøde hertug Erik af Jylland, og hans
hustru Ingeborg lov til hver at lade holde messe for sig og seks personer på steder,
der er lyst under interdikt, når blot de ikke selv har forårsaget dette.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn den velbyrdige mand Valdemar2), søn af afdøde
hertug Erik af Jylland, og til vor elskede datter i Kristus den velbyr
dige kvinde Ingeborg, hans hustru, Slesvig stift, hilsen og apostolisk vel
signelse.
Eders oprigtige fromhed fortjener, at vi, såvidt vi formår med Gud,
nådigt imødekommer Eders ønsker særlig med hensyn til det, som kan
blive til frelse for Eders sjæle. Idet vi derfor bøjer os for Eders bønner,
bevilger vi Eder i kraft af dette brev, at I og enhver af Eder, hvis I eller
den ene af Eder muligvis måtte begive Eder til steder, der er underlagt
kirkens interdikt, på disse steder sammen med seks personer, som I eller
enhver af Eder lader udvælge hertil, skal kunne lade holde stille messe
og andre gudstjenester i Eders nærværelse for lukkede døre, med ude-

T
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lukkelse af dem, der er bandlyst eller ramt af interdikt, og uden klokke
ringning, når blot I selv eller disse personer ikke har givet anledning til
interdiktet, eller det særligt skulde være Eder eller dem forbudt. Ingen
(---- )3) dette vort tilladelsesbrev eller (---- )3). Givet i Villeneuve i Avignon
stift den 7. september i vort tredie pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. — 2) utvivlsomt identisk med Valdemar Sappi, som i sit segl kalder sig Valdemar Eriksen,
DAS. 430 og 570. Denne uægte linie af det sønderjyske hertughus nedstammer altså
ikke fra hertug Valdemar 2. (f 1312), se Danm. Adels Aarb. 1914, s. 397, men fra hertug
Erik 2. (f 1325). — 3) for de forkortede formler se nr. 291.
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Pave Innocens 6, eftergiver efter ansøgning af Valdemar, søn af afdøde hertug

Erik af Jylland, alle, der hjælper St, Marie Magdalene kirke i Ribe stift med
genopbygningen efter branden, tre år og tre kvadragener af den dem pålagte kirkebod.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen o. s. v.
Idet vi anser det for fromt og fortjenstfuldt for Gud at række kir
kernes bygningsfond en hjælpende hånd, opfordrer vi hyppigt de troende
kristne ved vore breve til at yde disse kirker hjælp, og for at de des kraf
tigere skal opmuntres dertil, jo mere de heraf forventer sig gavn for sjælene,
skænker vi dem undertiden til gengæld for denne timelige støtte åndelige
gaver, nemlig syndsforladelser og benådninger. Da derfor, således som vi
har hørt af vor elskede søn den velbyrdige mand Valdemar2), søn af afdøde
hertug Erik afJylland, St. Marie Magdalene kirke i Ribe stift er blevet øde
lagt af ildsvåde og henstår således, og de troendes almisser er overmåde for
målstjenlige til dens genopbygning, da dens egne midler ikke forslår, beder,
påminder og opfordrer vi Eder alle indtrængende, og pålægger Eder til for
ladelse af Eders synder, at I udreder fromme almisser og kærkommen kær
lighedshjælp til denne kirkes genopbygning af det gods, der er forundt
Eder af Gud, for at nævnte kirke kan genopbygges ved denne Eders under
støttelse, og I herved og ved de gode gerninger, I ved Herrens indgivelse
ellers øver, kan opnå den evige lyksaligheds glæder. Thi eftergiver vi barm
hjertigt i tillid til Gud den almægtiges barmhjertighed og hans apostle St.
Petrus’ og St. Paulus’ myndighed alle, der føler sand anger og bekender deres
synder, og som rækker en hjælpende hånd hertil, tre år og tre kvadra-
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gener3) af den dem pålagte kirkebod, idet dette brev dog ikke skal være
gyldigt efter ti års forløb, og idet vi strengt forbyder, at det udsendes ved
almisseindsamlere, og bestemmer, at det mister sin kraft, hvis der bliver
handlet anderledes. Givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. september i
vort tredie pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indfort i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. — 2) jf.
nr. 318 note 2. — 3) 3X40 dage.
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Jakob Karlsen pantsætter sit gods i Harrested og Havnskov til Ivan Markmand
for 22 V2 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

akob Karlsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at jeg med dette brev
pantsætter mit gods til min elskede svoger Ivan Markmand, nemlig halv
delen i Harrested og halvdelen i Havnskov med alle tilliggender til samme
gods, rørligt og urørligt, intet undtaget, således som Tyge Tolvsen vides
tidligere at have fået det i pant af mig, for 22 1/2 mark lødigt sølv, således
at han hvert enkelt år skal nyde sammes frugter og afgifter uden fradrag i
gældens hovedstol, indtil han eller hans arvinger fuldt ud, som forud
skikke t, bliver fyldestgjort af mig eller mine arvinger med hensyn til
fornævnte pengesum og godset lovligt indløses. Givet under mit segl
tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, Oluf Bjørnsen, Henrik
Stade og Pikard Smeger til bevis, vidnesbyrd og forvaring heraf i det
Herrens år 1355 på den glorværdige hellige jomfrus fødselsdag.

J
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Provst Oluf af Børglum og kapitlet sammesteds vidimerer kong Valdemar 4.
Atterdags brev af 1333 ig. april.

Original i rigsarkivet.

luf, provst i Børglum, og hele kapitlet sammesteds til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at vi har set,
læst og ord til andet hørt et brev læse, udstedt af den stormægtige fyrste og

O
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vor herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge,
hvilket brev var uskrabet, ustunget og i enhver henseende ubeskadiget,
og havde følgende ordlyd: Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge (o. s. v. = nr. 231). Givet under vore segl til vidnesbyrd og sikrere
forvaring i det Herrens år 1355 torsdagen efter den hellige, glorrige jomfru
Marias fødselsdag.
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[1355. Omkr. 11. september]1)*

De af staden Stralsund (over for rådet i Lübeck og Greifswald) fremsatte klager

over borgerne fra Kampens voldshandlinger på Skånemarkedet.
Original i Lübeckarkivet.

ette er den klage, som borgerne i Stralsund fører mod borgerne i
Kampen2), (i) For det første, at i det Herrens år 1352 kom tolv
mænd fra Kampen på Skånemarkedet, og ved nattetid i dyb ro og under
fuld fred sønderslog de to boder og forsøgte at plyndre nævnte borgeres
ejendele; dem fordrev vore nævnte borgere let med hjælp af borgere fra
Wismar. Men en efterfølgende nat kom nævnte borgere fra Kampen
under høje råb med hærskare og i sluttet trop og angreb med væbnet
hånd ved nattetid vore borgere, der lå der med meget gods og som regnede
med fred, og plyndrede disse for alle deres ejendele til en værdi af 500
mark stralsundisk, dræbte sammesteds seks af dem, sårede tre og førte
fire som fanger til den bod, der tilhørte Kampens foged; og han holdt
dem fangen sammesteds til op på dagen, og at de blev først sluppet fri,
efter at der var stillet sikkerhed af vor foged. For denne vold kunde de
ikke opnå nogen ret hos deres voldsmænd med hensyn til alt det, der
uretfærdigt var tilføjet dem af disse. <2) Da fremdeles vore nævnte borgere
kom til Stralsund, fandt de tre af dem, der som nævnt begik vold imod
dem, i Stralsund, og de sagsøgte dem efter lybsk ret som deres sande tyve
og drabsmænd, idet de forlangte af os, at der skulde vederfares dem, hvad
der var ret; da bønfaldt Thomas Tosleger, foged og magistratsmedlem i
Kampen, der senere var ankommet, os indtrængende om, at de nævnte
tre måtte overgives til kautionister. Det skete så på dennes anmodning,
at de nævnte tre blev overgivet til kautionister indtil en fastsat termin,
så at de til den termin skulde være i Stralsund og fuldt ud yde vore nævnte
borgere, hvad der var i overensstemmelse med lybsk ret med hensyn til

D
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den uret, hån og vold, der var påført samme, og svare på alt, hvad der
fremførtes imod dem: men hvis de ikke gjorde det, skulle de som fældede
være forpligtet til at give vore borgere 400 mark stralsundiske penninge.
Den termin undlod de under forsømmelse og ringeagt at overholde, selv
om den meget ofte på deres indtrængende opfordring blev forlænget af
os. Da man indså dette, har vore nævnte borgere gennem os i fuld overens
stemmelse med lybsk ret rejst fordring på disse penge, som samme borgere fra
Kampen havde fået fastsat ved voldgift, men som de havde undladt at
betale, hos de nævnte kautionister, og hos dem og hos andre stræber de efter,
at der skal vederfares dem retfærdighed. <3) Fremdeles klager vi rådmænd
i Stralsund over, at nævnte borgere fra Kampen, skønt den venskabelige
våbentilstand består, der var sluttet og aftalt af Herman v. Rode på den
ene side og Johan Brun på den anden3), og senere forlænget af os efter
anmodning af disse og af de herrer rådmænd i Lübeck, har bemægtiget
sig gods tilhørende vore borgere, som i forventning om fred og sikkerhed
kom til deres havn, og tiltaget sig besiddelsen af det altsammen, hvilket
de stadig uretfærdigt tilbageholder til skade og tynge for vore borgere,
nemlig4) 17 læster rug og 10 læster sild og meget andet mere4), for hvilket
vi beder om og kræver, at der skal vederfares os retfærdighed.
1) ved brev af 1355 11. september, Lüb. UB. III nr. 243, anerkendte Stralsund rådet
i Lübeck og Greifswald som voldgiftsmænd i striden med Kampen; disses dom afsagdes
1356 4. august, nr. 461. Allerede tidligere havde Stralsund formuleret nogenlunde til
svarende anklagepunkter, som kendes gennem Kampens besvarelse 1355 8. juli, nr.
262. — 2) jf. nr. 236, 262, 266, 411 og 461. — 3) kendes ikke, men sigter vistnok til begi
venheder omkr. 1354 6. juni, jf. Lüb. UB. III nr. 203 og Grandinson II 56 note 2. —
4—4) i et udkast i Lübeckarkivet er dette afsnit formuleret anderledes: Og dette gods
beløb sig til 10 laster sild; fremdeles tog de 17 læster rug fra vore borgere. Fremdeles klager vi over,
at de har frataget vore borgere 10 læster sild på St. Stefans dag (26. december) i julen, således
som de selv har erkendt at have taget fornævnte dag.

1355. 16. september. Tønder.
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Hertug Valdemar 3. af Jylland erklærer, at Anders Jensen af Ejsbøl på retterting
har skødet alt sit gods i Arnum og Øster-Gasse til Valdemar Sappi.
Afskrift i Løgumbogen.

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

V

nr. 324

16. september 1355
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Alle nulevende og fremtidige skal vide, at i det Herrens år 1355 ons
dagen næst efter oprejsningen af det hellige kors fremstod Anders Jensen
af Ejsbøl i Tønder for vor justitiar Vagn Nielsen og skødede og oplod frit
til nærværende brevviser, den gode mand Valdemar Sappi, sit gods, alt
og hvert, i Arnum og Øster-Gasse med alle dets tilliggender, rørligt og
urørligt, nemlig agre, enge, skove, moser, græsgange, vandløb, tørt og
vådt, intet undtaget, at besidde med rette evindelig, idet han erkendte,
at han havde modtaget den fulde og hele betaling for samme, og forplig
tede sig tillige med sine arvinger til at hjemle og ganske frigøre omtalte
Valdemar Sappi og hans rette arvinger fornævnte gods for krav fra hvem
som helst, således som landets love kræver, hvilket vi med dette brev
bevidner for alle. Givet ovennævnte år, dag og sted med Vagn Nielsen,
vor fornævnte justitiar, som vidne til vidnesbyrd og fastere forvaring.
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1355. 16. september. Villeneuve.

Pave Innocens 6. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag som svar på dennes fore
spørgsel gennem ridderen Peder Larsen, at Pave Clemens 6,s toårstiende af kirkelige

indkomster stadig skal opkræves og beder om støtte hertil, samtidig med at paven
opfordrer kongen til at beskytte kirken i Riga og dens tjenere og meddeler ham,

at på et vist punkt har han ikke kunnet imødekomme ham (jf. nr. 230), da den
anden part i sagen bør høres.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

f I Hl vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge,
JL hilsen o. s. v.
Det brev, der blev overgivet os af vor elskede søn, den velbyrdige mand
Peder Larsen, ridder, Din sendemand, hvilket vi tillige med denne sende
mand af hensyn til Dig velvilligt har modtaget, og samme sendemands
omsigtsfulde og forstandige fremstilling, der med alvor giver udtryk for
den oprigtigt hengivne kærlighed, som det godtgøres at Du nærer til os
og den romerske kirke, Din moder, idet Du går i Dine forfædres rosværdige
fodspor, har gjort og gør os des mere redebonne over for Din vilje, jo
sødere Din oprigtige hengivenhed dufter afen sønlig kærligheds vellugt. Efter
at have stillet Din kærkomne magt i vor og fornævnte kirkes tjeneste og
efter at have omtalt den behagelige og uforanderlige troskab, som for-
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i6. september 1353

nr. 324

nævnte forfædre har vist samme kirke, og som gudsfrygt og dydig stræben
med prisværdig fortsættelse kraftigt har videreført i Dig, spurgte samme rid
der os blandt andet, om det var med vort bifald, at den toårstiende af kirke
lige indkomster i Dit rige, som vor forgænger pave Clemens 6. — salig ihu
kommelse — på grund af omtalte kirkes tvingende nød pålagde1), skulde
opkræves, og lovede velvilligt Din beskyttelse desangående, hvis opkræv
ningen af den skulde ske med vort bifald. Idet vi derfor yder taksigelser
til kongernes konge, af hvem det er givet fyrsterne at regere, fordi
han gav Dig dette sind og indgød Dig kærlig hengivenhed, og idet vi
bønfaldende anråber ham om at gøre Dine dage langvarige og lede Dem
til alles fred og frelse, bestyrke Dit riges trone, stadfæste herskermagten,
udvide grænserne og sammen med sine helgener og udvalgte indføre
Dig i de evige boliger2) efter dette farefulde og usikre livsløb, er det vor
vilje, at Du skal vide, at vi, da denne kirkes byrder vides at være mange
doblede og indtægterne formindskede, nødvendigt tvinges til ikke blot at
lægge vægt på opkrævningen af denne tiende, men også søge andre gun
stige hjælpemidler for at bære disse byrder, og derfor beder vi Dig, høje
konge, indtrængende om, at Du af ærbødighed mod Gud og St. Petrus,
apostlenes førstemand, og i medfør af vor mellemkomst yder opkræverne
af den tiende Din hjælp og gunst ved indsamlingen af den. Eftersom vi
ønsker, at Du altid skal gøre det, og ønsker, at Du skal påtage Dig de
gerninger, hvorved Du kan blive mere behagelig for Din skaber og frelser
og til overmål fortjene dennes gunst og nåde, tilføjer vi til disse vore
bønner og råder Dig med henblik på Din frelse af faderlig kærlighed til,
at Du viser kirkerne og de gejstlige personer i kirkeprovinsen Riga og
andre gejstlige i Dit rige af ærbødighed mod Gud, hvis tjenere disse per
soner er, og hvem man aldrig tjener uden belønning, kongelige hæders
bevisninger, styrker dem med gunstbevisninger og vogter og beskytter
deres rettigheder og friheder. Men angående nogle forhold, som samme
ridder på Dine vegne bønfaldende har anmodet os om, har vi såvidt vi
kunde med Gud, med glæde bevilget Dine ønsker3), idet vi beder om, at
Du ikke må tage det ilde op, hvis vi ikke har ment at kunne være imøde
kommende i visse forhold, da retfærdigheden forbød, at det kunde ske,
uden at den part, som det drejer sig om, er hørt4). Givet i Villeneuve i
Avignon stift den 16. september i vort tredie pontifikatsår.
1) jf. DRB III 2 nr. 393. — 2) jf. Luc. 16,9 — 3) jf. nr. 291—301, 325 og 328. —
4) jf. nr. 290.

nr. 325
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16. september 1355
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1355. 16. september. Villeneuve.

Pave Innocens 6. overdrager Albrecht Gotgemak, kong Valdemar 4. Atterdags

kapellan, et kanonikat ved kirken i Lübeck og giver ham ventebrev på en af de store
præbender sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor kære søn Albrecht Gotgemak, kannik i Lübeck, hilsen o. s. v.
Din retskaffenheds mangfoldige fortjenester, for hvilke Du anbefales
os ved troværdigt vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Din person med
apostolisk gunst og vise Dig nådig gavmildhed. Idet vi under hensyntagen
(---- )2) i særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et
kanonikat ved Lübeck kirke, ved hvilken der findes større og mindre
og mellemstore præbender, med fuld kanonisk ret og giver Dig det ved
provision. Hvis en af de nævnte store præbender for tiden er ledig ved
samme kirke, eller når den bliver ledig, og Du eller Din dertil lovformeligt
udpegede befuldmægtigede inden en måned, efter at Du eller samme
befuldmægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter at godtage
den, reserverer vi den til apostolisk overdragelse for Dig med al ret og til
behør efter denne godtagelse. Vi forbyder strengt vor ærværdige broder
biskop (Bertram) og vore elskede sønner kapitlet i Lübeck og den eller dem,
under hvem, i fællesskab eller hver for sig, overdragelse, provision af
eller enhver anden rådighed over præbenderne ved samme kirke hører, i
mellemtiden, også før godtagelsen af fornævnte præbende, at driste sig
til på nogen måde at tage bestemmelse om den, undtagen efter at have
bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har
villet godtage den. Vi erklærer det (---- )2) uanset bestemmelsen om et
vist antal kanniker og hvilke som helst andre vedtægter og sædvaner ved
samme kirke, der strider herimod, og især dem, som fastsætter, at ingen
der kan opnå en større præbende, medmindre han gradvis stiger fra de
mindre præbender til de mellemstore og fra de mellemstore til de større
præbender, selv om de er bekræftede ved ed, (---- )2) som kanniker ved
samme kirke eller arbejder på (---- )2) på kanonikater og præbender ved
samme kirke har fået særligt eller angående kirkelige embeder i de egne
almindeligt brev af nævnte sæde (---- )2). Det er nemlig vor vilje, at Du
med hensyn til opnåelse af denne præbende skal foretrækkes for alle und
tagen for dem, der i kraft af vor myndighed er optaget ved samme kirke,
og som har ventebrev på præbender ved samme, men at der ikke herved
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nr. 327

må ske nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre præbender og
kirkelige embeder; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om samme
biskop (---- )2), og at kanonikater og præbender ved samme kirke eller
andre kirkelige embeder, der i fællesskab eller hver for sig hører under
deres overdragelse, provision eller en hvilken som helst anden rådighed
ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, (
)2 )
ed på at ville overholde samme kirkes bestemmelser og sædvaner, (
)2)
i egen person, eller uanset at Du siges at besidde kanonikater ved Vor
Frue kirke i Halberstadt med præbende og ved Bremen kirke med ventebrev på præbende. Intet menneske (---- )2) vort overdragelses-, provisions-,
reservations-, forbuds-, bestemmelses- og viljesbrev (---- ). Givet ved Vil
leneuve i Avignon stift den 16. september i vort tredje pontifikatsår.
i) ansøgningen hertil findes i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan.; mens ansøg
ningen, nr. 293, tager sigte på den præbende, der forventedes at blive ledig efter Nicolaus
Hut, ændres det nu til at gælde en af de store præbender. — 2) for de forkortede formler
se nr. 291.

1355. 16. september. Villeneuve.
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Pave Innocens 6. pålægger provsterne ved kirkerne i Schwerin og Minden og
sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Albrecht Gotgemak i et kanonikat ved

kirken i Lübeck').
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1) brevet følger de gængse formler for indsættelse i kanonikat og præbende, jf. for
eks. nr. 133.

1355. 17. september. Villeneuve.
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Gyde Lavesdatter fra Lunds stift ansøger pave Innocens 6. om tilladelse til at
vælge en skriftefader^ som kan give hende fuld syndsforladelse i hendes dødsstund.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ders ydmyge og hengivne Gyde Lavesdatter, kvinde fra Lunds stift,
I bønfalder Eder, hellige fader, om, at I værdiges at tilstå hende fuld
syndsforladelse for straf og skyld — dog kun i hendes dødsstund — således
som formularerne i brevene lyder1). Lad det ske G2). Og at det må ske
uden anden læsning3). Lad det ske G. Givet i Villeneuve i Avignon stift
den 17. september i vort tredie pontifikatsår.

E

3. række IV. — 15

nr. 328

21. september 1355
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1) jf. for eks. nr. 299. — 2) jf. nr. 293 note 3. — 3) d. v. s. uden at det udfærdigede
brev skulde forelægges til godkendelse.
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1355. 21. september. Villeneuve.

Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag tilladelse til, at hans skrifte

fader må dispensere de klosterfolk, der spiser ved kongens bord, for forbudet mod

at spise kød.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor kære søn i Kristus Valdemar, de Danskes og Venders berømme
lige konge hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed, hvormed Du ærer os og Romerkirken,
foranlediger, at vi, såvidt vi kan med Gud, bønhører Dine ansøgninger.
Da det, således som det på Dine vegne er blevet fremført over for os, hyp
pigt hænder, at nogle klosterfolk besøger Dit bord og Dit gæstehus og nogle
af dem også bor hos Dig, og det i følge deres ordeners bestemmelser
og sædvaner er dem forbudt at spise kød, bøjer vi os derfor for Dine
bønner og bevilger Dig, hengivne søn, i kraft af dette brev, at Din skrifte
fader, som Du har eller måtte få, med apostolisk myndighed kan tilstå
samme personer tilladelse til at spise kød i Dit gæstehus, dog kun på de
dage, på hvilke det ikke udtrykkeligt er forbudt at spise kød ifølge kirke
retten, når blot disse personer ikke på nogen måde er bundet af ed eller
løfte desangående, og give dem dispensation herfor, når han med gode
grunde finder dette gavnligt, hvorom vi bebyrder hans samvittighed,
uanset fornævnte herimod stridende bestemmelser eller sædvaner og apo
stoliske privilegier. Intet menneske (---- )2) vort tilståelsesbrev eller (---- )2).
Givet i Villeneuve i Avignon stift den 21. september i vort tredie pontifi
katsår.

T

1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. — 2) for
de forkortede formler se nr. 291.

329

1355. 21. september. Villeneuve.

Pave Innocens 6. giver ridderen Peder Larsen og hans hustru Ingeborg, Roskilde

stift, tilladelse til at lade holde messe for sig og tre personer på steder, der er lyst
under interdikt, når blot de ikke selv har forårsaget dette, og til at de selv og deres

børn må begraves i indviet jord.

22^j

25. september 1355

nr. 331

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn den velbyrdige mand Peder Larsen, ridder, og til
vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Ingeborg, hans
hustru, Roskilde stift, hilsen o. s. v.
Eders oprigtige fromhed (---- )2), hvis I måske skulde begive Eder
(---- )2) sammen med tre agtværdige personer, skal kunne lade holde stille
messe og andre gudstjenester for lukkede døre, med udelukkelse af (---- )2)
uden klokkeringning, og at Eders og Eders børns legemer — hvis I og
nævnte børn i mellemtiden skulde afgå ved døden — skal kunne overgives
til kirkelig begravelse på disse steder, når blot I selv eller de ikke (---- )2).
Givet i Villeneuve i Avignon stift den 21. september i vort tredie pontifi
katsår.

T

1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. — 2) for
de forkortede formler se nr. 298.

1355. 21. september. Villeneuve.
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Anders Eriksen fra Odense stift, kong Valdemar 4. Atterdags væbner, ansøger

pave Innocens 6. om tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld

syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ders ydmyge og hengivne Anders Eriksen i Odense stift, væbner hos
I samme herre konge1) bønfalder fremdeles på samme måde om, at I
barmhjertigt værdiges at tildele ham fuld syndsforladelse for alle hans
synder — dog kun een gang i dødens stund — således som formularerne
i brevene lyder2). Lad det ske G3). Og at det må ske uden læsning4). Lad
det ske G. Givet i Villeneuve i Avignon stift den 21. september i vort tredie
pontifikatsår.

E

1) Valdemar 4. Atterdag. — 2) jf. f. eks. nr. 299. — 3) jf. nr. 293 note 3. — 4) jf.
nr. 327 note 3.

1355. 25. september.

331

Jens Hvas pantsætter en gård i Hinge i Lysgård herred til Jens Nielsen for fire

mark sølv.
Original i rigsarkivet.

nr. 332

1. oktober 1355

228

ens Hvas til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg i sandhed står i skyld og gæld
til nærværende brevviser Jens Nielsen for fire mark lødigt sølv. Herfor
pantsætter jeg ham med dette brev en gård i Hinge, som herr Niels Hase,
ridder, har pantsat til mig, med forpligtelse til at hjemle ham den i
oversenstemmelse med landets love og til at indløse den førstkommende
St. Mortens dag på den betingelse, at hvis nævnte gård ikke indløses til
fornævnte termin, da skal samme Jens Nielsen årligt oppebære frugterne
og oppebørslerne af nævnte gård, uden at de afregnes i gældens hovedstol,
indtil den lovligt indløses fra ham. Fremdeles skal jeg, hvilket år jeg
end måtte ønske at indløse nævnte gård, meddele det for de tingsøgende
på sidste Lysgård1) herredsting før St. Hans dag. Til vidnesbyrd herom
er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1355 fredagen
før St. Mikkels dag.

J

1) originalen har Lygheret.

1355 29. september, Acta Pont. VII 77 nr. 5366, se 1365 29. september.
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1355. 1. oktober. Avignon.

Pave Innocens 6. stadfæster Bosjø klosters privilegier.
Original på Bosjø kloster.

nnocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede døtre i Kristus,
priorinde og konventet i nonneklostret i Bosjø i Lunds stift, der vanligt
bliver styret af en priorinde af St. Benedikts orden, hilsen og apostolisk
velsignelse.
Det apostoliske sæde plejer at imødekomme fromme ønsker og vise
velvillig gunst over for ansøgeres agtværdige bønner, Derfor, elskede
datter i Kristus, giver vi gerne vort samtykke til Eders rimelige forlangender,
og stadfæster med apostolisk myndighed og bestyrker med dette brev som
værn over for Eder og gennem Eder for samme kloster alle de friheder
og begunstigelser, der er tilstået Eder og Eders fornævnte kloster af vore
forgængere, de romerske paver, i form af privilegier eller andre gunst-

I

4- oktober 1355

229
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bevisninger, og desuden de friheder og fritagelser for verdslige krav, der
på gyldig vis er bevilget Eder og Eders fornævnte kloster af konger og
fyrster og andre troende kristne, således som I retteligt og ukæret sidder
inde med dem. Intet menneske må bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller
i ubesindig forvovenhed handle derimod. Hvis nogen drister sig til at
forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almæg
tiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon
den 1. oktober i vort tredie pontifikatsår.

1355. 4. oktober. Avignon.
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Pave Innocens 6. eftergiver alle, der besøger dominikanerkirken i Vejle eller
yder hjælp til dens opførelse i sten, eet år og 40 dage af den dem pålagte kirke-

bod, at gælde for 10 år.
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il alle troende Kristne, der får dette brev at se, hilsen o. s. v.
Idet vi med ydmyg iver overvejer og betænker de strålende
tegn på fortjenester, hvormed himlenes dronning, Guds jomfrumo
der, menneskeslægtens glorrige beskytter, skinner i det høje, anser vi
det for passende og rigtigt, at vi higer efter med apostoliske gunstbevis
ninger at øge dyrkelsen af hendes lov og pris i landene. Idet vi derfor
ønsker, at dominikanernes kirke i byen Vejle, Ribe stift, som er stiftet
til ære for og i samme glorrige jomfrus navn, og som afdøde Lars Jonsen,
som vi har hørt, lod opføre af træ, kan blive opført i sten eller på anden
mere hædrende måde og søges af de troende med passende æresbevis
ninger, og for at disse troende desto hellere skal strømme til samme, jo
mere de til overmål indser, at de sammesteds bliver kvæget ved den
himmelske nådegave, eftergiver vi barmhjertigt i tillid til Gud den al
mægtiges barmhjertighed og hans apostle St. Petrus’ og St. Paulus’ myn
dighed alle, der føler sand anger og bekender deres synder og som fromt
besøger denne kirke hvert år og rækker en hjælpende hånd til samme
kirkes opførelse, eet år og 40 dage af den dem pålagte kirkebod, idet
dette brev dog ikke skal være gyldigt efter ti års forløb. Givet i Avignon
den 4. oktober i vort tredie pontifikatsår.

T

1) ansøgningen hertil, indgivet af Peder Larsen, er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan.

4. oktober 1355
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1355. 4. oktober. Avignon.

Pave Innocens 6, pålægger efter ansøgning af Peder Larsen, kongen af Danmarks
udsending1), bispen af Dorpat at overdrage præsten Johan Tois et kanonikat

ved kirken på Øsel og give ham ventebrev på en af de store præbender sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopib øger.

il vor ærværdige broder biskop (Johan) af Dorpat hilsen o. s. v.
Vi anser det for værdigt og passende, at det apostoliske sæde viser
sig nådigt over for dem, hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt
anbefaler dertil. Idet vi derfor i betragtning heraf ønsker at omfatte vor
elskede søn Johan Tois’ person, præst ved kapellet i Odenpåh i Dit stift,
som er rosværdigt anbefalet hos os for sine retskafne og fortjenstfulde
dyder, med nådig gunst, pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk brev,
at Du, (---- )2), finder nævnte Johan egnet hertil (---- )2) med vor myndig
hed at overdrage og overgive samme Johan et kanonikat ved kirken på
Øsel, i hvilken der er mindre, middelstore og større præbender, med fuld
kanonisk ret (---- )2) som kannik og broder i samme kirke (---- )2) kanonisk
ret. Hvis en af de nævnte større præbender for tiden (---- )2) og samme
Johan selv eller (---- )2) reserverer den for Dig til overdragelse til samme
Johan (---- )2) godtagelse, idet Du strengt forbyder vor ærværdige broder
biskop (Herman) og vore elskede sønner kapitlet på Øsel og den (---- )2),
at fornævnte Johan eller hans (---- )2), og Du skal med fornævnte myndig
hed overdrage og anvise samme Johan denne præbende, som Du reserverer
— hvis en sådan for tiden er ledig i samme kirke, eller når den bliver ledig
— efter denne godtagelse med al ret og tilbehør, idet Du selv eller ved
en eller flere andre indfører samme Johan eller hans (---- )2) denne kirke
og især dem, hvorved det siges at være fastsat, at ingen sammesteds kan
opnå en større præbende, med mindre han gradvis stiger fra de mindre
til de middelstore og fra dem til de større, selv om (
)2) at nævnte
Johan med hensyn til opnåelse af nævnte større præbende (---- )2) hvis
nævnte Johan ikke har været til stede (---- )2) i egen person, eller (uanset)
at samme Johan vides at besidde fornævnte kapel i Odenpåh, hvis nævnte
Johan som fornævnt findes skikket hertil (---- )2) havde overdraget samme
Johan et kanonikat ved samme kirke og særligt havde ladet en af de
nævnte større præbender, hvis en sådan da var ledig i nævnte kirke eller
når den blev ledig, og samme Johan eller hans befuldmægtigede som
fornævnt havde besluttet at godtage den, reservere til apostolisk overdragel-
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se til samme Johan efter denne godtagelse. Givet i Avignon den 4. oktober
i vort tredie pontifikatsår.
1) dette fremgår af den til paven indgivne supplik i denne anledning, hvis indledning
lyder: Peder Larsen, ridder, Danmarks konges udsending, bønfalder Eder, hellige fader, om o. s. v.,
jf. Dipi. Dan. — 2) for de forkortede formler se nr. 300.
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Pave Innocens 6. udnævner Jakob Nielsen til ærkebiskop af Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Jakob Nielsen, udvalgt ærkebiskop af Lund, hilsen
o. s. v.
Den hyrdegerning, som vi efter Guds bestemmelse forestår, kræver, at
vi med hensyn til alle jordens kirker, hvis almindelige omsorg påhviler os,
og særlig med hensyn til dem, som udsættes for en ledigheds ubehagelig
heder, omsorgsfuldt har i tanke, hvorledes fremsynede mænd kan blive
stillet i spidsen for dem som hyrder, der formår og evner på frelsebringende
måde at styre dem i åndelige og timelige sager. Da vi i sin tid, medens
ærkebiskop Peder af Lund — salig ihukommelse — forestod styret af
kirken i Lund, ønskede, at en nyttig person ved vor indgriben skulde
komme i spidsen for samme kirke, når den måtte blive ledig, besluttede
vi ved den lejlighed særligt at reservere provisionen af denne kirke for vor
rådighed og bestemmelse, idet vi erklærede det fra da af ugyldigt og mag
tesløst, om nogen som helst myndighed med eller uden viden skulde for
søge at handle anderledes i denne sag. Men da fornævnte kirke senere ved
denne ærkebiskop Peders død, han, som afgik ved døden uden for den ro
merske kurie, blev berøvet sin hyrdes trøst, valgte vore elskede sønner kapit
let ved nævnte kirke, der — som det påstås — var uvidende om fornævnte
reservation og beslutning, enstemmigt, omend kun faktisk, Dig, kannik
blandt præsteskabet ved samme kirke, til ærkebiskop af Lund, og Du,
der på samme måde var uvidende om denne reservation og beslutning,
gav Dit samtykke til samme valg. Og da fornævnte reservation og beslut
ning senere blev bragt til Din kundskab, begav Du Dig til det apostoliske
sæde og lod denne valgsag forelægge for os i konsistoriet. Da vi altså anser
dette valg, der jo var forsøgt foretaget efter og var i modstrid med fornævnte
reservation og beslutning, for ugyldigt og magtesløst, således som det
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også var, og med faderlig og omsorgsfuld iver beskæftiger os med provisio
nen af denne kirke i Lund, som ingen uden os denne gang kan befatte
sig med, idet ovennævnte reservation og beslutning stiller sig hindrende i
vejen, har vi efter omhyggelig overvejelse, som vi har haft med vore
brødre1) om at sætte en nyttig og ligeledes lykkebringende person i spidsen
for samme kirke, endelig rettet vor opmærksomhed mod Dig, til hvis
fordel der hos os er afgivet rosværdige vidnesbyrd om boglig viden, om
god vandel, om fremsyn i åndelige anliggender og om omsigt i timelige
og om andre dyder og fortjenester. Efter at vi med tilbørlig eftertanke har
overvejet alt dette og desuden den enstemmige vilje hos dem, der som
nævnt valgte Dig, overdrager vi med apostolisk myndighed på fornævnte
brødres råd Dig personlig denne kirke i Lund ved provision og sætter
Dig i spidsen for den som ærkebiskop og hyrde, idet vi helt og fuldt betror
Dig omsorgen for og styret af denne kirke i åndelige og timelige anliggender,
og idet vi med ham, som udøser nådesbevisninger og uddeler belønninger,
stoler på, at samme kirke ved Din omsigtsfulde iver og fremsynede omsigt
under Dit lykkelige styre vil blive styret på frelsebringende og heldig
måde ved Herrens nådige bistand. Idet Du altså med redebon hengivenhed
modtager Herrens åg, der er lagt på Dine skuldre, skal Du omsorgsfuldt,
trofast og klogt stræbe efter at udøve fornævnte omsorg og styre således,
at denne kirke må kunne glæde sig ved at være betroet en fremsynet
styrer og en lykkebringende forvalter, og at Du foruden en evig gengældelses
løn i rigt mål kan gøre Dig fortjent til vor velvillige nåde. Givet i Avignon
den 5. oktober i vort tredie pontifikatsår.
1) d. v. s. kardinalerne.

336

1355. 5. oktober. Avignon.

Pave Innocens 6. pålægger kapitlet i Lund at vise ærkebiskop Jakob Nielsen
lydighed og ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Lund
hilsen o. s. v.
Den hyrdegerning o. s. v. indtil Herrens nådige bistand. Derfor pålægger
vi Eder, gode sønner, ved apostolisk brev, at I ydmygt retter Eder efter
samme udvalgte ærkebiskop som fader og hyrde for Eders sjæle og viser
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ham skyldig og hengiven lydighed og ærbødighed, idet I fromt modtager
og virkningsfuldt søger at opfylde hans frelsebringende påmindelser og
pålæg. I modsat fald vil vi stadfæste den dom, som samme udvalgte
ærkebiskop på lovlig vis fælder mod de genstridige, og vi vil med Guds
hjælp lade den ubrydeligt overholde, indtil passende oprejsning har fundet
sted. Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 335.
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Pave Innocens 6, pålægger gejstligheden i Lunds stad og stift at vise ærkebiskop
Jakob Nielsen lydighed og ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner gejstligheden i Lunds stad
og stift hilsen o. s. v.
Den hyrdegerning o. s. v. indtil1) Herrens nådige bistand. Derfor på
lægger vi Eder, gode sønner, ved apostolisk brev, at (---- )2) fundet sted.
Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 335. — 2) for de forkortede formler se nr. 336.
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Pave Innocens 6. pålægger menigheden i Lunds stad og stift at vise ærkebiskop
Jakob Nielsen lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner menigheden i Lunds stad
og stift hilsen o. s. v.
Den hyrdegerning o. s. v. indtil1) Herrens nådige bistand. Derfor beder,
påminder og opfordrer vi Eder alle indtrængende ved apostolisk brev til,
at I fromt tager imod samme udvalgte biskop som fader og hyrde for
Eders sjæle og omfatter ham med skyldig hæder og ydmygt giver agt på
hans frelsebringende påmindelser og pålæg, således at han må kunne
glæde sig over i Eder at have fundet hengivne sønner og I som følge
heraf i ham en velvillig fader. Givet som ovenfor1).

P
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Pave Innocens 6, pålægger alle vasaller under kirken i Lund at vise ærkebiskop

Jakob Nielsen troskab ogyde ham sædvanlig tjeneste.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner, alle vasaller under kirken i
Lund hilsen o. s. v.
Den Hyrdegerning o. s. v. indtil1) Herrens nådige bistand. Derfor på
lægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I fromt tager imod
samme udvalgte ærkebiskop og omfatter ham med tilbørlig hæder og
stræber efter fuldt ud at vise ham sædvanlig troskab og desuden de sæd
vanlige tjenester og svare ham de afgifter, som I er ham skyldige. I modsat
fald vil vi stadfæste den dom eller straf, som samme udvalgte ærke
biskop på lovlig vis fælder eller fastsætter mod de genstridige, og
med Guds hjælp lade den ubrydeligt overholde, indtil passende oprejsning
har fundet sted. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 335.
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Pave Innocens 6. meddeler Danmarks bisper udnævnelsen af Jakob Nielsen til

ærkebiskop af Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore ærværdige brødre, alle lydbisper i Lunds
kirke hilsen o. s. v.
Den Hyrdegerning o. s. v. indtil1) Herrens nådige bistand. Derfor beder,
påminder og opfordrer vi Eder alle indtrængende ved vort apostoliske
brev og pålægger Eder at adlyde samme udvalgte ærkebiskop som lem
merne lyder hovedet og vise samme skyldig og hengiven lydighed, så at
nåden kan få nådebringende virkninger i forholdet mellem Eder og ham
indbyrdes, og vi af den grund kan anbefale Eder, hengivne brødre, i
Herren. Givet som ovenfor.1)
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Pave Innocens 6. meddeler kong Magnus af Sverige Jakob Nielsens udnævnelse

til ærkebiskop af Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger,

å samme måde1) til vor kære søn i Kristus Magnus, Sveriges berøm
melige konge, hilsen o. s. v.
Når fremtrædende fyrster yder gejstlige personer og især dem, der er ud
mærket ved fremragende stilling, passende hæder og viser dem tilbørlig gunst,
erhverver de sig løn i det evige og og berømmelse ved menneskers lovpris
ning. Da vi i sin tid o. s. v. indtil1) Herrens nådige bistand. Da det derfor,
kære søn, vil være en dydens gerning at vise Guds tjenere velvilje og gunst
og ære dem i ord og gerning til den evige konges berømmelse, beder og
opfordrer vi indtrængende Dig, høje konge, til af ærbødighed mod os og
nævnte sæde at have samme udvalgte ærkebiskop og den kirke, der er
betroet hans omsorg, særligt anbefalet og vise ham velvilje og gunst og
yde ham bistand, så at samme udvalgte ærkebiskop, støttet til Din hjælp,
høje konge, med Guds bistand kan virke med held i styret af fornævnte
kirke i Lund, og Du som følge heraf af Gud kan opnå evigt liv som løn
og af os tilbørlig taksigelse. Givet som ovenfor1).

P
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Pave Innocens 6. meddeler kong Valdemar 4, Atterdag Jakob Nielsens udnævnelse
til ærkebiskop af Lund,
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks
berømmelige konge, hilsen o. s. v.
Når verdens fyrster særligt viser gejstlige personer og især dem, der
styrer domkirkerne, passende gunst og beskyttelse og skyldig ære, erhverver
de sig løn i Guds nåde og berømmelse ved menneskers lovprisning. Da
vi i sin tid o. s. v. indtil1) Herrens nådige bistand. Da det derfor, kære
søn, vil være (---- )2) beder og opfordrer vi indtrængende Dig, høje konge,
til af ærbødighed mod det apostoliske sæde og os at have samme udvalgte
ærkebiskop og fornævnte kirke i Lund, der er betroet hans omsorg, særligt
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anbefalet og at vise dem velvilje og gunst og yde dem bistand, så at
samme udvalgte ærkebiskop, støttet til Din hjælp, høje konge, med Guds
bistand kan virke med held i det ham betroede hyrdeembede, og Du
som følge heraf af Gud kan opnå evigt liv som løn og af os tilbørlig tak
sigelse. Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 335. — 2) for de forkortede formler se nr. 341.
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1355. 9. oktober.

Biskop Niels af Odense eftergiver alle, der gør sig fortjent af Fraugde kirke,

40 dage af den dem pålagte kirkebod.
Notits hos Hamsfort.

1355..... Biskop Niels af Odense tilstår dem, der gør sig velfortjente
af Fraugde kirke, 40 dages aflad. Den 9. oktober.
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Jakob Assersen af Jernbjerg skænker Sorø kloster to brydegårde i Sorterup.
Referat i Sorø gavebog.

akob Assersen af Jernbjerg — rosværdig ihukommelse — skænkede på
egne og på sine slægtninges vegne den hellige jomfrus kloster i Sorø to
brydegårde i Sorterup i Slagelse herred med alle tilliggender, idet han
forpligtede sig og sine arvinger til at hjemle klostret dem til evig besiddelse.
Videre overgav han frit til klostret det pantebrev1), han havde arvet efter
sin fader. År 1355 på St. Dionysius’ dag.

J

1) jf. DRB 2 rk. XI nr. 216.
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Niels Jensen, dekan, Jens Kappelgård, provst, magister Hemming, ærkedegn,
Mikkel fra Ringsted, kantor, og kapitlet ved kirken i Roskilde fastsætter, at kan-

nikerne hver 23. juni og 3. december skal udbetale løn til deres vikarer.
Original i den arnamagnæanske samling.
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iels Jensen, dekan, Jens Kappelgård, provst, magister Hemming,
ærkedegn, Mikkel fra Ringsted, kantor, og hele Roskildekirkens ka
pitel, til alle, hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Det er hensigtsmæssigt, at det, der er anordnet ved fornuftig forudseen
hed, styrkes ved, at der tilføjes straffebestemmelser, hvis det ikke over
holdes på gyldig vis, og fra arilds tid har det i lange tider været fastsat af
Roskildekapitlet, at Roskildekannikerne hvert år til bestemte tider skal
betale korvikarerne ved Roskildekirken, der sammen med disse kanni
ker — og i stedet for dem, når disse af en eller anden grund ikke per
sonligt kan — afholder gudstjenesten i samme kirke, om natten såvel
som om dagen, for denne møje. Og eftersom visse af vore kanniker har
været for efterladende med denne betaling, hvorved denne vor Roskildekirke mangfoldige gange er besveget med hensyn til sin gudstjeneste, så
har vi i fællesskab på vort generalkapitel med alles samtykke ladet fast
sætte, at en kannik, der ikke betaler vikarerne på de dage, da det er hans
skyldighed, nemlig før solnedgang dagen før den hellige biskop Nicolaus’
dag og dagen før den hellige Johannes Døbers dag1), næste dag skal erlægge
dobbelt betaling, hvoraf halvdelen skal tilfalde kapitlet sammen med en
tønde Traveøl, medens der af den anden halvdel skal ydes vikarerne
fyldest. Men går der 15 dage over tiden, skal vor herre bispen have
ret til at straffe den, der ikke betaler, hvad enten han er fraværende eller
residerende, ved at forbyde ham adgang til kirken og ved beslaglæggelse
af alt hans præbendegods uden noget som helst varsel fra kapitlet, således
at den, der ikke betaler, fra da af ikke får del i offerpengene, som gives i
koret, indtil han fuldstændigt har gjort fyldest med hensyn til ovenstående.
Men forstanderen for de seks præbender2) med tilhørende gods skal også
være underkastet ovenstående straffe. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Forhandlet og givet år 1355 dagen efter den
hellige Dionysius’ og hans fællers dag.

N

1) d. v. s. respektive 5. december og 23. juni. — 2) indstiftet afJens Grand og dannende
en enhed inden for kapitlet, jf. Arhnung, Roskilde Domkapitels Hist. 128—38.
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Torgils Jonsson, koadjutor hos bispen af Strångnås, ansøger pave Innocens 6.
om, at Lars Jakobsen, gejstlig i Roskilde stift, ved provision må få et kirkeligt

beneficium, hvortil bispen af Våsterås har overdragelsesretten.

16. oktober 1355
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Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ders hengivne Torgils Jonsson, koadjutor for bispen ved kirken i
Strångnås, bønfalder Eder, hellige fader,. Fremdeles at I barm
hjertigt vil værdiges ved provision at give Lars Jakobsen, gejstlig i
Roskilde stift, der ikke har opnået et kirkeligt beneficium, et kirkeligt
beneficium med eller uden sjælesorg, der er ledigt, eller når det bliver
ledigt, hvortil bispen af Våsterås har overdragelses-, provisions- og
præsentationsretten, med alle ‘uanset’ og gunstige bestemmelser. Lad det
ske G1). Og at det må ske uden anden læsning2). Lad det ske G. Prøvelsen
skal betros biskoppen af Strångnås. Lad det ske G. Givet i Avignon den 13.
oktober i vort tredie pontifikatsår.

E

1) jf. nr. 293 note 3. — 2) jf. nr. 327 note 3.
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1355. 16. oktober. Avignon.

Pave Innocens 6. stadfaster Roskilde kapitels valg af Henrik til biskop af
Roskilde.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder biskop Henrik af Roskilde hilsen o. s. v.
Vort apostoliske embede, som vi — omend ufortjent — ved Guds sty
relse forestår, kræver, at vi med iver og velvilje giver agt på alle kirkers og
særlig domkirkernes og deres lederes frelse og fred. Den ansøgning, der
er forebragt os på Dine vegne, indeholdt i denne forbindelse, at vore elskede
sønner i kapitlet ved kirken i Roskilde, da nævnte kirke fordum ved Jakob
af Roskildes, Din forgængers, død — salig ihukommelse — blev berøvet
sin hyrdes trøst, for at forrette valget af den fremtidige biskop af Roskilde,
sammenkaldte alle, som bekvemt vilde og kunde deltage i samme valg,
og på den dag, der forud var fastsat til valget, i samdrægtighed valgte
Dig, dengang kannik blandt præsteskabet ved samme kirke, til bi
skop af Roskilde, og at Du, idet Du efter opfordring af fornævnte
kapitel gav Dit samtykke til dette valg, opnåede, at det med retmæssig
myndighed stadfæstedes af ærkebiskop Peder af Lund — salig ihukommelse
— stedets ærkebiskop, og at indvielsens nådegave meddeltes Dig på kano
nisk vis, forudsat at apostoliske reservationer ikke lagde sig hindrende
i vejen, og at Du derefter kom i spidsen for samme kirkes styre og for
valtning i åndelige og timelige anliggender. Men da Du, således som
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samme ansøgning tilføjer, er i tvivl om provisionen af nævnte kirke på
tidspunktet for fornævnte valg og stadfæstelse var reserveret apostolisk
rådighed, har man på Dine vegne ydmygt bønfaldet os om, at vi af
apostolisk velvilje ville værdiges at give Dig provision herpå. Idet vi
derfor velvilligt betænker alt det fornævnte og desuden de storslåede
dyder og gaver, hvormed den Højeste, således som vi har forstået ved
troværdige vidnesbyrd, har udmærket Din person, og idet vi på såvel
frelsebringende som på gunstig vis ønsker at drage omsorg for Din og
denne kirkes tilstand, er det vor vilje og bestemmer vi med apostolisk
myndighed, at ovennævnte valg, stadfæstelse og meddelelse af nådegaven
og alt, hvad der iøvrigt, dog på lovformelig vis, er foretaget af Dig med
hensyn til fornævnte styre og forvaltning, skal stå ved magt og opnå be
styrkende bekræftelse, som om der ikke var foretaget nogen reservation
med hensyn til provisionen af denne kirke. Intet menneske (---- )!) vort
viljes- og bestemmelsesbrev (---- )*). Givet i Avignon den 16. oktober i
vort tredie pontifikatsår.
1) for de forkortede formler se nr. 291.

[1355?] 17. oktober, se nr. 56.
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Pave Innocens 6. reserverer det kanonikat og den præb ende ved kirken i Lund,

som ærkebiskop Jakob besad ved sin udnævnelse, for Briccius de Callenielle, sogne
præst i St.-Amand-en-Pévéle.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn Briccius de Callenielle, sognepræst ved kirken St.Amand-en-Pévéle, Tournai stift, licentiat i retsvidenskaben, hilsen
o. s. v.
Din boglige lærdom, Dit sædelige liv, Din vandel og Dine andre ret
skafne fortjenester, for hvilke Du anbefales til os ved troværdigt vidnesbyrd,
bevæger os til at omfatte Din person med apostolisk gunst. Da vi derfor
tidligere med apostolisk myndighed ved provision har ladet kirken i Lund,
der da var ledig, give til vor elskede søn Jakob, udvalgt ærkebiskop af
Lund, idet vi satte ham i spidsen for nævnte kirke som ærkebiskop og
hyrde, og da det derfor må formodes, at det kanonikat og den præbende
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ved denne kirke, som samme udvalgte biskop på det tidspunkt, da han
således blev forfremmet, besad i samme kirke i Lund, lige som han stadig
besidder dem, bliver ledige ved denne forfremmelse og ved den indvielsens
nådegave, der skal blive ham til del, og da vi desuden under hensyntagen
til Dine fornævnte fortjenester og i betragtning af den bøn, som vor
elskede søn i Kristus Petrus, kardinalpresbyter med titlen S. Martino
ai Monti, ydmygt har rettet til os desangående på Dine vegne, hans
elskede kammermester, ønsker at vise Dig, der også er magister i de
frie kunster, særlig nåde, reserverer vi fornævnte kanonikat og præbende
til apostolisk overdragelse til Dig med al ret og tilbehør, når de bliver
ledige på fornævnte eller en hvilken som helst anden måde, undtagen
ved samme udvalgte biskops død. Vi forbyder strengt vor ærværdige
broder, den til enhver tid værende ærkebiskop af Lund, og vore elskede
sønner, kapitlet ved samme kirke i Lund, eller den eller dem (---- )2) rådighed
over nævnte kanonikat og præbende i fællesskab (---- )2) bestemmelse om
nævnte kanonikat og præbende i modstrid (---- )2) sædvaner i denne kirke i
Lund, selv om (---- )2) kanniker i samme kirke i Lund eller arbejder
(---- )2) skal have kanonikater og præbender ved denne kirke i Lund har
fået særligt eller angående kirkelige beneficier i de egne (---- )2) og præ
bende skal foretrækkes (---- )2) opnå andre kanonikater, præbender og
beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om samme ærke
biskop og kapitel (---- )2) og at kanonikater og præbender ved nævnte
kirke i Lund og andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller
særskilt har ret til overdragelse, provision eller anden (---- )2) overholde
denne kirke i Lunds bestemmelser (---- )2) (uanset) at Du vides at besidde
sognekirken St.-Amand-en-Pévéle, et evigt kapellani ved sognekirken i
Douchy, Arras stift, et evigt kapellani for jomfru Maria ved sognekirken
St.-Jean-de-Cauffours3), Cambrai stift, og endnu et evigt kapellani ved
spedalskhusets kapel i Gent, Tournai stift. Intet menneske (---- )2). Givet i
Avignon 22. oktober i vort tredie pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. — 2) for
de forkortede formler se nr. 291. — 3) i Tournai.
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Pave Innocens 6. pålægger abbeden i Allehelgens kloster ved Lund og dekanerne

ved kirkerne i Cambrai og St. Agricol i Avignon at indføre Briccius de Callenielle
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i det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, som ærkebiskop Jakob besad
ved sin udnævnelse.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner (Bent), abbed for Allehel
gensklostret i Lund, (Johannes), dekan ved kirken i Cambrai, og
. . ., dekan ved kirken St. Agricol i Avignon, hilsen o. s. v.
Din boglige lærdom o. s. v. indtil1) Tournai stift. Derfor (---- )2) andre
skal sørge for med vor myndighed at overdrage og anvise samme Briccius
samme kanonikat og præbende, der, som ovenfor (---- )2) af fornævnte
kanonikat og præbende og deres ret (---- )2) optages i fornævnte kirke i
Lund til nævnte (---- )2) i kapitlet ved denne kirke i Lund med fuld kano
nisk ret, og at der fuldt ud (---- )2) oppebørsler af dette kanonikat og
denne præbende, uanset alt det ovenfor anførte, eller om samme ærke
biskop og kapitel (---- )2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 348. — 2) for de forkortede formler se nr. 133.

1355. 22. oktober. Avignon.
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Jakob, udvalgt og stadfæstet ærkebiskop af Lund, ansøger pave Innocens 6.

om, at Frands Gerhardsen må få St. Jakobs og St. Laurentius' alter i kirken i
Lund.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ders ydmyge skabning Jakob, udvalgt og stadfæstet ærkebiskop af
I Lund, ansøger Eder, hellige fader, om, at I, idet I viser ham særlig
nåde med hensyn til hans elskede Frands Gerhardsens person, som står i
hans tjeneste, værdiges ved provision at tildele samme Frands St. Jakobs
og St. Laurentius’ alter i kirken i Lund, der er ledig ved Henrik Lambertsens
død, som stod i samme udvalgte ærkebiskops tjeneste, og som afgik ved
døden ved kurien i Rom, — og dette alters frugter, oppebørsler og ind
komster overstiger ikke en årlig værdi af seks mark sølv ifølge den al
mindelige indtægtsangivelse1) —, med godkendelse, forbehold og med ekse
kutorer som i formularerne. Lad det ske G2). Og at det må ske uden anden
læsning3). Lad det ske G. Givet i Avignon den 22. oktober i vort tredie
pontifikatsår.

E

1) jf. DRB III 2 nr. 18 note 4. — 2) jf. nr. 293 note 3. — 3) jf. nr. 327 note 3.
3. række IV. — 16
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1355. 24. oktober. Avignon.

Johannes Fabri dømmer som stedfortræder for den pavelige generalauditør Johannes

Maurelli kong Magnus af Sverige, dronning Blanca og kongens råder og garanter,
deriblandt ærkebiskop Peder af Lund, Niels Ågesen (Galen) og gælkeren i Skåne
Halsten Petersson, til at tilbagebetale 22.028 mark 3 øre 1 ørtug og 6 penninge i
svensk mønt, som de i kraft af aftalen 1351 19. marts med Johannes Guilaberti,
DRB III3 nr. 403, har lånt af den romerske kirkes oppebørsler i Sverige og

Norge.
Original i Vatikanarkivet.
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1355. 27. oktober.

Henrik Uffesen, væbner, skøder alt sit gods i Næste Isø, Hammer heri ed, til kong
Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

enrik Uffesen, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg til den stormægtige fyrste og min
berømmelige herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge, har solgt, skødet og opladt til evig besiddelse mit gods i Næstelsø i
Hammer herred, alt og hvert, som er tilfaldet mig ved arveret efter min
fader og mine brødre, nemlig 3 mark og 3 øre skyldjord samt jorder
sammesteds, kaldet stufjord, i hvilke der årligt kan sås 5 øre sæd, sammen
med en hovedgård sammesteds, med bryder, gårdsæder, huse, agre, enge,
frugthaver, skove græsgange, fiskevande og alle dets øvrige tilliggender,
rørligt og urørligt, vådt og tørt, intet undtaget, for passende betaling,
som jeg erkender at have oppebåret af samme min herre efter mit ønske.
Jeg forpligter mig og mine arvinger til at frigøre og frit hjemle samme min
herre fornævnte gods med alle dets tilliggender, som nævnt ovenfor, mod
krav fra hvem som helst, således som landets love kræver. Jeg lover også,
at jeg med samme ret skal skøde samme min herre fornævnte gods på
Sjællands landsting og på herreds tinget, nemlig Hammer herredsting,
og i alle henseender overholde fornævnte skødning. Til vidnesbyrd herom
er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, herrerne Bo Falk,
Peder Bæger, Niels Vind, riddere, Niels Jensen af Keldebæk, Peder Dene
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og Arnold Knap, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1355 dagen før apostlene St. Simons og St. Judas’ dag.

1355. 31. oktober. Avignon.
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Pave Innocent 6. giver Klaus Limbak og hans hustru Ida tilladelse til at vælge
en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn den velbyrdige mand Klaus Limbæk, ridder, og til
vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Ida, hans hustru,
Århus stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Ade Lewelini, indtil slutningen2). Givet i Avignon den 31. oktober i vort
tredie pontifikatsår.

T

1) supplikken hertil er indeholdt i nr. 303. — 2) for de forkortede se her nr. 299.
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Pave Innocens 6. giver ridderen Peder Larsen og hans hustru Ingeborg tilladelse
til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn, den velbyrdige mand Peder Larsen, ridder, og til
vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Ingeborg, hans
hustru, Odense stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Ade Lewellini og hans hustru indtil2) givet i Villeneuve i Avignon stift i
vort tredie pontifikatsår.

T

1) brevet er indført i de pavelige kopibøger samtidigt med foregående brev og begge
er formulerede på grundlag af supplikken i nr. 303. Den ufuldstændige datering og
udstedelsesstedet Villeneuve er antagelig influeret af supplikken. — 2) for de forkortede
formler se her nr. 299.

1355. 6. november.
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Bo Jensen af Vanløse og Povl Ebbesen af Pederstrup erkender, at førstnævnte

har skødet alt sit gods i Pederstrup, Holte, Høsten Torp, Ulse og Nielstrup, som
han havde pansat til Povl Ebbesen, til kong Valdemar 4. Atterdag.

nr. 356
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Original i rigsarkivet.

o Jensen af Vanløse og Povl Ebbesen af Pederstrup til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg fornævnte Bo med dette brev i sandhed erkender,
at jeg til den stormægtige fyrste og min meget kære herre herr Valdemar,
af Guds nåde de Danskes konge, har solgt, skødet og helt og fuldt opladt
til evig besiddelse med al ret alt mit nedennævnte gods, nemlig i Ringsted
herred i Pederstrup og Holte 12 øre skyldjord, fremdeles i Høsten Torp
4 ørtug skyldjord, fremdeles i Fakse herred i Ulse 72 mark skyldjord og
i Nielstrup 72 mark skyldjord, tilfaldet mig ved arveret efter min fader,
for passende betaling, som jeg erkender, at jeg har modtaget for samme
af samme min herre efter mit ønske. Jeg forpligter mig og mine arvinger til
at frigøre og frit at hjemle min fornævnte herre fornævnte gods med alle
dets tilliggender, nemlig agre, enge, huse, skove, græsgange, fiskevande,
vådt og tørt, intet undtaget, for krav fra hvem som helst, således som lan
dets love kræver. Jeg foromtalte Povl Ebbesen afstår desuden til samme
min herre herr Valdemar, de Danskes konge, al ret og ethvert krav fra
min side tillige med enhver rettighed, hvormed dette gods tidligere blev
pantsat til mig af samme Bo Jensen, og giver med dette brev fuldstændigt
afkald herpå. Ydermere forpligter vi, fornævnte Bo Jensen af Vanløse og
Povl Ebbesen af Pederstrup, os og vore arvinger til at forsvare fornævnte
gods mod ethvert søgsmål og til på vor bekostning at stå til rette under et
søgsmål, hvis nogen, uanset hvem eller hvilke, skulde rejse et sådant i
fremtiden. Til vidnesbyrd herom er vore segl tillige med segl tilhørende
de gode mænd, herr Niels Bratse, ridder, Niels Jensen af Keldebæk, Jens
Madsen, Niels Drage og Esger Flue, væbnere, hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1355 første fredag efter allehelgensdag.

B
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1355. 8. november.

Anders Gagge pantsætter alt sit gods i Jordberga til Jens Ebbesen Degn for

63 mark skånsk.

Original i rigsarkivet.

nders kaldet Gagge til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
. Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den hæderlige

A
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mand, nærværende brevviser Jens Ebbesen kaldet Degn, for 63 mark i nye
skånske penge, som fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger af mig
og mine arvinger inden førstkommende allehelgensdag. For disse 63 mark
penge pantsætter jeg med dette brev til samme Jens Ebbesen mit gods, alt
og hvert i Jordberga i Vemmenhøgs herred med dets tilliggender, alle
og hvert enkelt, agre, enge, græsgange, skove, virning, fiskevande og mølle
steder og alt andet, vådt og tørt, idet jeg giver samme Jens Ebbesen
fuldmagt til at oppebære alle frugter, oppebørsler og tjenesteydelser af
samme gods og til at indsætte og afsætte undergivne på samme, således
som han finder det tjenligt, indtil omtalte sum penge fuldt ud er betalt,
dog skal nævnte frugter, oppebørsler og tjenesteydelser, som hidrører fra
fornævnte gods, på ingen måde afregnes i gældens hovedstol. Til vidnes
byrd herom er mit segl tillige med den gode mand Jens Råbuks segl
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1355 søndagen før biskoppen
og martyren St. Mortens dag.

1355. 9. november. Rendsborg.
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Borgmestre og rådmand i Rendsborg overdrager præbenden ved Helligåndshuset
sammesteds til Kristian Sebeke og opregner dens indtægter, bl. a. af gods nord for
Ejderen.

Original i Rendsborg byarkiv.

i Markvard Wulf, Henrik Klinkebil, Johan Pløyze og Johan Dargarden, borgmestre i byen Rendsborg, Bremen stift, Ludolf Vrese,
Røde Rudolf, Honneckzee, Detlev Sebeke, Johan Bredenkorp, Wilde Johan
Engelkesen, Peder Bødker, rådmænd sammesteds, erkender offentligt med
dette brev over for alle der får det at se eller hører det læse........ Frem
deles skal fornævnte Kristian eller vikaren hvert år have en mark lybsk
af en eng, der ligger ved Jeven å, og som i forgangen tid tilhørte afdøde
Johan Sebeke, hvilken eng fornævnte Johan Sebekes rette arvinger kan
genindløse for 10 mark nu gængse lybske penge. Fremdelse 10 skæpper
rug af et bol i Sorgwold, som Rudolf, Johan Ghudessøn, nu dyrker, tillige
med al ret og domsmyndighed og 5 skilling for den tjeneste og ydelser,
der skal præsteres af samme bol........ Forhandlet i fornævnte Rendsborg
by i det Herrens år 1355 på martyren Theodors dag under vort segl.
Og vi Markvard v. d. Wisch, kaldet Rorland, ridder, Henrik v. Kukelitz,

V
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sognepræst i fornævnte by Rendsborg i nævnte stift, og Markvard Kule,
sognepræst i Biinstorf i Slesvig stift og Markvard Brammer i Rendsborg,
som var særligt tilkaldt og anmodet herom og var tilstede, medens dette
forhandledes, har hængt vore segl under dette brev til klart vidnesbyrd
om sandheden . . .

358

1355. 17. november. Avignon.

Pave Innocens 6. stadfæster alle friheder og immuniteter og fritagelser for verdslige
krav, der er bevilget kapitlet i Lund af tidligere paver, konger og fyrster og andre.

Original i det svenske rigsarkiv.

nnocens biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner i kapitlet
ved kirken i Lund hilsen og apostolisk velsignelse.
Det apostoliske sæde plejer at imødekomme fromme ønsker og vise
velvillig gunst over for ansøgeres agtværdige bønner. Derfor, elskede sønner
i Herren, giver vi gerne vort samtykke til Eders rimelige andragender og
stadfæster med apostolisk myndighed og bestyrker med dette brev som
værn for Eder, og ved Eder for samme kirke, alle de friheder og immuniteter,
der er tilstået Eder og Eders kirke af vore forgængere, de romerske paver,
enten ved privilegier eller ved andre begunstigelser, og desuden de friheder
og fritagelser for verdslige krav, der på gyldig vis er bevilget Eder og denne
Eders kirke af konger og fyrster og andre troende kristne, således som I
retmæssigt og ukæret besidder dem. Intet menneske må bryde dette vort
stadfæstelsesbrev eller i ubesindig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen
drister sig til at forsøge det, skal han vide, at han derved vil pådrage sig
Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede.
Givet i Avignon den 17. november i vort tredie pontifikatsår.

I
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1355. 21. november. Avignon.

Pave Innocens 6. giver købmændene Antonius og Guido Malabayla, borgere i
Asti, kvittering for de beløb, de har indbetalt til pavens skatmester i årene 1348—32

som oppebåret bl. a. af det apostoliske sædes nuntier i England, Polen, Danmark,
Norge og andre lande.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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il vore elskede sønner Antonius og Guido Malabayla, borgere og køb
mænd i Asti, hilsen o. s. v.
Da vi ønskede i alle henseender og på ethvert punkt at underrettes om,
hvor store pengesummer og hvor mange andre ting I på befaling af vor
forgænger, pave Clemens 6. — lykkelig ihukommelse — i hans levetid
og, efter at denne vor forgænger var død, og vi blev valgt til at styre den
ganske kirke, på vor befaling har oppebåret og modtaget samt betalt,
udleveret og udgivet, har vi for nylig mundtligt befalet vor ærværdige
broder Reginaldus, biskop af Palencia, vor skatmester, at han personligt
eller ved een eller flere andre skulde afkræve Eder og høre Eders regnskab
for alt dette, som I var forpligtet til omhyggeligt at føre, og samme biskop
Reginaldus har ligeledes mundtligt meddelt os, at han sammen med vor
ærværdige broder biskop Michael af Barcelona, som han havde taget
med sig, omhyggeligt har hørt Eder aflægge dette regnskab, og at han
ved denne regnskabsaflæggelse har fundet, at I på befaling af ovennævnte
forgænger fra og med år 1348 efter Guds byrd indtil 6. december år 1352
ligeledes efter Guds byrd såvel af det apostoliske kammers embedsmænd
som af det apostoliske sædes nuntier i England, Polen, Danmark og Norge
og andre egne og af andre personer har modtaget 36.964 guldfloriner og
10 /2 Srot søly såvel i penge som i guld og andre værdier, idet guldet
og pengene og disse andre værdier er omregnet til floriner, og at I til
forskellige personer og ved forskellige lejligheder på samme forgængers
befaling har udleveret, anvist og udbetalt 37.737 lignende floriner og 6
penninge i Avignonmønt, og at I, selv om I ved kvitteringer og nævnte
kammers regnskabsbøger og ved erklæringer af dem, til hvem I har fore
taget disse udleveringer, anvisninger og udbetalinger, har fremlagt og
ført bevis for 33.412 floriner, der som nævnt ovenfor er blevet udleveret,
anvist og betalt af Eder, dog ikke har kunnet fremlægge eller føre bevis
for udleveringen, anvisningen og udbetalingen af 4.425J) guldfloriner og
6 penninge i nævnte Avignonmønt, og I at ydermere på vor befaling af
vor elskede søn Hugo Pelegrini, Lichfield kirkes skatmester og det aposto
liske sædes nuntius, har modtaget 4.000 guldfloriner og af vor ærværdige
broder ærkebiskop Simon af Canterbury 2.000 floriner, og at I til forskellige
personer, ved forskellige lejligheder og til forskellige tidspunkter har ud
leveret og anvist så mange stykker uldent klæde, at det har en værdi af
1 °95 guldfloriner og to grot sølv, såvel til vort personlige brug, som til
andet formål, både da vi sad i lavere grader, og da vi derefter, som ovenfor
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nævnt, blev valgt til at styre kirken, og at I ydermere til os af vore egne
penge har anvist og udleveret 5.000 guldfloriner, og at der efter en om
hyggelig regnskabsaflæggelse og beregning af alt hvad I, således som nævnt
ovenfor, på vor nævnte forgængers og vor befaling har modtaget og fået
samt udbetalt og udleveret og anvist, fremkommer det slutresultat, at der
medregnet de 300 floriner, som vi har givet ordre til at udlevere og skænke
Eder af vore penge, at afdrage i den sum på 500 guldfloriner, som vor
elskede søn den velbyrdige mand Guillelmus Rolandi, ridder og vor kuries
marskalk, skylder Eder i medfør af et lån, men som endnu ikke er tilbage
betalt Eder, skyldes Eder 1.167 guldfloriner og 3 72 grot sølv. Idet
vi altså betænker Eders retskafne fortjenester, som er os bekendt, og idet
vi ønsker at sørge for Eder og Eders arvinger og efterkommere med en i
denne sag hensigtsmæssig sikkerhed, anerkender og godkender vi i alle
henseender og på ethvert punkt, hvad I, således som det ovenfor er nævnt,
har fået og modtaget samt udbetalt, udleveret og anvist indtil denne dag,
hvilket vi vil skal anses for udtrykt og specificeret i alle henseender og på
ethvert punkt i dette brev, samt aflæggelsen og påhøringen og godkendelsen
af samme regnskab, og frigør, løser og kvitterer hermed for bestandigt
Eder og nævnte arvinger og efterkommere og Eders og deres gods, rørligt
og urørligt, hvor som helst. Givet i Avignon den 21. november i vort
tredie pontifikatsår.
1) fejl for 4.325.
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1355. 24. november.

Herr Niels Knudsen, Thomas Jensen, Jens Bæger, Jon Grubbe, herr Oluf,
præst i Vindinge, og herr Morten af Førslev bevidner, at Ivan Markmand og hans

hustru Ingerd har arvet Havnskov, Harrested og en række andre besiddelser efter
hustruens broder Jakob Karlsen.
Original i rigsarkivet.

err Niels Knudsen, Thomas Jensen, Jens Bæger, Jon Grubbe, herr
Oluf, præst i Vindinge1), og herr Morten af Førslev til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi var til stede og
omhyggeligt påhørte, at den gode mand Ivan Markmand efter Jakob
Karisens, hans hustrus broders død sammen med sin ærværdige hustru
Ingerd ved arv fik nedenfornævnte gods, for det første hele Havnskov med

H
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alle dets tilliggender, fremdeles hele Harrested med enge, agre, skove,
fiskevande, rørligt og urørligt, og alle tilliggender, fremdeles i Vindinge
to gårde med agre, enge, skove og fiskevande og alle tilliggender, fremdeles
Fiskholm med alle tilliggender, fremdeles i Tolstrup fem ørtug skyldjord,
fremdeles på Kulerup mark fem ørtug skyldjord, fremdeles hele Hellerup
by med alle tilliggender, fremdeles en gård i Bastrup med alle tilliggender,
fremdeles en gård i Lundby med agre, enge, skove og alle tilliggender.
Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1355 dagen før St. Katarines dag.
1) nu Fyrendal.

1355. 28. november. Avignon1)«
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Pave Innocens 6. pålægger Johannes Guilaberti, det apostoliske sædes nuntius i
Danmark, Norge og Sverige, at indbetale alle indsamlede penge fra sit område til
købmændene Laurentius Spinelli, Banchus Dauantini og Perozzus Corsini af handels

huset Alberti Antiqui i Firenze.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1) samme dag bemyndiger pave Innocens 6. ovennævnte købmænd til at kvittere
Johannes Guilaberti for modtagelsen af de indsamlede penge, trykt Acta Pont. Svec. I
528 nr. 504.

1355. 6. december.
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Biskop Niels af Odense visiterer Dalum kloster.
Notits hos Hamsfort.

.... og1) den 6. december besøger han Dalum kloster og undersøger
og retleder jomfruernes sæder og tugt.
1) notitsen anføres i tilslutning til notitsen om biskop Niels’ brev til Fraugde kirke,
nr. 343.

1355. 8. december. Stockholm.
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Kong Magnus af Sverige stadfæster den våbenstilstand, som Didrik Vieregge på

hans vegne har afsluttet med Lübeck, hvilket tiltrædes af hertug Bengt af Finland
og Halland.

nr. 364
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Original i Lübeckarkivet.

agnus, af Guds nåde Sverige, Norges og Skånes konge, til alle, der
• ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender offentligt med dette brev, at vi billiger, godkender og med
dette brev, efter at vi har indhentet fuldt samtykke hertil hos vore råder
og alle, hvem det vil kunne vedkomme, stadfæster de aftaler om venskab
og våbenstilstand, som vor tro tjener Didrik Vieregge, der i denne sag
havde støtte i vor befaling og myndighed, på vore vegne har truffet med
de hæderværdige mænd rådmændene i staden Lübeck angående stridig
heder og uoverensstemmelser, der hidtil er rejst og opstået mellem os og
dem; og den skal gælde fra sidst forgangne St. Mortens dag og to hele
og fulde år indtil St. Hans dag1) næst efter disse to år under enhver sikker
hed og i et urokkeligt fredsforbund overalt, nemlig således at disse og
alle deres borgere i den ovenfor fastsatte tid i sikkerhed kan besøge alle
vore riger, nemlig Sverige, Norge og Skåne, og alle vore andre højheds
områder, gøre ophold der og frit udøve deres handel eller forretninger og
vende tilbage i sikkerhed og føre deres gods bort, når og således som det
måtte være mest gavnligt for dem, og de skal frit og ukæret nyde alle
de rettigheder, friheder og sædvaner, der er beseglet for dem af vore
forgængere og os, således som de plejede frit at nyde dem i alle vore
ovennævnte riger; og i det tidsrum skal ligeledes alt forblive i venskabelig
hed, som det har været indtil nu, og vi lover på vore og på alles vegne,
som bindes af vore befalinger, og desuden på alle deres vegne, som ønsker
at gøre eller undlade at gøre noget efter vor vilje, at denne våbenstil
standsperiode bestemt skal overholdes. Til bevis for alt dette er vort segl
hængt under dette brev. Og vi Bengt, af Guds nåde hertug af Finland og
begge Hallande, lover sammen med vor herre fornævnte konge, at for
nævnte våbenstilstandsperiode ubrydeligt skal overholdes, idet vi hænger
vort sekret sammen med denne vor herres segl under dette brev. Givet i
Stockholm i det Herrens år 1355 den 8. december.

M

1) 1358 24. juni.
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1355. 9. december. Avignon.

Pave Innocens 6, giver biskop Niels af Odense tilladelse til at vælge en skrifte
fader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

g. december 1355
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1 I
vor ærværdige broder biskop Niels af Odense hilsen o. s. v.
-L Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles
til Johannes Tuck, indtil2) givet i Avignon den 9. december i vort tredie
pontifikatsår.
1) findes også indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. — 2) for den for
kortede formel se her nr. 299.

1355. 9. december. Avignon.
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Pave Innocens 6. tillader biskop Niels af Odense for et tidsrum af fem år at

lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor ærværdige broder biskop Niels af Odense, hilsen o. s. v.
Vi imødekommer velvilligt Dine fromme bønner og indrømmer
Dig gerne og nådigt, hvad der vides at skaffe Dig fred og ro. Da det
derfor, som det fra Din side er forelagt os, ofte hænder, at kirker og kirke
gårde i Din stad og i Dit stift vanhelliges ved udgydelse af blod eller sæd,
og Du personligt ikke let kan genindvie dem, især eftersom der i Dit stift
Odense, som det forsikres, er mange øer, som Du, da Du er svækket og
gammel, ikke let kan besøge, har Du ydmygt bedt os om, at vi vil værdiges
at sørge for et passende middel for Dig i den sag. Vi imødekommer derfor
Dine bønner i denne sag og giver Dig med dette brev fuldmagt til at
lade nævnte kirker og kirkegårde genindvie af en dertil egnet præst, så
ofte der er brug derfor, idet vievandet forinden, som det er skik, velsignes
af Dig eller en anden biskop. Vi vil dog ikke, at der herved for fremtiden
skal gøres noget skår i den bestemmelse2), som foreskriver, at sådant
kun kan udføres af bispen, idet dette brev mister sin gyldighed efter
et tidsrum af fem år. Givet i Avignon den 9. december i vort tredie pontifi
katsår.

T

1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. — 2) jf.
c. 9 X de consecratione ecclesiae III 40.

1355. 9. december. Avignon.
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Pave Innocens 6. giver franciskanermunken Bartholomæus Jensen, der forgæves

havde søgt optagelse i cistercienserordenen, tilladelse til at træde ind i benediktinerklostret i Odense.

nr. 366

p. december 1355
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Afskrift i de pavelige kopibøger1),

il vor elskede søn Bartholomæus Jensen, munk af franciskanerordenen,
hilsen o. s. v.
Iver for troen tilskynder os til nådigt, så vidt vi kan med Gud, at imøde
komme Dine ansøgninger, især dem, som angår Din sjæls frelse. I sin tid
tilstod vor forgænger pave Clemens 6. — salig ihukommelse — Dig til
ladelse til at træde ud af franciskanerordenen, i hvilken Du var munk,
således som Du stadig er, og ind i cistercienserordenen, således som det
fuldstændigt indeholdes i samme forgængers herom affattede brev2). Skønt
Du nu, således som Din ansøgning, der for nylig er forebragt os, indeholder,
endnu ikke i kraft af nævnte brev er trådt ind i nævnte cistercienserorden
eller i noget kloster af denne cistercienserorden, dels på grund af denne
cistercienserordens provincialstatutter, der, som det forsikres, strider heri
mod, dels også på grund af disse klostres fattigdom og ødelæggelse som
følge af de krige, der brød ind over provinsen Dacia, hvor Du, som det for
sikres, hører hjemme, har vore elskede sønner (Anders), prior, og kapitlet
ved kirken i Odense af St. Benedikts orden, der3) led under mangel på
personer, som kunde tjene Gud i denne kirke, i betragtning af Dit faste
forsæt og Din sjæls tilbøjelighed til fromt at forblive i denne kirke sam
men med dem, efter at Du længe havde flakket om i denne verden og havde
aflagt nævnte franciskaneres ordensdragt, hvorfor Du havde pådraget Dig
bandlysningsdom, fra hvilken Du senere blev løst på lovformelig vis, ikke
desto mindre over for Dig vist sig velvillige og rede til at optage Dig som
deres og samme kirkes munk og broder, hvorfor man på Dine vegne og yd
mygt har bønfaldet os om, at vi af apostolisk velvilje ville værdiges at
drage omsorg for Dig og Dine forhold i denne henseende. Idet vi altså
bøjer os for disse Dine bønner i denne sag, tilstår vi Dig af særlig nåde med
apostolisk myndighed i kraft af dette brev, at Du kan træde over fra
nævnte franciskanerorden til fornævnte kirke og sammesteds anlæggesamme
St. Benedikts ordensdragt og have stemme i denne kirkes kapitel, og vi
tilstår den eller dem, under hvem optagelse af munke i samme kirke og
tildeling af denne dragt hører, at de kan optage Dig sammesteds som
munk i denne kirke og tildele Dig denne dragt, uanset alle privilegier, der er
tilstået nævnte ordener, og ydermere uanset de apostoliske bestemmelser
og forordninger og sædvaner i fornævnte kirke og ordener, der strider
herimod5). Intet menneske (—)4) dette vort tilståelsesbrev (—)4). Givet i
Avignon den 9. december i vort tredie pontifikatsår.

T

14- december 1355
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1) ansøgninger hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. — 2) jf.
DRB. III 3 nr. 32. — 3) i supplikken står: efter pesten. — 4) for den forkortede formel
se nr. 291. — 5) jf. c. 1 — 6 X De Apostatis V 9.

1355. 9. december. Avignon.
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Pave Innocens 6. giver Niels Helgesen, præst i Børglum stift, tilladelse til at
vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Niels Helgesen, præst i Børglum stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles
til Johannes Ade, indtil slutningen1). Givet i Avignon den 9. december i
vort tredie pontifikatsår.

T

1) for den forkortede formel se her nr. 299.

1355. 14. december. Avignon.
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Pave Innocens 6. overdrager Niels Drukken skatmesterembedet ved kirken i

Worms efter ansøgning af kardinalen biskop Petrus de Croso af Auxerre, hvis
husfælle han er.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor kære søn Niels, kaldet Drukken, af Danmark, skatmester, også
kaldet kustos ved Worms kirke, magister artium, hilsen o. s. v.
Din boglige lærdom, Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds
og Dine dyders øvrige fortjenester, for hvilke Du anbefales til os ved
troværdigt vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Din person med en særlig
forkærlighed og nåde. I den hensigt ved det apostoliske sædes forsyn at
træffe bestemmelse om skatmesterembedet eller kustodiet ved Worms kirke,
når det blev ledigt — hvilket embede den nu afdøde Bertold v. Ravensburg,
samme kirkes sidste skatmester eller kustos, dengang besad — har vi i
sin tid, medens samme Bertold endnu levede, nemlig 23. august i vort
pontifikats andet år2), og under forudsætning af, at fornævnte skatmesterembede forefandtes som dignitet, personat eller officium, for denne lej
lighed specielt ladet fornævnte skatmesterembede reservere for vor over
dragelse og rådighed, idet vi fra da af erklærede det for ugyldigt (---- )3).

T
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Da derfor senere fornævnte skatmesterembede, også kaldet kustodi, som
ved fornævnte kirke regnes for en dignitet, ved samme Bertolds død som
fandt sted uden for den romerske kurie, er blevet ledigt og for tiden står
ledigt, og ingen uden vi denne gang har kunnet eller kan træffe bestemmelse
angående dette skatmesterembede, da ovennævnte reservation og beslut
ning er til hinder herfor, og det er vor vilje i betragtning af Dine oven
nævnte fortjenester samt af hensyn til den bøn, som vor kære søn Petrus,
kardinalpræst med titelen af S. Martino ai Monti ydmygt har rettet til
os i denne sag på Dine vegne, hans elskede ven og stadige bordfælle, yderli
gere at hædre Dig, der er kannik ved nævnte kirke, og vise Dig en særlig
nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed fornævnte således
ledigblevne skatmesterembede, hvis årlige indtægt bortset fra de daglige
uddelinger, som det forsikres, i det mindste beløber sig til en sum af 80
guldfloriner, med al ret og tilbehør, og giver Dig det ved provision, idet
vi erklærer det for ugyldigt og magtesløst, hvad det også er, om nogen
(---- )3), muligvis tidligere har forsøgt at handle anderledes i denne sag
eller skulde forsøge det i fremtiden, uanset alle herimod stridende be
stemmelser og sædvaner ved samme kirke, selv om (---- )3), eller om nogen
med hensyn til provisioner, de skal have på digniteter eller personater
eller officier ved nævnte kirke har fået særligt eller angående kirkelige
beneficier i de egne har fået almindeligt brev (---- )3). Det er nemlig vor
vilje, at Du med hensyn til opnåelse af fornævnte skatmesterembede skal
foretrækkes for alle disse, men at der ikke derved må gøres nogen ind
skrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter eller personater eller
officier eller beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om
vor ærværdige broder biskop Didrik og vor kære sønner kapitlet i Worms
eller hvilke som helst andre (---- )3), og at digniteter og personater og
officier ved samme kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i
fællesskab (---- )3) til stede for af hensyn til fornævnte skatmesterembede
at aflægge den sædvanlige ed på at overholde samme kirkes vedtægter og
sædvaner, når blot (---- )3) i egen person, eller at Du vides at besidde
kanonikater og præbender ved nævnte kirke og ved Ribe kirke og ved
Vor Frue kirke i Aachen i Liège stift. Intet menneske (---- )3) vort over
dragelses-, provisions-, bestemmelses- og viljesbrev eller (---- )3), Givet i
Avignon den 14. december i vort tredie pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. — 2) 1354
— 3) for de forkortede formler se nr. 291.

2i, december 1353
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1355. 14. december. Avignon.
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Pave Innocens 6, pålægger provsten ved klostret Kaiserslautern og dekanerne ved
kirkerne i ^ell og St. Agricol i Avignon at indføre magister Niels Drukken i skat

mesterembedet ved kirken i Worms*),
Afskrift i de pavelige kopibøger,
1) brevet følger de gængse formler for indførelse i kanonikat og præbende, jf. for eks.
nr. 133.

1355. 21. december. Avignon.
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Pave Innocens 6. meddeler alle gejstlige og verdslige myndigheder, at han har

udsendt Johannes Guilaberti som nuntius til Danmark, Norge og Sverige og beder
dem tage godt imod ham på gennemrejsen til hans embedsområde,

Afskrift i de pavelige kopibøger,

1355. 21. december. Avignon.
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Pave Innocens 6. beder alle gejstlige myndigheder i Danmark, Sverige og Norge

og i kirkeprovinserne Lund, Uppsala og Nidaros om at tage godt imod Johannes

Guilaberti, som han udsender som nuntius til disse områder,

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1355. 21. december. Lubeck.

372

Jakob Jensen, borger i Roskilde, kvitterer Andreas Reyghers testamentseksekutorer
for de klenodier og guld- og sølvsager, som denne havde testamenteret ham.

Optegnelse i Liibecks Niederstadtbuch.

et skal være vitterligt, at Jakob Jensen, borger i Roskilde, der var
til stede for rådet, klart erkendte, at han af Wilken Reygher og
Simon Schonewedder, Andreas Reyghers testamentseksekutorer, fuldt ud
har oppebåret de klenodier og håndsmedede sølv- og guldgenstande,
der var testamenteret ham af samme Andreas i dennes testamente. Idet
han altså anså sig for tilfreds og vel betalt, erklærede han nævnte ekseku
torer og deres arvinger for fri og kvit for påtale at være, og han vilde
ikke forlange noget af dem i fremtiden. Forhandlet for rådet.

D

nr. 373
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27. december 1355
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1355. 27. december.

Optegnelse om udbetalinger af Frankrigs skatkammer til gaver, skænket til en
abbed fra Danmark og til en ridder og en munk blandt hans ledsagere.

Regnskabsnotits i nationalarkivet i Paris.

il Jean Baillet for en smuk fontæne i murstensmønster samt pokal med
låg, helt emailleret, anbragt derpå, vejende tilsammen 19 unser1) å 10
moutons2), købt for et stykke tid siden fra nævnte Jean af herr Bernard Fremaut, Frankrigs skatmester, og leveret sammen med andre klenodier, som
herefter følger, således som det fremgår af kongens befalingsbrev, givet
om udbetaling den 27. december 1355, som gaver til en abbed fra Danmark,
til en ridder og til en munk i hans selskab. Lødigheden er 190 moutons,
som svarer til 285 skjoldgylden.
Til Jean de Brunetot for en smuk kande, helt emailleret, vejende 4
unser å 8 moutons, og 10 den., givet sammen med nævnte fontæne ifølge
nævnte befalingsbrev. Lødigheden er 32 x/2 moutons, som svarer til
48 3/4 skjoldgylden.
Til nævnte Jean de Brunetot for en smuk pokal på fod og med låg,
helt emailleret, hvoraf foden var forarbejdet i murstensmønster, og for
en lignende kande, alt vejende 13 unser — unsen å8 moutons — 4 oktaver
og 15 den., nemlig pokalen 9 unser 7 oktaver og kanden 3 unser 5 oktaver
og 15 den., leveret ifølge nævnte befalingsbrev. Lødigheden er 108 3/4
moutons, som er 163 x/4 8 x/8 skjoldgylden.
Til Jaquin Lengloiz for en pokal, bestrøet med emaille, og en lignende
kande, vejende i det hele 8 unser 4 oktaver (efter) sølv(beregning)3),
nemlig pokalen 5 unser og kanden 3 unser 4 oktaver, leveret ifølge
nævnte befalingsbrev, hver unse å 10 skjoldgylden. Lødigheden er 85
skjoldgylden.

T

1) i unse var 30.5 gr. efter Troyesvægt; den deltes i 8 oktaver å 20 den. — 2) fransk
guldmønt; i værdi lå den 50% over den nedennævnte skjoldgylden (écus), jf. K. Schäfer,
Vatik. Quell. II 69*. — 3) meningen er vist at fremhæve, at enheden er Troyesmarken
å 244.75 gr. og ikke for eks. den florentinske guldmark å 226.3 gr., Schäfer 42*—43*.
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1355.

Rubrik i pavens regnskaber for kollektoren i Danmark, Norge og Sverige.
Notits i Vatikanarkivet.

257
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nr. 378

ollektoren i Danmark, Sverige og Norge o. s. v. og kollektoren i
. Skotland. I det Herrens år 1355. Samlet sum...........fra kollektorerne, nemlig i kirkeprovinserne . . . Danmark, Sverige og Norge o. s. v.1)

K

1) der er ikke indført poster fra disse områder.

1355.

375

Jon og Esbern Nielsen oplader to gårde i Østrup til kong Valdemar.

Kalundborgske registratur (1476).

remdeles at Jon Nielsen og Esbern Nielsen oplader kong Valdemar to
gårde i Østrup i Arsherred. Givet 1355.

376

1355.

Herr Jakob Bæger af Ruds-Vedby skøder sit gods i Ulstrup til kong Valdemar.

Kalundborgske registratur (1476)').

remdeles at herr Jakob Bæger af Vedby sælger og skøder kong Valde
mar alt sit gods i Ulstrup i Løve herred til evig tid, nemlig hoved
gården og dertil et byggested med alle tilliggender og meget mere gods,
som brevet indeholder. Givet i det Herrens år 1355.

F

1) der tilføjes, at der desuden fandtes 20 andre breve vedrørende Bægers gods.

377

1355.
Gregers Pedersen af Vittskovle skøder gods på Sjælland til kong Valdemar.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles at Gregers Pedersen af Vittskovle i Skåne skøder og afhænder
til kong Valdemar til evig besiddelse gods i Rumperup, i Eskebjerg, i
Tømmerup, i Istebjerg, i Merløse og i Tåstrup. Givet 1355, og han
giver kong Valdemar mere gods at indløse, som han har pantsat.

F

1355.
Kong Valdemar 4. Atterdags rettertingsbrev om, at kronen er indført i
3. række. IV. — 17

378
Klotrup.

nr. 379

'355

258

Vordingborgske registratur (1476).

ong Valdemars brev om, at gods i Klotrup var tildømt1) kronen
» af fire gode mænd, og at kongens foged af de fornævnte fire
mænd var blevet indført i godset, som var forbrudt for ulydighed. Givet

K

*355*
1) originalen har rimeligvis haft estimata, d. v. s. tilvurderet.

1355.

379

Herr Stig Andersen oplader kong Valdemar alt sit pantegods i Tibirke og Sonnerup
på Sjælland.
Vordingborgske registratur (1476).

remdeles herr Stig Andersens brev, om at han føjeligt oplod til kong
Valdemars hånd alt sit pantegods i Tibirke og Sonnerup på Sjælland,
som han havde i pant af herr Uffe Pedersen af Paddeborg for 45 mark
sølv samt af herr Erik Hasenberg for 40 mark sølv og to læster korn,
med alle de bestemmelser og vilkår, som brevene indeholder. Givet etc.
J355-

F
380

1355.

Peder Due sælger kong Valdemar og kronen al sin fædrene jord i Hammer og
Bårse herred.

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Peder Due solgte og skødede kong Valdemar og kronen
alt det gods til evig besiddelse, som han fik i arv efter sin fader,
hvilket er en halv mark skyldjord i Fæby i Hammer herred, fremdeles
en halv mark skyldjord i Ugledige og ti øre skyldjord i Snesere i Bårse
herred med alt tilliggende til fornævnte gods. Givet år 1355.

B
381

1355. Vordingborg.

Kong Valdemars rettertingsbrev om foregående.
Vordingborgske registratur (1476).
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nr. 384

ong Valdemars rettertingsbrev om, at fornævnte Peder Due skødede
Arnold Knap, foged på Vordingborg, på kong Valdemars vegne
alt det foranskrevne gods. Givet i Vordingborg år 1355.

K

1355. Bårse herredsting.

382

Niels Olufsen skøder jord i Dyrlev til kronen.

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Niels Olufsen af Lundby på Bårse herredsting sælger og
skøder Arnold Knap, foged på Vordingborg, til kong Valdemars
hånd og kronen alt sit gods i Dyrlev, nemlig 41/2 ørtug skyldjord med
alt dets tilliggende. Givet år 1355.

B

1355.

383

Brødrene Bent, Jon og Esbern Bosen af Alslev skøder kong Valdemar deres
gods i Tryggevælde.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at brødrene Bent, Jon og Esbern Bosen af Alslev oplader og
skøder kong Valdemar til evig besiddelse alt deres gods i Trygge
vælde i Fakse herred med alt godsets tilliggende uden undtagelse. Givet
år 1355-

B

1355.

384

Kong Valdemars rettertingsbrev om foregående.

1. Vordingborgske registratur (1476).

ong Valdemars rettertingsbrev om, at Bent Bosen, Jon Bosen og
u Esbern Bosen, har skødet og opladt kong Valdemar og kronen
alt deres gods i Tryggevælde i Fakse herred med et helt bol jord, som er
to mark jord, med alt dets tilliggende og al den rettighed, de havde deri.
Givet etc. 1355.

K

2. Yngre Kalundborgske registratur (1551).

fremdeles kong Valdemars brev på Tryggevælde.

nr. 385

1355
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1355.
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Jakob Basse af Uglerup oplader kong Valdemar alt sit pantegods i Ammendrup

og Neder-Vindinge.

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Jakob Basse af Uglerup oplader kong Valdemar alt det
gods i Ammendrup og Neder-Vindinge i Kastrup sogn, som han
havde i pant af Niels Jensen af Bredemad for otte lødige mark sølv efter
kølnsk vægt, med al den rettighed, han havde deri. Givet år 1355.

B
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1355.

Ingemar Madsen skøder kronen gods i Hemmestrup og Bækkeskov.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Ingemar Madsen sælger og skøder Arnold Knap på kong
Valdemars vegne alt sit gods i Hemmestrup, som er x/2 bol jord,
og en gård i Bækkeskov, hvortil der kan sås fem pund korn og endnu mere,
med alt deres tilliggende. Givet 1355.

B
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1355.

Brødrene herr Niels og Lave Uffesen skøder alt deres gods i Hammer og Bårse
herred til kronen.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Niels Uffesen, ridder, og hans broder Lave Uffesen, væbner,
oplader og skøder kong Valdemar og kronen til evig besiddelse alt
deres rørlige og urørlige gods i Hammer herred og Bårse herred med alt
dets tilliggende. Givet år 1355.

B

1355.
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Kong Valdemars rettertingsbrev om foregående.

Vordingborgske registratur (1476).

ong Valdemars rettertingsbrev om, at Lave Uffesen, væbner, og herr
Niels Uffesen, brødre, begge har skødet og opladt kong Valdemar

K
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^355

nr. 392

og kronen til evig besiddelse alt deres gods, hvor det end findes i Ham
mer herred og Bårse herred på Sjælland, med alt dets tilliggende uden
undtagelse. Givet 1355.

1355.

389

Ingvar Nielsen af Fårdrup skøder jord i Bonderup i Hammer herred til kong
Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Ingvar Nielsen af Fårdrup sælger og skøder Arnold Knap
på kong Valdemars vegne til evig besiddelse alt sit gods i Bonderup i
Hammer herred, nemlig to øre jord med alt dets tilliggende. Givet 1355.

B

1355.
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Herr Jens Klemensen sælger gods i Hammer og Bårse herred til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at herr Jens Klemensen har solgt og opladt kong Valdemar
til evig besiddelse alt sit gods i Hammer herred i Fæby, nemlig 72
bol jord, fremdeles i Risby et helt bol jord, fremdeles to øre jord i Dyrlev
i Bårse herred, som han købte af sin broder herr Niels Klemensen, med
alt tilliggende til fornævnte gods. Givet i det Herrens år 1355.

B

1355.

391

Ringsted kloster oplader kong Valdemar en gård i Aversi, som Anders Davidsen

havde skænket det.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at abbeden i Ringsted og hele klostersamfundet sammesteds
oplader kong Valdemar til evig besiddelse en gård i Aversi, som er
seks øre skyldjord, med alt dens tilliggende, som de havde fået af Anders
Davidsen. Givet i det Herrens år 1355.

B

1355.
Niels Larsen og Anders Pose skøder deres gods i Flådie til Jens Ebbesen.

392

nr. 393

1355

262

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

fremdeles et brev, hvorved Niels Larsen og Anders Pose skødede Jens
Ebbesen deres gods i Flådie i Torna herred. I det Herrens år 1355.
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1355.

Kong Valdemars låsebrev på en gård i Yding til Vor kloster.
Skanderborgske registratur (1606).

^ong Valdemars låsebrev på latin på Pydtzgård i Yding til Vor kloster.
V Givet 1355.

394

1355.

Niels Jonsen af Rådvedgård forpligter sig til at skøde sin gård Hansted til Vor

kloster.
Skanderborgske registratur (1606).

iels Jonsen af Rådvedgårds brev, hvorved han forpligter sig til inden
førstkommende St. Mortens dag at skøde sin gård i Hansted til
abbeden og munkene i Vor. Givet 1355.

N
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1355.

Herr Peder Munk skøder sine rettigheder i en gård i Borre til Jens Pallesen.
Alling klosters registratur (1580).

Ridderen herr Peder Munks latinske skødebrev til Jens Pallesen på sin
X rettighed i en gård i Borre. Givet 1355.
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1355.

Kong Valdemar 4. Atterdags stadfæstelsesbrev på gods i Lønstrup.

Vrejlev klosters registratur (1556).

7 t stadfæstelsesbrev af kong Valdemar på gods i Lønstrup. År o. s. v.
1355-
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nr. 401

1355.

397

Kong Valdemar 4. Atterdags dombrev på en gård i Heldum sogn.

Vestervig klosters registratur (1599).

^ong Valdemars dom på fornævnte gård1). 1355.
1) d. v. s. på gården Hettestrudt i Heldum sogn, se ÆA. III 161, R 12 og 14.

398

1355.
Herr Peder Bæger erhverver gods i Vallensved af Peder Ludvigsen.

Maribo klosters registratur (1624).

Terr Peder Bæger fik gods af Peder Ludvigsen i Vallensved 1355.

399

1355
Kong Valdemar 4. Atterdags (rettertings)brev om foregående skødning.
Maribo klosters registratur ( 1624) •

ong Valdemars brev om gods, som Peder Ludvigsen skødede til Peder
Bæger i Flakkebjerg herred på Sjælland. 1355.

K

1<3>55.
Kong Valdemar 4. Atterdag giver Valdemar Sappi låsebrev på gods i

400
Helleslett,

Vindinge og Fuglebjerg.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ong Valdemars låsebrev, hvormed han tildømmer Valdemar Sappi
noget gods i Helleslett, Vindinge og Vidfuglebjerg.

K

1) registraturen har 1255.

1355.
Niels Urne pantsætter sit gods i Tystrup til herr Ture.

401

nr. 402

*355

264

Roskildegårds registratur (omkr. 1370).

iels Urnes pantebrev, givet herr Ture, ridder, på alt hans gods i
Tystrup i Flakkebjerg herred for 16 mark sølv. 1355.

402

1355.

Herr Peder, prior i nonneklostret i Randers, skøder klostrets gods i Ølst til Jens
Pedersen.

Referat i stadfæstelsesbrev af rigens kansler af 1341 13. juli i rigsarkivet.

t latinsk brev under det Herrens år 1355 lydende, at herr Peder,
I prior i nonneklostret i Randers sammen med priorissen og menige
konvent havde solgt, skødet og afhændet alt det gods, som klostret havde
i Ølst sogn, til Jens Pedersen, med undtagelse afen skovlod, kaldet Hoved
skov, o. s. v.

E
403

1355. Ringkøbing.

Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at fru Margrete, enke efter Lave Ny, har
solgt gods i Hastrup og andetsteds til Peder Esgersen.

Referat i Rigens forfølgningsbog (1537) i rigsarkivet.

et brev udstedt af kong Valdemar i det
I Herrens år 1355 i Ringkøbing, hvilket lyder, at fru Margrete, Lave
Nys enke, har solgt og skødet alt sit gods og sin ejendom i Hastrup, Ensø
og Tykskov til Palle Jensen på Peder Esgersens vegne til evig besiddelse.
rik Skram fik stadfæstelse1} på

E

1) d. v. s. af rigens kansler 1537 27. oktober.
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1355.

Et latinsk ejendomsbrev på Volsted.

Registratur over brevene på GI. Estrup (1568).

Jlt andet1) latinsk ejendomsbrev på Volsted. Givet 1355.
1) henviser til et brev af 1390, jf. Thiset, Adelige Brevkister s. 44.
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[Omkr. 16. januar 1356]

nr. 407

1355.

405

Hamburgs kæmnerregnskab over udgifter til løbere og til indkøb af heste.
Efter tryk i Kammereirechnungen der Stadt Hamburg.

øbere:........Wulf i pund 6 skilling (for en rejse), til kongen af Danmark.
4......... For heste:............. For en hest, købt hos en dansker, 16 mark.

L

1355, Reg. Dan. nr. *2264. 1355 i Næstved gavebog er fejl for 1455, jf. ÆA. III
317 og Helms, Næstved St. Peders Kloster 455.

1355, ÆA. II 244, Rep. II p. 43, se 1345-55, DRB 3. rk. II nr. 205.

1355, Kalundborgske registratur, ÆA. I 70, Rep. II p. 43, se 1353 22. novem
ber, nr. 62.

1356. 16. januar.

406

Optegnelse om, at ærkebiskop Jakob af Lund har lovet at betale servispenge.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

det Herrens år 1356, i det niende indiktionsår, den 16. januar i herr
pave Innocens 6.’s fjerde pontifikatsår lovede herr ærkebiskop Jakob
af Lund i Danmark i det apostoliske kammer i nærværelse af — eftersom
herr kardinalen var fraværende — kammerets og kollegiets klerke, de
herrer Bernardus de Nexovio, Guillelmus de Cauanhaco og Guillelmus
Textoris, at betale 4000 guldfloriner i servitium commune1) samt de 5
sædvanlige servitier2), halvdelen til førstkommende påske3) næste år og
den anden halvdel på samme helligdag4) året derefter. Og hvis ikke
o. s. v. og han svor o. s. v5).

I

1) jf. DRB 2. r. IV nr. 305 note 2. — 2) jf. DRB 2. rk. IV nr. 305 note 3. — 3) 9.
april 1357. — 4) 1. april 1358. — 5) jf. E. Goller, Liber Taxarum 170-73, hvor formlen
findes trykt.

[1356. Omkr. 16. januar].1)

407

Pave Innocens 6. tillader ærkebiskop Jakob af Lund at optage et lån på 1000
guldfloriner.

nr. 407

[Omkr. 16. januar 1356]
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Afskrift i Vatikanets bibliotek (formelsamling).

I vor ærværdige broder ærkebiskop Jakob af Lund.
Da Du, således som Du har fremstillet det i vor nærværelse, må
påtage Dig svære udgifter for på nyttig måde at kunne bestride såvel Dine
egne nødvendige omkostninger som Din Lundekirkes anliggender ved
det apostoliske sæde, har Du ydmygt ansøgt os om, at vi vilde værdiges
at give Dig tilladelse til at optage et lån på indtil tusind guldfloriner på
nedenanførte måder og betingelser, uden hvilke Du ikke mener at kunne
finde nogen, som vil yde Dig lån. Da vi nu såvel i disse som i andre for
hold til fremme og varetagelse af Dine egne og denne kirkes sag har
fuld tillid i Herren til Din omsigt og omhu, og da vi ikke vil, at Du skal
lide nød på grund af, at Du ikke kan skaffe dækning af disse udgifter,
eller at de fornævnte sager skal forblive uafsluttede, bøjer vi os for Din
ansøgning og meddeler Dig, broder, med dette brev tilladelse til i Dit
eget og Lundekirkens navn at optage et lån på indtil fornævnte sum af
tusind guldfloriner og til at binde Dig selv og Dine efterfølgere som ærke
biskopper af Lund og fornævnte kirke og Dit eget og dens gods, rørligt
og urørligt, nutidigt og fremtidigt, over for nævnte kreditorer i denne
anledning indtil fornævnte beløb, idet enhver form for åger dog skal være
udelukket; og (vi giver Dig endvidere tilladelse) til at give afkald på
bestemmelsen om de to dagsrejser, som er udstedt på generalkonciliet2)
og på bestemmelsen udstedt af vor forgænger — salig ihukommelse —
pave Bonifacius 8., i følge hvilken ingen kan stævnes for retten uden for
sin stad eller sit stift undtagen i visse bestemte tilfælde og i dem ikke ud
over een dagsrejse fra grænsen for sit stift3), og på alle andre bestemmelser,
der er udstedt herom af vore forgængere, de romerske paver; endvidere
om genindsættelse i den tidligere retstilstand4), på alle breve og bevillinger,
som er og i fremtiden måtte blive opnået af pavestolen, på al støtte i
kanonisk og borgerlig ret5), på de sædvanlige dommere og sædvanlige
værneting, om der desangående skulde erhverves pavebreve i kredito
rernes navn, samt på alle andre indsigelser, hvorved Du og Dine nævnte
efterfølgere kan dække Eder overfor kreditorerne. Fremdeles vil vi og
tilstår vi i overensstemmelse med hvad Du har ansøgt os om, at Du og
Dine efterfølgere er pligtige til at betale kreditorerne disse penge af nævnte
kirkes gods og til at godtgøre tab, udgifter og morarenter6), hvis samme
penge ikke bliver betalt til den termin, der bliver fastsat herom med
Dit og disse kreditorers samtykke, og at der ikke under påberåbelse af

T
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nogen kanonisk eller verdslig bestemmelse eller noget privilegium eller
nogen bevilling fra det apostoliske sæde, hvorom der i vort brev skulde
finde fuldstændig, udtrykkelig og ordret omtale sted, og hvorved Du og
fornævnte efterfølgere yderligere kunde dække Eder, påhviler Dig nogen
forpligtelse til at bevise over for kreditorerne, at nævnte pengesum vil
blive anvendt til den nysnævnte kirkes gavn, men at alene en tilståelse
af Dig, som skal optages i det dokument, som skal udfærdiges angående
et lån af denne størrelse, uomstødeligt skal anses for tilstrækkeligt og
fuldgyldigt bevis. Men for at ågerrenternes bundløse svælg ikke skal åbne
sig i anledning af denne sag, er det vor hensigt og vilje, at Du, de nævnte
efterfølgere og Din nævnte Lundekirke på ingen måde i kraft af dette
brev ved nogen bedragerisk eller snedig list eller ved spidsfindig udlæg
ning af ordlyden skal kunne forpligte Dit, deres eller dens gods til nogen
ågerrente, idet vi med hensyn til forpligtelse til ågerrente, erklærer dette
brev samt de erklæringer, kautioner, tilståelser eller løfter, som er fore
taget i kraft af det eller dets bemyndigelse eller i forbindelse med det,
for døde og magtesløse at være og uden noget som helst værd, medens
de derimod, hvis intet i ovennævnte sag smager af ågerens fordærvelse, skal
stå ved magt og ikke kunne anfægtes svigagtigt på nogen måde under
påberåbelse af åger. Vi vil fremdeles, at nævnte kirke og dens gods ikke
under påskud af denne vor tilladelse på nogen måde kan holdes forpligtet
udover to år, at regne fra tidspunktet for denne forpligtelse, idet vi erklærer,
at dette brev og virkningen af det derefter mister enhver gyldighed med
hensyn til denne kirke og sammes gods. Givet o. s. v.
1) brevets datum er udeladt i formelsamlingen, men ærkebiskop Jakob vides at have
opholdt sig ved kurien fra oktober 1355 til 16. januar 1356, jf. nr. 335 og 406. — 2) jf.
DRB II 8 nr. 188 note 1. — 3) jf. ssts. note 2. — 4) jf. ssts. note 3. — 5) jf. ssts. note 4. —
6) jf. ssts. note 5.

1356. 22. januar.

408

Optegnelse om, at Jakobus Vannis af handelshuset Alberti Antiqui har modtaget

et brev fra pave Innocens 6., ifølge hvilket Johannes Guilaberti skal overgive de
pengesummer, der indsamles

ci Danmarks, Sveriges og Norges riger’, til Lauren

tius Spinelli, Banchus Dauantini og Perozzus Corsini, købmænd i Firenze.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

25. januar 1356
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1356. 23. januar. Avignon.

Pave Innocens 6. giver Morten Pedersen, lægmand i Lunds stift, og hans hustru
Ermegård tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i
deres dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | 'il vor elskede søn Morten Pedersen, lægmand, og vor elskede datter i
JL Kristus Ermegård, hans hustru, Lunds stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Petrus Maleti, indtil1) givet i Avignon den 23. januar i vort fjerde pontifi
katsår.
1) for de forkortede formler se her nr. 299.

410

1356. 23. januar. Avignon.

Pave Innocens 6. giver Niels Pose, kannik i Lund, tilladelse til at vælge en
skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Niels Pose, kannik i Lund, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles
til Nicolaus Kyl, indtil1) givet i Avignon den 23. januar i vort fjerde
pontifikatsår.

T

1) for de forkortede formler se her nr. 299.
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1356. 29. januar.

De af staden Wismar (overfor rådet i Lübeck og Greifswald) fremsatte klager

over borgerne fra Kampens voldshandlinger på Skanørmarkedet.
Original i Lübeckarkivet.

lle, som får dette brev at se, skal vide, at vi rådmænd i staden Wismar
. anfører og fremsætter nedenfor anførte klagepunkter1) mod borgerne
fra Kampen: For det første, at borgerne fra Kampen ved nattetid grusomt
dræbte to af vore borgere på markedet i Skanør, da vi nød kongens og
stædernes fred og svorne sikkerhed sammesteds, og vi vil bevise dette

A
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2. februar 1356

nr. 412

punkt på fyldestgørende måde, således som vi retsligt er forpligtet til,
hvis og for så vidt vi da skal fremlægge andet bevis end, at nævnte drab
på vore borgere er tilstrækkeligt offentligt og notorisk; thi herr Henrik
Giinther, vor rådmand, som på tidspunktet for dette drab og denne strid
var vor foged i Skanør, indberettede til os, at som disse drab og stridig
heder fandt sted om natten, stod fogeden for borgerne fra Kampen —
han som på det tidspunkt var deres foged sammesteds — den følgende
dag om morgenen frem for alle tyske fogeder og forsikrede, at dette drab
og denne ihjelslagning smertede ham såre, og han bad disse fogeder
om, at de af kærlighed til Gud, i venskab og som gunst vilde hjælpe ham
ud af denne ubehagelige og ulykkelige sag, og han besværede sig og
klagede over, at hans medborgere for størsteparten var så afsindige af
raseri, at han ikke kunde tøjle dem. For det andet klager vi over, at de
ved nattetid fratog dem deres ejendele til en værdi af 200 mark lybske
penninge, således som de nærmeste frænder til samme vore dræbte borgere
fører klagemål om; og vi agter ikke at bevise dette punkt, men vi frem
sætter dette klagepunkt til partsed af hver enkelt. Til vidnesbyrd om
fornævnte affattelse og fremsættelse er vort sekret hængt under dette
brev i året 1356 fredagen før kyndelmisse.
1) jf. nr. 236, 262, 266, 322 og 461.

1356. 2. februar.

412

Knud Jensen salger alt sit gods i Holbak og Voer sogn i Rougsø herred til Bo

Leigel for 20 mark sølv.

Oversættelse i Anne Krabbes kopibog (omkr. 1600).

nud Jensen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
- Det skal være vitterligt for alle, at jeg har solgt alt mit gods i
Holbæk og Voer sogn i Rougsø (herred) med alle dets tilliggender og
tilbehør til Bo Leigel for 20 mark sølv, hvilket gods jeg havde erhvervet
af herr Jens Povlsen1), ridder, for 20 mark sølv, og at jeg forpligter mig og
mine arvinger til at hjemle herr Bo og hans arvinger fornævnte gods, at nyde
og beholde uden nogen som helst skade. Under vort segl i det Herrens
år 1356 kyndelmissedag.

K

1) jf. DRB III 3 nr. 601.
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2. februar 1356
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1356. 2. februar.

Folmer Pedersen og Peder Olufsen skøder deres gods i Fjelde til Peder Dene og
Arnold Knap,

Eline Gøyes jordebog (1552).

remdeles et brev om, at Folmer Pedersen og Peder Olufsen skøder
Peder Dene og Arnold Knap alt deres gods i Fjelde i Musse herred
på Lolland for 24 mark lødigt sølv. Givet kyndelmissedag 1356.

F

414

1356. 9. februar.

Anders Uffesen, ridder, pantsætter alt sit gods på Ugilvore mark og i ØsterStånum til Jens Pedersen af Ølst for ti mark sølv.

Original i rigsarkivet.

nders Uffesen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
. med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg i
sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser Jens Pedersen af
Ølst for ti mark lødigt sølv, som helt og fuldt skal betales ham eller
hans rette arvinger af mig eller mine arvinger i aftalte og rede penge inden
næstkommende St. Mikkels dag. For disse ti mark sølv pantsætter jeg til
forved med dette brev samme Jens alt mit gods i Ugilvore og ØsterStånum med agre, enge, skove, græsgange og fiskevande tillige med en
eng, kaldet ‘Bredeeng’, intet undtaget, således som min fader Uffe Ander
sen frit besad fornævnte gods, sålænge han levede, på det vilkår, at hvis
nævnte ti mark sølv ikke betales ham eller hans rette arvinger til fornævnte
termin, nemlig St. Mikkels dag, skal fornævnte gods fra da af tilligemed
med alle tilliggender til nævnte gods, tørt og vådt, tilfalde ham, at besidde
evindelig, som om det var solgt og skødet ham på tinge. Ydermere er der
tilføjet det vilkår, at hvis omtalte gods på grund af hjemmel eller af
andre årsager, som berører mig eller mine arvinger, i fremtiden fravindes
ham eller hans arvinger eller der bliver rejst krav på det, forpligter jeg
mig og mine arvinger til at yde og erlægge samme Jens eller hans arvinger
passende vederlag for nævnte gods eller til uden al forhaling at betale
ham ti mark sølv for samme efter hans ønske i aftalte og rede penge,
nemlig i groter fra Tours, gode sterlinger og lybske penge. Til vidnes-
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nr. 416

byrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1356 dagen før St. Skolastikas dag.

1356. 14. februar.

415

Oluf Ebbesen, væbner, skøder alt sit gods i Gentofte, som han har købt af Peder

Nielsen, til kong Valdemar 4. Atterdag.

Original i rigsarkivet.

luf Ebbesen, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg til den berømme
lige og mægtige fyrste, min såre kære herre herr Valdemar, de Danskes
og Venders konge, har solgt og skødet mit gods i Gentofte i S tøfnys1) herred,
alt og hvert, som jeg ved retmæssigt køb har erhvervet af Peder Nielsen,
med dets tilliggender, alle og hvert enkelt, nemlig agre, enge, græsgange,
skove, fiskevande, vådt og tørt, og at jeg har modtaget fuld betaling for sam
me. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger med dette brev til at hjemle
nævnte herre konge Valdemar, hans arvinger og Danmarks riges krone
fornævnte gods med dets tilliggender og at fri det for krav fra hvem som
helst og, hvis det bliver nødvendigt, på min egen bekostning at stå til rette
for samme under en proces. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under
dette brev tillige med segl tilhørende de ærværdige mænd herrerne Hen
rik, biskop af Roskilde, Niels Jensen, kannik, sammesteds og provst i
Østersyssel, Gynceke af Falkendal og Jensike, væbnere. Givet i det Her
rens år 1356 på martyren St. Valentins dag.

O

1) nu Sokkelund herred.

1356. 14. februar.

416

Oluf Ebbesen, væbner, skøder alt sit gods i Gentofte, som han har erhvervet af

Peder Nielsen, Peder Jakobsen af Veddinge og Niels Skrædder i Slangerup, til
kong Valdemar 4. Atterdag.

Original i rigsarkivet.

luf Ebbesen, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg til den berømme-

O
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lige og mægtige fyrste, min såre kære herre herr Valdemar, de Danskes
og Venders konge, har solgt mit gods, alt og hvert, i Gentofte, nemlig i
Støfnys1) herred, som jeg ved retmæssig køb eller skødning eller på hvilken
som helst anden måde har erhvervet af Peder Nielsen, Peder Jakobsen af
Veddinge og Niels Skrædder, indvåner i Slangerup, samt alt andet gods
sammesteds, nævnt eller unævnt, med hvilken ret eller på hvilken måde
det end er tilfaldet mig, med alle tilliggender til fornævnte gods, nemlig
agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt,
intet undtaget, og at jeg har skødet det på fornævnte Støfnys herredsting til
evig besiddelse, samt modtaget fuld betaling for samme af min fornævnte
herrre konge. Jeg forpligter mig og mine arvinger med dette brev til at
hjemle min fornævnte herre konge, hans arvinger og Danmarks riges
krone dette gods, alt og hvert, med alle dets tilliggender og at fri det for
krav fra hvem som helst og, hvis det bliver nødvendigt, på vor egen
bekostning at stå til rette for samme under en proces. Til vidnesbyrd herom
er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende den ærvær
dige fader herr Henrik, biskop af Roskilde, og andre gode mænd, herr
Niels Jensen, kanniksammesteds og provst i Østersyssel, Gynceke af Falken
dal, Klaus Folmersen og Jensike. Givet i det Herrens år 1356 på martyren
St. Valentins dag.
1) jf. nr. 415 note 1.

417

1356. 16. februar. Paris.

Kong Johan 2. af Frankrig pålægger skatmestrene i Paris at udbetale rejsepenge
til hans våbendrager Gérard de Gambelanges, som han sender til Danmark i hemme

ligt ærinde.
Original i Bibliothèque Nationale i Paris.

ohan, af Guds nåde konge af Frankrig, til sine elskede og tro skatmestre
i Paris hilsen og kærlighed.
Vi pålægger og befaler Eder, og enhver af Eder, strengt, at I uden
tøven og yderligere påbud giver og udleverer til vor elskede våbendrager
Gérard de Gambelanges, som vi sender til Danmark og dets område i
nogle hemmelige ærinder, som vedrører os, et beløb på 6 snese skjoldgylden
til afholdelse af hans udgifter i nævnte færd, og se til at han i den sag
ikke kommer til kort1). Det er også vor vilje og befaling, at nævnte beløb

J
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bliver afholdt på Eders regnskab uden indsigelse fra vore elskede og tro
mænd i Chambres des comptes2) i Paris, uanset herimod stridende be
stemmelser, befalinger og sædvane. Givet i Paris den 16. februar i det
nådens år 1355.
Ved kongen efter indstilling af rådet, hvor I var til stede. I. Royer.
1) der var skjoldgylden af forskellig lødighed i omløb. — 2) medens skatmestrene,
trésoriers de France, forvaltede rigets faste indtægter, havde Chambres des comptes
ansvaret for de ekstraordinære indtægter og udgifter.

1356. 17. februar. Randers.

418

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster de privilegier, der er givet bymændene i
Randers af hans forgængere.

Afskrift i vidisser af 1436 10. februar og 1441 18. juni.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi, idet vi ønsker at
holde nærværende brevvisere, vore elskede bymænd i Randers, i særlig
nåde og gunst til gengæld for den tro tjeneste, de har vist og i fremtiden
måtte vise os, med dette brev stadfæster alle de gode privilegier og rettig
heder, lovlige og agtværdige friheder og sædvaner, som de vides at have
erhvervet af vore forfædre, idet vi under trusel om vor kongelige hævn
og straf udtrykkeligt forbyder, at nogen af vore fogeder, deres officialer
eller nogen som helst anden, hvilken stilling eller stand han end indtager,
på nogen måde drister sig til at fortrædige vore fornævnte bymænd eller
nogen af dem i modstrid med denne frihed og nåde, der er bevilget dem
af os. Givet i Randers i det Herrens år 1356 onsdag næst efter martyren
St. Valentins dag, idet vort sekret er hængt under dette brev til vidnesbyrd
om det fornævnte og til fastere forvaring.

V

1356 20 (?). februar, Acta Pont. I 199 nr. 469, se 1357 28. februar.

1356 22. februar.

419

Ivar Nielsen, ridder, pantsætter Melby, Enø samt sin hustrus gods på Sjælland

til kong Valdemar 4. Atterdag for 200 mark og lover sammen med Klaus Limbæk,
drost, at hjemle kongen det.
3. række. IV. — 18

nr. 419

22. februar 1356

Original i rigsarkivet.

var Nielsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg i sandhed står i skyld og gæld
til den stormægtige og berømmelige fyrste, min såre kære herre herr
Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, for 200 mark lødigt sølv, som
fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger
på sidste Sjællands landsting før næstkommende St. Hans dag i rede og
aftalte penge, nemlig i groter fra Tours, sterlinger og lybske penninge,
gode og gængse, eller også i udsmeltet sølv efter kølnsk vægt, som kaldes
‘lødigt sølv’. Herfor pantsætter jeg med dette brev til samme min herre
alt mit nedenfor nævnte gods, nemlig Melby i Ars herred, Enø og alt
det gods, som jeg fik med min hustru Margrete her på Sjælland, nævnt
og unævnt, med alle dets tilliggender, rørligt og urørligt, intet undtaget,
hvilket gods på ærlig vis skal indløses på fornævnte Sjællands landsting
for nævnte sum penge på den betingelse, at samme min herre skal besidde
fornævnte gods frit og råde over det, som han vil, og at han årligt skal
oppebære frugterne og afgifterne og tjenesteydelserne af samme uden at
det på nogen måde skal afdrages i hovedstolen, indtil godset på lovlig
vis indløses for nævnte pengesum til fornævnte termin. Desuden skal min
fornævnte herre i det år jeg eller mine arvinger måtte indløse nævnte
gods til fornævnte termin, have samme gods til sin fri rådighed, ligesom
før, fra den dag1) og indtil næstfølgende St. Mikkels dag, og han skal frit
oppebære afgifterne i det år, ligeledes uden at de på nogen måde skal
afdrages i hovedstolen. Ydermere forpligter vi, fornævnte Ivar Nielsen og
Klaus Limbæk, samme herre konges drost, riddere, os og vore arvinger
til at hjemle og ganske frigøre vor fornævnte herre konge fornævnte gods
for krav fra hvem som helst, således som landets love kræver det, indtil
det, som ovenfor berørt, indløses. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore,
nemlig Ivar Nielsens og Klaus Limbæks, segl hænge under dette brev
tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig herrerne Palle Jensen,
marsk, Lyder Limbæk, Peder Munk og Uffe Stigsen, riddere. Givet i
det Herrens år 1356 på St. Peter ad cathedram.

I

1) d. v. s. St. Hans.
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1356. 22. februar. Sønderhald herredsting.
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420

Tingsvidne af Sønderhald herredsting om, at Ebbe Galt har afhændet alt sit

gods i Nørager sogn til Niels Holk, og at Ture Jensen har pantsat gården Mogenstrup
til Niels Holk for ti mark sølv.

Original i rigsarkivet.

roder Peder, abbed i Essenbæk, Peder af Gesing og Jens af Hvilsager,
præster, Jens Pallesen, Kristian Kås, Palle Pedersen, Asser Lille og
Peder Brun til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi i det Herrens år 1356 på dagen for St.
Peter ad cathedram var til stede, hørte og så, at en vis Ebbe Galt person
ligt var til stede samme dag på Hald herredsting og frit afhændede og
skødede nærværende brevviser Niels kaldet Holk til evig besiddelse alt sit
gods, rørligt og urørligt, i Nørager sogn — undtagen sin part i Mogenstrup
og ‘Kaarldalgh’ mølle — med agre, enge, græsgange, skove og alle øvrige
tilliggender til samme gods, som ifølge arveret tilhørte ham efter samme
Ebbes faders død. Ydermere hørte og så vi, at Ture Jensen personligt
var til stede ovennævnte dag og på samme ting i vor og andre troværdige
mænds nærværelse og pantsatte til fornævnte Niels Holk gården Mogenstrup
med alle dens tilliggender — undtagen den del af denne gård, der tilhører
hans søster frøken Johanne — for ti mark lødigt sølv, at råde frit over
til dennes eget brug indtil nævnte sum penge fuldstændigt er betalt, idet
han bestemt forpligtede sig til fuldt ud med alle rettens midler at frigøre
samme Niels eller hans arvinger nævnte gård med dens tilliggender,
undtagen den part, der tilhører nævnte frøken Johanne, for krav fra
hvem som helst. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under
dette brev. Givet ovennævnte år og dag. Nævnte1) Ture lovede også
samme Niels, at i det år han til en St. Mikkels dag ønskede at indløse
nævnte gård, skulde han varsko samme Niels derom den nærmest fore
gående St. Hans dag1).

B

1—1) sidste sætning er en tilføjelse i originalen med samme skriverhånd, men med
andet blæk.

1356. 23. februar. Avignon.

421

Pave Innocens 6. giver Jon Madsen, præst i Børglum stift, tilladelse til at vælge
en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.

24. februar 1356

nr. 422
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Jon Madsen, præst i Børglum stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles
til Nicolaus Kyl, indtil1) givet i Avignon den 24. februar i vort fjerde
pontifikatsår.

T

1) for den forkortede formel se her nr. 299.

422

1356. 24. februar. Vejle.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at ridderen Ivar Nielsen på kongens retterting har pantsat Melby, Enø samt sin hustrus gods på Sjælland til ham for 200

mark sølv, og at han sammen med drosten Klaus Limbæk har lovet at hjemle

kongen det.

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 i det Herrens år 1356 dagen før apostelen Mathias’
dag var ridderen herr Ivar Nielsen på vort retterting og erkendte, at han
i sandhed stod i skyld og gæld til os for 200 mark lødigt sølv, som fuldt
ud skal betales os eller vore arvinger af ham eller hans arvinger på sidste
Sjællands landsting før førstkommende St. Hans dag i rede penge, nemlig
i groter fra Tours, sterlinger og lybske penninge, gode og gængse, eller i
lødigt sølv efter kølnsk vægt, som kaldes ‘lødigsølv’. Herfor pantsatte han
og oplod os i pant nedennævnte gods, nemlig i Melby i Ars herred, Enø
og alt gods, som samme herr Ivar fik på Sjælland med sin hustru fru
Margrete, hvilket gods på ærlig vis skal indløses på fornævnte Sjællands
landsting for nævnte sum penge på det vilkår, at vi skal have nævnte
gods i vor besiddelse og årligt nyde frugterne og afgifterne af samme,
uden at de på mindste måde skal afregnes i gældens hovedstol, indtil det på
lovlig vis indløses fra os. Desuden skal vi derefter i det år, i hvilket fornævnte
herr Ivar eller hans arvinger indløser samme gods til forberørte termin,
frit besidde fornævnte gods indtil næstfølgende St. Mortens dag og til vort
brug oppebære det års afgifter, som heller ikke skal afdrages i hovedstolen.
Ydermere var samme herr Ivar og herr Klaus Limbæk, vor drost, tilstede
samme tid og samme sted, og med sammenlagte hænder og in solidum
forpligtede de sig og deres arvinger til at hjemle og ganske frigøre fornævnte

V
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gods med alle dets tilliggender for os og vore arvinger mod krav fra hvem
som helst, indtil det på lovlig vis indløses fra os. Til vidnesbyrd herom
er vort rettertingssegl hængt under dette brev. Givet i Vejle ovennævnte
år og dag med Niels Jensen af Keldebæk, vor Justitiar, som vidne.
1) jf. nr. 419.

1356. 25. februar. Odense.

423

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at væbneren Klaus Spliet på kongens
retterting har opladt ham alle breve, som Peder Brok havde givet Klaus Spliets

fader på gods i Søfælde og Søfældefang,
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at en vis Klaus Spliet, væbner, var på vort
retterting og oplod os til vor brug og vor rådighed alle de breve, som
en vis Peder kaldet Brok, havde givet og udfærdiget til den gode mand
Otto Spliet, hans fader — god ihukommelse — angående gods i Søfælde
og Søfældefang, nemlig gods, som årligt afkastede ni læster korn og var
pansat for 100 mark sølv1), sammen med al rettighed, som tilkom ham
til samme breve og gods. Til vidnesbyrd herom er vort rettertingssegl
tillige med nævnte Klaus Spliets segl hængt under dette brev i nærværelse
af de gode mænd Niels Jensen af Keldebæk, Justitiar og væbner, og
herrerne Bo Falk og Uffe Stigsen, vor kammermester, riddere, hvis segl
ligeledes er hængt under til vidnesbyrd om ovenstående. Givet i Odense i
det Herrens år 1356 på apostlen St. Mathias’ dag.

V

1) jf. DRB II 11 nr. 42.

135[6—59]. 25. februar. 0 kloster.

424

Anders, prior i 0 kloster, priorinden og det menige konvent sammesteds optager
Torkil Turesen og hans hustru Threiba i klostret.

Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

nders, præst, prior i 0, priorinden og hele det menige konvent samme. steds til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har optaget nærværende brevviser Torkil Turesen
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og hans hustru Threiba sammen med deres gods, nemlig en gård i ‘Høkf. o. r. n.’1) med en halv mark korn og en gård i Lørsted i Haverslev sogn
i Han herred med en mark korn i årlig afgift, i vort klostersamfund på
betingelse af, at nævnte gods med alle dets tilliggender skal tilfalde vort
kloster til dets tarv og nytte til evig tid. Til vederlag for dette gods for
pligter vi os herefter årligt at give samme Torkil og hans hustru 12 pund
korn i vendelbomål i indtægt, sålænge begge lever og at oppebære uden
fradrag af omkostninger. Men når Gud kalder den ene af dem fra denne
verden, efter at livstråden er overskåret, skal vi på hædrende vis overvære
dennes begravelseshøjtidelighed, som skal holdes i vort kloster; men den
overlevende skal fremtidig hvert år underholdes med halvdelen af oven
nævnte korn som sand forpligtelse, thi sagen er ordnet mellem os på det
vilkår, at ovennævnte gods efter begges død fuldkomment hører vort kloster
til. Og vi giver dem fuld meddelagtighed i vigilier, bønner, messer og
andre gode gerninger, som finder sted i vor orden, og i vor broderlige
kærlighed. Men for at denne fornævnte overenskomst må forblive gyldig
og stå ved magt, har vi ladet vort konvents segl tillige med segl tilhørende
prioren sammesteds, herr Anders Pedersen, hænge under dette brev til
vidnesbyrd og fastere forvaring. Givet i det Herrens år 135(6—59]2 på
den glorrige apostel St. Mathias’ dag.
1) afskriveren har ikke kunnet læse stednavnet med fuld sikkerhed. — 2) det fjerde
tal er usikkert overleveret.
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1356. 25. februar. Avignon.

Pave Innocens 6. meddeler gejstligheden i Danmark, Sverige og Norge, at han

atter udsender Johannes Guilaberti som nuntius til de tre riger.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

nnocens, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre, ærkebiskop
perne og biskopperne, og til sine elskede sønner, de udvalgte biskopper,
abbederne, priorerne, dekanerne, provsterne, ærkedegnene, ærkepræsterne,
præsterne, sognepræsterne og de andre prælater ved kirkerne og klostrene
og deres stedfortrædere, og også til kapitler og menige konventer ved
disse kirker og klostre og til de øvrige gejstlige personer, verdensgejstlige
og regelbundne, eksimerede og ikke-eksimerede, af alle ordener i Danmarks,
Sveriges og Norges riger hilsen og apostolisk velsignelse.

I
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Da vi atter sender vor elskede søn Johannes Guilaberti, dekan ved
kirken i Dorpat, det apostoliske sædes nuntius, nærværende brevviser,
som på vor befaling var kaldt til den romerske kurie for at aflægge regn
skab for, hvad han havde modtaget, betalt og foretaget, og hvilke disposi
tioner han havde truffet i disse lande i det apostoliske kammers navn, tilbage
til samme lande for vore og fornævnte kirkers anliggenders skyld, anmoder,
opfordrer og beder vi Eder alle indtrængende om, idet vi ved vort apostoliske
brev påbyder Eder strengt som vor befaling, at I af ærbødighed for os
og nævnte sæde velvilligt modtager samme nuntius, når han kommer til
Eder, og behandler ham agtværdigt og med flid giver agt på og også
adlyder ham i disse anliggender, som vides at høre til dette embede.
Givet i Avignon den 25. februar i vort fjerde pontifikatsår.

1356. 25. februar. Avignon1)»

426

Pave Innocens 6, takker kong Valdemar 4. Atterdag for den hjælp, han tidligere

har ydet den pavelige nuntius Johannes Guilaberti, og beder påny om støtte til

denne.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige
konge.
Vor elskede søn Johannes Guilaberti, dekan ved kirken i Dorpat, det
apostoliske sædes nuntius, har i en kærkommen indberetning fremhævet
overfor os, at Du, der nærer udmærket hengivenhed og kærlighed til os
og den romerske kirke, Din moder, har bistået samme nuntius, der vare
tager vore og denne kirkes ærinder, med gunstig beskyttelse og virknings
fuld hjælp og begunstigelse under varetagelsen af disse ærinder. Idet vi i
den anledning sender Dig overmåde megen taksigelse og yder Dig vel
fortjent ros herfor, høje konge, beder vi Dig indtrængende om, at Du ved
vor mellemkomst velvilligt lader fornævnte nuntius, der på vor befaling
for nærværende atter vender tilbage til disse lande i medfør af disse ærinder,
være Dig anbefalet og fortsat lader disse ærinder være beskyttet ved Din
gunst og bistand. Thi idet vi formener, at vi på grund af de gunstbe
visninger, Du allerede har ydet, og dem, som vi forudser, Du i fremtiden
vil yde omtalte nuntius, er forpligtet til at yde Dig gengæld, lover vi
Dig som en højtelsket søn apostoliske gunstbevisninger, idet vi agter at
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støtte Dine ønsker, så meget vi kan med Gud. Givet i Avignon den 25.
februar i vort fjerde pontifikatsår.
1) samme dag anbefalede paven Johannes Guilaberti til staden Brügge, trykt Acta
Pont. Svec. I 532 nr. 510, og til staden Lübeck, biskoppen af Lübeck, kanniken Henrik
Biskop sammesteds og greverne Klaus og Henrik 2. af Holsten, trykt Acta Pont. I 200
nr. 473. Ligeledes fik Johannes Guilaberti fuldmagt til at inddrive gæld i sit embeds
område, trykt Acta Pont. Svec. I 536 nr. 516. 1356 21. marts tildelte paven ham et
kanonikat og en præbende ved kirken i Würzburg og ærkedegneembedet i Künzelsau,
trykt Acta Pont. Svec. I 541 nr. 525.

427

1356. 25. februar. Avignon.

Pave Innocens 6. giver ridderen Niels Truedsen og hans hustru Ingefred, Lunds

stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres
dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn den velbyrdige mand Niels Truedsen, ridder, og
til vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Ingefred, hans
hustru, i Lunds stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Petrus Maleti, indtil1) givet i Avignon den 25. februar i vort fjerde pontifi
katsår.

T

1) for de forkortede formler se her nr. 299.
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1356. 25. februar. Avignon.

Pave Innocens 6. giver ridderen Absalon Ågesen og hans hustru Kristense, Lunds

stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres
dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r fe Hl vor elskede søn den velbyrdige mand Absalon Ågesen, ridder, og
JL til vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Kristense, hans
hustru, i Lunds stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Petrus Maleti, indtil1) givet i Avignon den 25. februar i vort fjerde pontifi
katsår.
i) for de forkortede formler se her nr. 299.

6. marts 1356

28i

nr. 431

1356. 25. februar. Avignon.
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Pave Innocens 6, giver Margrete Pedersdatter fra Lunds stift tilladelse til at
vælge en skriftefader, som kan give hende syndsforladelse i hendes dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger,

* I ^il vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Margrete PedersJL datter, i Lunds stift, hilsen o. s. v.

Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles ti)
Pastora, indtil1) givet i Avignon den 25. februar i vort fjerde pontifikatsår.
1) for de forkortede formler se her nr. 299.

1356. 2. marts.

430

Rådmænd og borgere i Roskilde erklærer, at Arnold Assersen på bytinget har
pantsat en øde grund i St, Olai sogn til kanniken Niels Jensen, provst i Østersyssel,
for 10 mark sølv,

Original i den arnamagnæanske samling.

ådmænd og borgere i Roskilde til alle, som ser dette brev, hilsen
. evindelig med Gud.
Alle skal vide, at Arnold Assersen på vort byting har pantsat til nær
værende brevviser, den ærværdige herr Niels Jensen, kannik i Roskilde
og provst i Østersyssel, og med dette brev har overladt ham til fri besiddelse
en øde grund i St. Olai sogn, der lovligt tilhører Arnold på hans børns
vegne, for 10 mark lødigt sølv, på den betingelse, at hvis samme Arnold
Assersen eller hans arvinger beslutter at indløse fornævnte grund, så skal
de, hvis der er opført en sten- eller træbygning på den, indløse denne
fuldt ud til den værdi, den bliver ansat til ved gode mænds vurdering,
førend nævnte grund indløses for fornævnte sum penge, hvilket vi offent
ligt erklærer. Til vidnesbyrd herom er vort bysegl hængt under dette
brev. Givet år 1356 onsdagen før fastelavn.

R

1356. 6. marts.

431

Rådet i Slesvig erklærer over for rådet i Lübeck, at Margrete, datter af væveren

Sigfred Segeberg i Lübeck, har opladt sin andel i faderens to huse i Lübeck til sin
broder Sigfred,

nr. 432

g. marts 1356
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Original i Lübeckarkivet.

ådmændene i Slesvig til de hæderværdige og gode mænd, de herrer
b. rådmænd i staden Lübeck, deres venner, inderlig og oprigtig kærlig
hed i tjeneste og ærbødighed.
Margrete, datter af Eders afdøde borger, væveren Sigfred fra Segeberg,
erkendte i vor nærværelse sammen med vor medborger Kristian, nu
hendes ægtefælle, og alle hendes børn, at hun fuldstændigt har givet
afkald på sin afdøde faders to huse — hvoraf det ene ligger i St.
Johannesstræde på hjørnet nær nonneklostret og det andet nær derved
i Tværstræde for enden af gården til nævnte hus — og således som de fore
findes nu, og at hun fuldt ud sammen med sin nævnte ægtefælle og alle
hendes børn — alle børnenes fædrene slægtninge er også afgået ved
døden1) — over for os som over for Eder har opladt begge de nævnte
huse med hensyn til alle rettigheder, som kunde tilfalde hende i samme
huse, til hendes broder Sigfred, Eders medborger, således at han alene
herefter kan bruge begge disse huse som sit rørlige og omsættelige gods.
At det er forhandlet i vor nærværelse, erklærer vi med dette brev. Til
vidnesbyrd om dette afkald og denne opladelse er vort sekret fæstnet til
dette brev. Givet i det Herrens år 1356 søndagen Esto mihi.

R

1) denne sætning er tilføjet forneden på originalen med henvisningstegn til dette sted.
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1356. 9. marts.

Ebbe Jensen Galt pantsætter sin hustru Margrete Nielsdatters fædrene og mødrene

gods til herr Peder Falk.

1. Eline Gøyes jordebog (1552).

ørst et brev om, at Ebbe Jensen Galt pantsætter herr Peder Falk sin
hustru Margrete Nielsdatters fædrene og mødrene gods — hun var tid
ligere gift med Niels Hak — sammen med det, hun arvede efter sine børn
og ved sin søster Ingeborgs død, hvilket er en halv hovedgård i Sibbarp,
tre gårde i Reslöv med en vandmølle, Sonnarp, Farstorp, Gryttinge,
Gryderup, en gård i Torrlösa, en gård i Vittskövle, Hjortsås, Ölöv, tre
gårde i Sånna, to gårde i Åstorp, Valleröd, Elliemølle^ halvdelen af Stora
Harrie, Gödelöv, Stubbarp, en gård i Önneslöv, en gård i Everlöv, en
gård i Görslöv sønden å og al den del han har i Ingelstad, for 500 mark
purt sølv efter kølnsk vægt. Givet onsdagen før St. Gregors dag 1356.

F
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nr. 434

2. Herredagsdombog 1537—41 i rigsarkivet.

t brev1), som Ebbe Jensen kaldet Galt havde udstedt år 1356 af
I indhold, at han havde pantsat herr Peder Falk gods i Skåne for 500
lødige mark purt sølv efter kølnsk vægt, hvilket gods var tilfaldet ham med
sin hustru fru Margrete Nielsdatter, enke efter Niels Hak, og som hun
havde arvet efter sin fader og moder og efter sine børn og efter søsteren
Ingeborgs død.

E

1) brevet fremlægges af Mogens Gøye under en proces 1540(7) med Holger Ulfstand,
jf. Det kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger I 357.

1356. [efter 9. marts]1)

433

Herr Peder Falk kvitterer Esger Brok for indløsning af det gods, som Ebbe Galt

havde pansat til ham.
Herredagsdombogen 1537—41 i rigsarkivet.

o kvitteringer1), der var skrevet på latin år 1356 og af indhold, at
herr Peder Falk erkender, at han har oppebåret 380 lødige mark
sølv af herr Esger Brok for det gods, som Ebbe Galt havde pantsat til
fornævnte herr Peder Falk.

T

1) kvitteringerne fremlægges af Holger Ulfstand under processen 1540(7), jf. nr. 432
note 1. Den anden kvittering er udstedt 1357 u. d., se næste bind.

1356. 10. marts.

434

Herr Peder Falk pantsætter gods i Onsjø herred.

Rigens Forfølgningsbog 1332—981) i rigsarkivet.

t gammelt pergamentsbrev, skrevet og dikteret på latin med ved
hængende segl og af indhold, at herr Peder Falk, ridder, havde
pantsat noget jordegods i Onsjø (herred), og i det samme brev nævnes
klart Gryderup og mere gods i Onsjø (herred), som skal være af det
store pant2), med mere, som brevet indeholder. Samme brevs datum er
det Herrens år 1356 torsdag inden St. Gregors dag.

E

1) referat af et tingsvidne af Skånes landsting 1563 22. maj; brevet 1356 fremlægges
da af Hak Ulfstand på sin søster Elses vegne, enke efter Tage Ottesen Thott — 2) om
det såkaldte ‘Store pant’ se Curt Wallin, Ide Falk till Gladsax 124—34.

13. marts 1356
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1356. 13. marts. Villeneuve.

Pave Innocens 6. overdrager Niels Absalonsen et kanonikat ved kirken i Roskilde

og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Niels Absalonsen, kannik i Roskilde, hilsen
o. s. v.
Din retskaffenheds og Dine dyders fortjenester, for hvilke Du anbefales
hos os ved troværdige mænds vidnesbyrd, kræver, at vi viser Dig nådig
gavmildhed. Idet vi derfor i betragtning af Dine fornævnte fortjenester
ønsker at vise Dig, der, som vi har forstået, har arbejdet i Sveriges rige i
det apostoliske kammers anliggender, en særlig nåde, overdrager vi Dig
med apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i Roskilde 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
lovformeligt indsatte befuldmægtigede o. s. v. ord til andet som i det nær
mest foregående indtil1) i egen person, eller (uanset) at Du vides at besidde
et kanonikat og en præbende og provstiet ved kirken i Lund. Intet men
neske (---- )2) vort overdragelses-, provisions-, reservations-, bestemmelsesog viljesbrev (---- )2). Givet i Villeneuve i Avignon stift den 13. marts i
vort fjerde pontifikatsår.

T

1) hermed henvises til ordlyden af brevet 1356 12. september, nr. 466, som i det
pavelige register er placeret umiddelbart foran. — 2) for de forkortede formler se nr. 291.

436

1356. 13. marts. Villeneuve.

Pave Innocens 6. pålægger ærkebispen af Lund og bisperne af Lübeck og Børg

lum at indføre Niels Absalonsen i et kanonikat ved kirken i Roskilde.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

samme måde1) til vore ærværdige brødre ærkebiskop (Jakob) af Lund
og bisperne (Bertram) af Lübeck og (Mogens) af Børglum hilsen
o. s. v.
Din retskaffenheds og Dine dyders fortjenester o. s. v. indtil1) ved kirken
i Lund. Derfor pålægger vi Eder (---- )2) flere andre fra nu af med vor
myndighed skal skaffe nævnte Niels eller hans befuldmægtigede på hans
vegne anerkendelse som kannik og broder i nævnte kirke i Roskilde, efter
k

P
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22. marts 1356'

nr. 438

at (---- )2) kanonisk ret, og at I ligeledes med samme myndighed over
drager og anviser fornævnte Niels efter denne godtagelse med al ret og
tilbehør den præbende, der af os, som ovenfor omtalt, er reserveret ham
i denne kirke i Roskilde, hvis en sådan dengang, da vi foretog reservatio
nen, var ledig i nævnte kirke eller fra da af blev ledig, eller så snart den
måtte blive ledig sammesteds. I skal fremdeles (---- )2) besiddelse af for
nævnte præbende og dens omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter
indførelsen og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige (---- )2)
af dette kanonikat og denne præbende, uanset alt det ovenfor anførte
(---- )2). Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 435. — 2) for de forkortede formler se nr. 133.

1356. 21. marts Næstved.

437

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer herr Peder Falk det gods, som Jens Larsen

tidligere havde overdraget denne.
Eline Gøyes jordebog (1552).

remdeles et brev om, at kong Valdemar under rigets segl tildømmer
herr Peder Falk det gods, Jens Larsen tidligere havde overdraget ham,
og halvdelen af Kvanløse, Glumsø, Igelsø og Brorfelde, og alt det gods,
herr Jens Uffesen købte og pantsatte, mens han og fru Cecilie levede i
ægteskab. Givet i Næstved på St. Bents dag år 1356.

F

1356. 22. marts. Avignon.

438

Johannes Maurelli, pavelig generalauditør, beder biskop Bertram af Lübeck og

Henrik Biskop, kannik i Bremen, om at stævne kong Magnus af Sverige, Norge
og Skåne og hans råder og garanter, heriblandt afdøde ærkebiskop Peder af Lund,

og deres efterfølgere og arvinger til at tilbagebetale de penge, kongen lånte af den
pavelige udsending Johannes Guilaberti.

Afskrift i Vatikanarkivet.

ohannes Maurelli, provst ved helligkorskirken i Liège, generalauditør i
vor herre pavens kammer, til den ærværdige fader i Kristus herr biskop
(Bertram) af Lübeck eller hans stedfortræder i åndelige sager og dekanen
og Henrik Biskop, kannik ved kirken i Bremen, hilsen med Gud.
Efter at Johannes Palasini, sognepræst ved kirken i Pia, Eine stift, be-

J
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fuldmægtiget for den berømmelige fyrste herr Magnus, af Guds nåde
Sveriges, Norges og Skånes konge, og den høje fyrstinde fru Blanca, hans
hustru, og de ærværdige fædre i Kristus, de herrer Peder, fordum biskop
af Linkoping, men nu ærkebiskop af Uppsala, og Niels Markussen, fordum
provst i Linkoping og nævnte herr konges kansler, men nu biskop af
Linkoping, biskop Sigmund af Strångnås, biskop Hemming af Åbo og
biskop Thomas af Våxjd, og desuden de strenge og mægtige mænd, de
herrer Nils Abjdrnsson, Nils Turessson, Sveriges drost, Orm Ødstensøn,
Norges drost, Karl Nåskonungsson, Anund Sture, Gustav Arvidsson, Niels
Ågesen, Eringisl Suneson, riddere, og Jon Kristineson, væbner, råder,
Nils Ingevaldsson, foged i Stockholm, Magnus Gislason, riddere, Halsten
Petersson, gælker i Skåne, Algot Bengtsson, lovmand i Våstergotland,
Nils Magnusson, Peder Lindormsson og Bengt Turesson, væbner hos
nævnte herre konge, i sin tid havde aflagt tilståelse i retten overfor den
gode mand, Johannes Fabri, sognepræst ved kirken i Corronsac, Toulouse
stift, vor stedfortræder og commissarius, dømte samme vor stedfortræder
og commissarius samme herrer konge, dronning, ærkebiskop, biskopper,
riddere og væbnere og enhver af dem in solidum til i Flandern at give og
betale 22.028 mark tre øre een ørtug og seks penninge i svensk og norsk
mønt eller i penge, der er gængse i Sveriges og Norges riger............
med hensyn til hvilke disse sammen og in solidum med herrerne ærke
biskopperne Peder af Lund, Hemming af Uppsala og biskopperne Sigge
af Skara og Odgisl af Våsterås, hvilke er gået al kødets gang, ifølge en
overenskomst1) er skyldnere over for samme herre pave og det apostoliske
kammer.........Endvidere skal I på vore vegne sørge for peremptorisk at
stævne arvingerne og efterfølgerne og besidderne af alt gods efter de for
nævnte herrer ærkebiskopper Peder af Lund, Hemming af Uppsala og
biskopperne Sigge af Skara og Odgisl af Våsterås, de afdøde skyldnere,
der ligeledes, som det er sagt, fuldstændigt underkastede sig selv og deres
arvinger og efterfølgere under nævnte kammers og vor retshåndhævelse
med hensyn til betaling og tilbagelevering af nævnte pengesummer, samt
arvingerne efter alle de andre ovenomtalte skyldnere, hvis de er afgået
ved døden eller en eller anden af dem er det, og vi stævner dem ligeledes
med dette brevs ordlyd........ Givet i Avignon under nævnte kuries eget
segl, som vi bruger, den 22. marts i herre pave Innocens 6.s fjerde pontifi
katsår.
1) jf. nr. 351 og Brilioth, Den påfliga beskattningen af Sverige 234 flg.
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1356. 27. marts. Roskilde.
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Jens Larsen af Vemmetofte skøder sit og sin datters gods i Hårlev til kong Valdemar

4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

ens Larsen af Vemmetofte til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg har tilskødet den stor
mægtige fyrste, min såre kære herre herr Valdemar, de Danskes og
Venders konge, alt mit og min datters gods i Hårlev med alle dets til
liggender sammesteds og i samme landsbymark, intet undtaget, at besidde
med rette evindelig. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at
frigøre min nævnte herre konge og hans arvinger samme gods for krav fra
mig, min datter, mine arvinger og fra hvilke som helst andre, der rejser
krav med rette; og jeg tildeler ligeledes min nævnte herre konge fuld
bemyndigelse til at dele samme gods med herrerne Peder Falk og Niels
Hak, riddere, som landets love kræver. Givet i Roskilde i det Herrens år
1356 første søndag efter den hellige jomfrus bebudelse under mit segl i
nærværelse af de gode mænd, min broder ridderen herr Peder Larsen og
Jakob Basse, hvis segl ligeledes er hængt under til vidnesbyrd om oven
stående.

J

1356. 5. april. Roskilde.

440

Biskop Henrik af Roskilde, dekanen Niels Jensen og kapitlet sammesteds skænker
underkantoren en bopæl nærmere domkirken end den, der hidtil har hørt til embedet.

Original i den arnamagnæanske samling.

enrik, af Guds nåde biskop af Roskilde, Niels Jensen, dekan, og
hele deres kapitel sammesteds, hilsen med Gud.
Da det ligger os stærkt på sinde med omhu at varetage vor kirkes
fremgang og hæder, har vi med fælles billigelse og efter forudgående om
hyggelig overvejelse givet vor kirkes underkantor, den nuværende og den
til enhver tid værende, som om natten såvel som om dagen er forpligtet
til at overvære tidebønnerne i samme vor Roskildekirke, en grund til
residens for ham ved kirken, hvilken grund grænser op til den vestlige
del af nævnte kirkes kirkegård bag skolen, blot adskilt derfra ved alfarvej,

H
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og ved hvis sydside kongsgården ligger, dog med samme alfarvej imellem,
og hvilken grund tidligere tilhørte samme vor kirkes bygningsfond; og
vi har skænket ham samme til frit at besidde evindelig til eget brug. Og
vi Henrik, omtalte biskop, har i gensidig forståelse med vort kapitel til
erstatning anvist vor kirke i Roskilde en anden grund, stødende op til
den østlige del af St. Laurentius’ kirkes kirkegård i Roskilde og tidligere
tilhørende vor gård i Roskilde, og har helt og holdent overdraget den til
bygningsfonden at besidde med rette evindelig, idet vi tilbagekalder og
genovertager til vor fornævnte Roskildegård en gård eller grund ved
broen kaldet ‘Fundelsbro’, som i fordums tid af vore forgængere har været
henlagt til residens for underkantoren ved vor kirke, da den vides at
ligge fjernere fra samme vor kirke end den anden, idet fornævnte vort
kapitel og underkantoren ligeledes har givet deres samtykke og minde
hertil. Til erindring om denne handling har vi ladet vore segl hænge
under dette brev. Forhandlet og givet i Roskilde i det Herrens år 1356
tirsdagen nærmest søndagen, da man synger Lætare Jerusalem o. s. v.

441

1356. 6. april. Ringsted.

Jens Andersen af Solbjerg skøder et bol jord i Ulstrup i Løve herred til kong

Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

ens Andersen af Solbjerg til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg for 20 mark lødigt sølv
og 14 alen klæde fra Kortrijk har solgt et bol jord i Ulstrup i Løve herred
med dets tilliggender, alle som eet, som min hustru Cecilie ved arveret
har erhvervet efter sin fader Bo Tuesen af Skaftelevs død, og at jeg på
Sjællands landsting og fornævnte Løve herredsting har skødet det til den
stormægtige fyrste, min såre kære herre herr Valdemar, af Guds nåde
de Danskes og Venders konge, at besidde med rette evindelig, for hvilket
jeg erkender at have oppebåret den fulde og ubeskårne pris. Derfor
forpligter jeg med dette brev mig og mine arvinger til at hjemle samme
min herre konge og hans arvinger samme bol jord med dets tilliggender,
og at frigøre det for krav fra hvem som helst med den bestemmelse, at
hvis nævnte bol jord på en eller anden måde ved landets love fravindes

J
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samme min herre konge eller hans arvinger, binder jeg med dette brev
mig og mine arvinger til at holde samme min herre konge og hans arvinger
skadesløse. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev til
lige med segl tilhørende de gode mænd Jens Nielsen af Kragerup, Jon
Nielsen af Solbjerg og Esbern Nielsen sammesteds. Givet i Ringsted i
det Herrens år 1356 onsdagen næst efter midfastesøndag.

1356 13. april. Kalundborg.

442

Niels Eriksen af Linde, væbner, skøder al den rettighed, som han, hans hustru
eller børn har i det gods, som afdøde herr Jakob Nielsen, ridder, erhvervede af

afdøde fru Elene af Havnelev, til kong Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

iels Eriksen af Linde, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev skøder og oplader til den berømme
lige fyrste, min såre kære herre herr Valdemar, de Danskes og Venders
konge, al den ret, som jeg eller min hustru eller mine børn vides at have
i det gods, som herr Jakob Nielsen, ridder — god ihukommelse — er
hvervede af fru Elene af Havnelev — from ihukommelse — ved skødning,
gave, pantsætning eller på en hvilken som helst anden måde, at besidde
og råde over evindelig til hans og hans arvingers brug, idet jeg giver og
meddeler samme min herre konge fuld bemyndigelse til at dele nævnte
gods med mine ‘lodsbrødre’ i overensstemmelse med landets love, for
hvilket gods jeg erkender at have oppebåret fuld betaling. Givet i Ka
lundborg i det Herrens år 1356 onsdagen før palmesøndag i nærværelse
af herrerne Stig Andersen, Uffe Stigsen, riddere, og Jens Madsen, væbner,
hvis segl ligeledes er hængt under til vidnesbyrd om ovenstående.

N

1356 2. maj.

443

Optegnelse i Deventers byregnskaber om udbetaling til en løber fra Kampen,

der har overbragt et brev angående kongen af Danmark.
Regnskab for år 1356 i Deventer byarkiv.
3. række. IV. — 19

nr. 444

22. maj 1356
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remdeles dagen efter samme1) blev der ved magistraternes mellem
komst udbetalt fem skilling fire penninge til tjeneren hos magistraterne
i Kampen, der bragte dem et brev angående kongen af Danmark.

F

1) d. v. s. Valborgs dag.
1356 18. maj. Acta Pont. VI 512 nr. 5135, se 1360 18. maj.
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1356 22. maj. Avignon.

Pave Innocens 6. giver sin skatmester biskop Reginaldus af Palencia kvittering
for modtagne pengesummer i det 3. pontifikatsår fra nuntieme i en række lande og

‘fra de apostoliske nuntier i kirkeprovinserne......... Dan
mark, Sverige og Norge’.

stifter, herunder

Afskrift i de pavelige kopibøger.

445

[1356] 25. maj.

Johan Buxtehude meddeler borgmestre og rådmand i Stralsund, hvad han ved
om forholdet mellem kong Valdemar 4. Atterdag, hertug Albrecht 2. af Mecklenburg,
greverne af Holsten og jyderne.

Original i Stralsundarkivet.

ohan Buxtehude1), borger i Stralsund, til de gode og såre agtværdige
mænd, de herrer borgmestre og rådmænd sammesteds med megen tje
neste og endnu mere ærbødighed.
I skal vide, at jeg ikke ved andet at meddele Eder om dystløbet i Kiel2)
end, at herr hertugen af Mecklenburg talte med herr kongen og over for
denne påtalte adskillige forhold og manede ham. Og det gjorde landet
Holstens grever ligeledes. Og herr hertugen skiltes ikke i venskab fra de
Danskes herre konge. Ydermere skal I vide, at nævnte herre konge var i
Kolding den foregående søndag3), og sammestedshen skulde de herrer
grever af landet Holsten og de, der kaldes ‘Jyderne’, komme til møde
med ham. løvrigt skal I vide, at vi ikke vil ride fra Lübeck, førend først
kommende fredag4), fordi de herrer preussiske rådmænd er forsinket. Lev
vel i Kristus. I den anledning udbeder jeg mig, at Eders instruks ændres.
Skrevet på biskoppen St. Urbans dag under Johan v. Ostens segl, borger
i Lübeck.

J
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5- juni 1356

nr. 447

1) Johan Buxtehude var Stralsunds udsending til den hansedag, der 1356 12. juni
skulde holdes i Briigge, Hanserecesse III nr. 12. — 2) jf. Sjællandske Årbog under 1356:
Parlamentum fuit Kylone et Valdamarus rex Danorum erat ibi, Annales Dan. 180. — 3) 22.
maj. — 4) 27. maj.

1356 30. maj. Helsingborg.

446

Magnus Tjålvason sælger 2 otting jord i Orlunda, Hov sogn (Ostergo tland),

til ridderen Arvid Gustavsson.
Original i det svenske rigsarkiv,

agnus Tjålvason til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
.... Til bestyrkelse og sikker forvaring af alt det ovennævnte beder
jeg om, at seglene tilhørende de velbyrdige mænd herrerne Nils Turesson,
lagmand i Tiohårad, Lars Karlsson, riddere, Sveriges ophøjede konges
råder, og Peder Get, væbner, tillige med mit eget segl må hænges under
dette brev. Skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1356 mandagen Rogationes1).

M

1) rogationsdagene er de tre dage før himmelfartsdag.

1356 5. juni.

447

Vedtægt af staden Wismar, at højst tre borgere med egen husholdning må være
fælles om en bod i Skanør, og at klager over stridigheder mellem byens borgere
sammesteds kun må indbringes for dens fogeder.

Original i Wismararkivet.

det Herrens år 1356 søndagen efter Kristi himmelfartsdag bestemte
mine herrer, de nye og gamle rådmænd, at lade bekendtgøre fra rådhu
sets svalegang, at det nedenanførte skulde overholdes under nedenforanførte
fastlagte bøder.........(6) Fremdeles, at kun tre af vore borgere, der har
deres egen husholdning, må være fælles om en bod i Skanør under bøde
på tre mark sølv1). (7) Fremdeles, at ingen af vore borgere i Skanør
under bøde på tre mark sølv må give underretning om eller klage over
en eller anden strid, der er opstået mellem vore borgere, til andre end
vore fogeder.........

I

1) jf. DRB III 2 nr. 150.

nr- 448

9- juni 1356
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1356 9. juni. Briigge.

448

Bartholomæus de Arquato fra Piacenza, offentlig notar, bevidner, at den pavelige

nuntius Johannes Guilaberti i Danmark, Sverige og Norge har indbetalt 121 pund
17 skilling og 6 penning grot til Perozzus Corsini af handelshuset Alberti Antiqui,

som denne skal viderebetale som 1500 guldfloriner til det apostoliske kammer. Blandt
vidnerne ‘Jakob Krage fra Roskilde stift'1).

Original i Vatikanarkivet.

1) en række tilsvarende vidnesbyrd om indbetalinger, dog uden at Jakob Krage
nævnes, og af hvilke det fremgår, at de indbetalte summer stammer fra Sverige eller
Norge, er trykt Acta Pont. Svec. I nr. 529, 537 (også i Acta Pont. Dan. I nr. 486, jf.
VII nr. 5380), 539—547.

1356 12. juni.

449

Bertold og Alverik Lappe tager Hamburgs borgere og andre købmand, der fardes

på Elben,

‘med undtagelse af Danskerne’, under deres beskyttelse for et tids

rum af et år.
Original i Hamburgarkivet1).

1) brevet er ordret enslydende med brevet af 1352 3. juni ( DRB III 3 nr. 559).

450

1356 15. juni. Villeneuve.

Pave Innocens 6. stadfaster Århus kapitlets valg af Povl til biskop af Århus.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder biskop Povl af Århus hilsen o. s. v.
Vort apostoliske embede (---- )J) indeholdt i den forbindelse, at
vore elskede sønner i kapitlet ved kirken i Århus, da samme kirke fordum
ved Århusbispen Svends død — salig ihukommelse —, han, som døde
uden for den romerske kurie, måtte savne en hyrde, for at forrette valget
af den fremtidige biskop af Århus sammenkaldte alle, (---- )J) og sam
drægtigt valgte Dig, dengang ærkedegn ved denne kirke af præstegrad,
til biskop af Århus, (---- )J). Men da Du, således som samme ansøgning
tilføjede, frygter, at provisionen af denne kirke på tidspunktet (---- )*) om,
at vi af apostolisk velvilje ville værdiges at give Dig provision i denne sag.

T
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J9- Juni !356

nr. 452

Idet vi derfor velvilligt betænker de storslåede dyder og gaver (---- )’) er
det vor vilje og tilstår vi Dig med apostolisk myndighed, at ovennævnte
valg (---- )J) skal stå ved magt fra udstedelsen af dette brev og opnå
(---- )J) vort viljes- og tilståelsesbrev (---- )1). Givet i Villeneuve i Avignon
stift den 15. juni i vort fjerde pontifikatsår.
1) for de forkortede formler se nr. 347.

1356 18. juni. Slesvig.

451

Biskop Niels af Slesvig bekræfter sine forgængeres privilegium, at ingen kirkelig
myndighed i Slesvig stift må stævne rådmænd og borgere i Slesvig uden for staden.

Original på Gottorp.

iels, af Guds nåde biskop af Slesvig, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at rådmændene i
Slesvig i vor nærværelse har fremlagt deres privilegier og friheder, tilståede dem af konger, hertuger, grever og adskillige andre herrer i Dan
marks rige, hvoriblandt nogle åbne breve af vore forgængere som biskopper
af Slesvig, der har beseglet med deres ægte og hele segl, og som udtrykkeligt
indeholdt, at ingen biskop af Slesvig eller andre prælater ved samme
kirke må stævne rådmændene eller borgerne i Slesvig eller nogen af dem
for en domstol uden for byen. Efter forudgående moden overvejelse billiger,
bekræfter og stadfæster vi offentligt med dette brev disse breve. Til vidnes
byrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Slesvig i det
Herrens år 1356 på den lørdag, da der synges Caritas dei.

N

1356 19. juni.

452

Gerlak Frie, borger i Roskilde, og hans søn Albert Frie, præst, erklærer, at tre
brydegårde i Store-Ladager er tilfaldet Gerlak Fries datter Katerine som mødrenearv.

Original i rigsarkivet.

erlak Frie, borger i Roskilde, og Albert Frie, hans søn, præst, til alle,
der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at ved det i nærværelse af mine børns slægtninge
og venner foretagne skifte af mine, fornævnte Gerlak Fries børns mødrene
gods tilfaldt godset i Store-Ladager, nemlig 3 brydegårde med deres

G

22. juni 1356

nr. 453
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særskilte tilliggender, vådt og tørt, ved arveret min datter Katerine med
alle rettigheder, således som samme gods blev pantsat til mig, til frit at
råde over til hendes eller hendes mands brug, hvis hun får en sådan, på
den betingelse, at min nævnte datter Katerine eller hendes mand årligt
skal betale og udrede et pund korn af samme gods i Ladager til min
datter Gese eller hendes mand, hvis hun får en sådan. Til vidnesbyrd
herom er vore segl hængt under dette brev tillige med borgmesteren i
Roskilde Gyncekes segl. Givet i det Herrens år 1356 søndagen før St.
Hans dag.

453

1356 22. juni. Avignon.

Den pavelige kammermester Stefan, ærkebiskop af Toulouse, kvitterer biskop Niels

af Slesvig for betaling af en del af hans forgænger biskop Henrik af Slesvigs servispenge og giver ham udsættelse med resten til juledag.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

tefan, af Guds miskundhed ærkebiskop af Toulouse, den herre pavens
kammermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
Det skal med dette brev være vitterligt for Eder alle, at herr biskop
Niels af Slesvig ved Nicolaus v. Verden, kannik ved fornævnte kirke, dags
dato har ladet indbetale 16 guldfloriner som en del af sin forgænger herr
Henriks servitium commune1), som han skyldte vor herre pavens kammer,
og desuden........ 2) som en del af de fire servitier3) til samme vor herres
husstand og tjenerskab. Vi frigør og kvitterer nævnte biskop, hans kirke
og hans efterfølgere for de således indbetalte beløb. Men efter at have
indset vægten af de tunge byrder, som hviler på ham, og som på denne
biskops vegne blev udviklet for os, og hvilke har medført og sandsynligvis
stadig medfører, at denne er ude af stand til at betale resten af sin nævnte
forgængers servitium commune og servitierne til vor nævnte herre paves
husstand og tjenerskab, som han i sin tid af egen drift og frivilligt har
forpligtet sig til at betale til bestemte terminer under trusel om bestemte
straffe og domme, har vi med den myndighed, der er overladt os i denne
sag, ladet den for ham gældende termin udskyde til førstkommende
juledag, dog således, at hvis han ikke til den for ham forlængede termin
gør fyldest i denne sag, skal han ifalde de samme straffe og domme,
som han tidligere var underkastet. Ydermere har vi med den myndighed,

S
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nr. 455

vi udøver, ladet denne herr biskop fritage for de suspensions-, interdiktsog bandlysningsstraffe, den tiltale for mened og de øvrige straffe, som han
har pådraget sig ved ikke at have betalt de fornævnte beløb til de for ham
fastsatte terminer, idet vi med samme myndighed barmhjertigt giver
ham dispensation for irregularitet, hvis han efter terminens udløb har
pådraget sig en sådan ved at deltage i gudstjenester eller på anden måde,
dog uden at dette er sket i foragt for nøglemagten. Til vidnesbyrd herom
har vi ladet dette brev skrive og ladet det befæste ved at vedhænge vort
kammers segl. Givet i Avignon den 22. juni år 1356 efter Herrens fødsel
i den 9. indiktion i den hellige fader og vor herre af Guds nåde pave
Innocens 6.s fjerde pontifikatsår.
1) jf. DRB II 4 nr. 305 note 2. — 2) beløbet mangler i afskriften. — 3) jf. DRB II 4
nr. 305 note 3.

1356 24. juni.

454

Jens Staverskov erkender, at Anders Simonsen har indløst gods i Bursø og
Holeby.

Eline Gøyes jordebog (1552).

t brev om, at herr Jens Staverskov af Kelstrup anerkender, at Anders
Simonsen indløste fra ham en halv gård i Bursø med mere gods i
Holeby for 372 mark purt sølv. Givet St. Hans dag 1356.

E

1356 7. juli. Villeneuve.

455

Pave Innocens 6. giver hertug Valdemar 3. og hertuginde Regitse af Slesvig og
Jylland tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i
deres dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn den velbyrdige mand Valdemar, hertug, og til vor
elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Regitse, hertuginde af
Slesvig og Jylland, hans hustru, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Petrus Maleti, indtil1) givet i Villeneuve i Avignon stift den 7. juli i vort
fjerde pontifikatsår.

T

1) for den forkortede formel se her nr. 299.

nr. 456

10. juli 1356
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1356. 10. juli.

2^

Grev Nicolaus af Tecklenburg og Schwerin og hans søn Otto slutter forbund
med hertug Erik 1. den Ældre af Sachsen-Lauenburg og hans søn Erik 2. den Yngre

om gensidig hjælp i krigstilfælde, dog med den udtrykkelige betingelse, at hertug

‘i forholdet til kongen af Danmark, grev Johan af Holsten
og grev Johan af Hoya skal gøre, hvad de er forpligtet til over for dem’.
Erik og hans søn

Original på Gottorp.

1356 16. juli, Schlesw.-Holst. Reg. u, Urk. IV 449 nr. 690, se 1366 16. juli.
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1356. 25. juli.

Jens Pedersen af Helsinge oplader det gods i Mønge og NejUnge, som Torben
Tuesen havde pantsat til ham for 20 mark sølv, til kong Valdemar 4. Atterdag for
samme sum.
Original i rigsarkivet.

ens Pedersen af Helsinge til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Jeg vil, at det med dette brev skal være vitterligt for alle, at jeg på
Holbo herredsting til den stormægtige fyrste og mægtige herre herr Valde
mar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, har opladt og til hans
hånd ganske har overdraget det gods, alt og hvert, med dets tilliggender i
Mønge og Nejlinge, som en vis Torben Tuesen har pantsat til mig for
20 mark lødigt sølv, med al ret, med åbent brev og garantier, således
som de vides at være tilfaldet mig, og på samme pantsætningsvilkår, som
de blev pantsat til mig, idet jeg erkender, at jeg af samme min herre
konge fuldt ud har oppebåret samme 20 mark lødigt sølv. Til vidnesbyrd
herom har jeg ladet mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd
herrerne Asser af Helsinge, Niels af Tikøb, præster, Frederik Døring,
Everlin, Konrad Skytte, Jakob Jensen, Jakob Øvesen og Anders Bosen
hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1356 mandagen før
kongen og martyren St. Olavs dag.

J

297
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nr. 459

1356. 25. juli.

458

Peder Ulvsen Mule sælger Strandmølle i Barritskov og en gård i Barrithule til
Niels Manderup den Yngre.

Original i rigsarkivet.

eder Ulvsen kaldet Mule til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg til nærværende brevviser Niels Manderup den
Yngre har solgt og opladt møllen ‘Strandmølle’ i Barritskov og en gård i
Barrithule, hvori Lave Bonde bor, hvilken jeg med ret adkomst har er
hvervet af Mogens Mogensen og som i lovlig arv og ved lovligt skifte
tilfaldt Mogens efter hans fader, ridderen Mogens Jensen, med alle dens
tilliggender, rørlige og urørlige, idet jeg erkender at have modtaget pas
sende betaling af ham for samme gods. Med dette brev forpligter jeg mig
til at skøde ham dette gods på hans begæring og til at hjemle ham det mod
krav fra hvem som helst i overensstemmelse med landets love. Til vidnes
byrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd Peder
Gylling, Jakob Jensen og Niels Hågensen hængt under dette brev. Givet
i det Herrens år 1356 på apostlen St. Jakobs dag.

P

1356. 29. juli. Alborg.

459

Kong Valdemar 4. Atterdag tilstår bymandene i Æb eltoft ret til at holde torvedag
hver søndag samt til at hente brændsel i kongens skove og til at have fri forte og

fægang nær ved byen.

Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide1), at vi, idet vi ønsker at vise bymændene i Æbeltoft en
særlig nåde, tilstår dem, at de må nyde den ret, som gælder i andre torve
købinger og stæder i vort rige, og holde almindeligt torv hver søndag på
den sædvanlige plads, som er anvist dem dertil på vor grund. Ligeledes
tilføjer vi den særlige nåde, at de må have brændsel af Uved og affaldsog nedfaldstræ sammesteds fra vor skov, idet vi vil, at de skal have forte
og fægang frit til alle sider nærved omtalte by. Vi forbyder derfor strengt
under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres

V

nr. 460

i. august 1356
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officialer eller nogen som helst anden drister sig til på nogen måde at
fortrædige disse bymænd i anledning af deres privilegiums nådesbevisning,
dersom de vil undgå fortabelse af vor nåde og vor kongelige hævn. Givet
i Aalborg under vort segl i det Herrens år 1356 på kongen og martyren
St. Olavs dag med Niels Jensen af Keldebæk, vor Justitiar, som vidne.
1) jf. DRB II 5 nr. 144.

460

1356. 1. august. Villeneuve.

Pave Innocens 6. giver hertug Bengt af Halland tilladelse til at vælge en skrifte

fader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

* I 'il vor elskede søn den velbyrdige mand hertug Bengt af Halland
hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Johannes Asselent o. s. v. indtil slutningen1). Givet i Villeneuve i Avignon
stift den 1. august i vort fjerde pontifikatsår.
1) for den forkortede formel se her nr. 299.

461

1356. 4. august. Lübeck.

Lübecks og Greisfwalds voldgiftsdom i striden mellem Stralsund, Rostock og

Wismar på den ene side og Kampen på den anden om voldshandlingerne på Skånemarkederne i 1352.

Originaler i Rostock- og Liibeckarkiverne.

(T)rev) om den strid, som rådet i Stralsund og deres borgere, rådet i
-U Rostock og deres borgere, rådet i Wismar og deres borgere på den
ene side og rådet i Kampen og deres borgere på den anden side havde
med hinanden, og som opstod i Skåne i det Herrens år 1352 otte dage
før St. Mikkels dag på det årlige marked i Skanør, og hvorom de fra
begge sider har henvendt sig til os, rådmænd i Lübeck og Greifswald,
for at vi skal træffe en afgørelse ved mindeligt forlig eller efter retskendelse,
og om hvad vi afsiger som kendelse i den sag efter de åbne breve, klage
og gensvar, som de under deres segl har givet og tilsendt os derom1).
<1 ) For det første med hensyn til den første artikel2), som borgerne i Strål-
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sund anfører mod borgerne i Kampen, nemlig angående de tolv mænd,
har vi truffet følgende afgørelse: Over de gerningsmænd, som borgerne i
Kampen efter hvad de siger, har givet borgerne i Stralsund en skriftlig
fortegnelse over, skal borgerne i Kampen afsige fredløshedsdom og anden
dom, som dertil hører, hvis de ikke allerede har gjort dem fredløse. Ligeså har
de tre fornævnte byer ret til indenfor deres retsområde at forfølge sagen
mod dem i overensstemmelse med deres misgerning. Men hvis borgerne
i Kampen endnu ikke har opstillet en skriftlig fortegnelse, så skal de nu
give dem en liste over dem. Fremdeles skal halvdelen af alt det gods,
som tilhørte og tilhører de fornævnte misdædere, og som befinder sig i
borgerne i Kampens område, tilfalde samme misdæderes nærmeste arvinger.
Den anden halvdel skal man dele i tre. En trediedel skal tilfalde staden,
en trediedel domstolen, en trediedel den skadelidte. Vil borgerne i Stral
sund, Rostock eller Wismar herudover rejse anklage mod nogen borger i
Kampen, skal de fra Kampen stille ham for rådsdomstolen i deres stad,
og hvis vedkommende bliver fældet der, så skal der vederfares med godset,
således som det er bestemt ovenfor. {2) Den anden artikel angående de
tre fra Kampen, som i Stralsund blev anklaget som mordere og tyve,
afgør vi således: Eftersom Thomas Tosleger3), som dengang var foged i
Skåne og domsmand i Kampen, bad om, at de måtte blive givet fri mod
borgen for, at de atter vilde give møde til en fastsat termin for at stå til
rette eller at betale 400 mark stralsundsk, hvis de ikke gav møde, og
eftersom de ikke er mødt frem, så er de fradømt de fornævnte 400 mark.
<3) Med hensyn til den tredie artikel angående det gods, som borgerne i
Kampen fratog borgerne i Stralsund, træffer vi følgende afgørelse: Eftersom
de fra Kampen tog dette gods på grund af de 400 mark, som de her
foran er blevet fradømt, så skal de i tiden mellem nu og St. Mortens dag
erstatte dem, hvem godset tilhører, dette til samme værd, som det under
deres ed havde, da det blev taget. <4) Fremdeles angående den første
artikel i modklagen fra borgerne i Kampen mod dem i Stralsund ved
rørende tre mænd, der blev slået ned, hvoraf den ene døde, og angående
den anden, at de har bagvasket 60 af deres borgere som røvere og skotyve,
og angående den tredie, at de påstår, at der er digtet smædeviser om
dem, herom har vi truffet følgende afgørelse: Hvis borgerne i Kampen vil
beskylde nogen borger i Stralsund angående et af disse punkter, da skal
det ske for rådet i Stralsund; der skal Stralsundborgerne holde rettergang
i sagen efter deres begæring. (5) Den fjerde artikel, at borgerne i Kampen
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klager over borgerne fra Stralsund, Rostock og Wismar i anledning af,
at de har ført klage over for kongen og hans fogeder, skriftligt eller mundt
ligt, derom træffer vi følgende afgørelse: Eftersom deres borgere var blevet
dræbt og deres gods taget af borgerne i Kampen, så var det nødtvungent,
at de måtte fremføre klagen for kongen af Sverige og hans fogeder, under
hvis lejde og i hvis sikkerhed de befandt sig der; så de skal ikke have
pådraget sig nogen skyld ved den klage. (6) Fremdeles hvis borgerne i
Kampen vil rejse beskyldninger mod nogen fra de tre stæder angående
forvoldt tab, så skal den, som bliver beskyldt, lægge lidt eller meget
frem, og dertil sværge, at han ikke skylder dem mere på grund af det tab.
Det samme skal de fra Kampen til gengæld gøre over for de tre stæder,
hvis de vil beskylde dem for forvoldt tab. <7) Fremdeles med hensyn til
den klage fra borgerne i Rostock4) mod borgerne i Kampen, at en af deres
borgere og en af deres borgeres tjenere er blevet dræbt på borgerne fra
Kampen fed, og at 200 mark er blevet frataget de samme, derom træffer
vi følgende afgørelse: Borgerne i Kampen skal dømme i den (klage), og de
skal dømme om hans gods, således som det er bestemt her foran. Og
hvis nogen fra Rostock vil beskylde nogen borger fra Kampen angående
de penge, som er frataget borgerne i Rostock, så skal borgerne i Kampen
hjælpe ham til hans ret i den sag. (8) Fremdeles med hensyn til den første
artikel i klagen fra borgerne i Wismar5) mod borgerne i Kampen, at de fra
Kampen dræbte to af deres borgere, således som de vil føre tilstrækkeligt
bevis for, træffer vi følgende afgørelse: Hvis borgerne i Wismar kan føre
bevis for rådet i Kampen, så skal borgerne i Kampen hjælpe dem til deres
ret efter deres lov. <9) Den anden artikel angående de 200 mark, som
blev frataget deres borgere ved nattetid sammesteds, afgør vi således:
Hvis nogen fra Wismar vil beskylde nogen fra Kampen desangående,
skal borgerne i Kampen i den sag over for deres råd yde dem, hvad der er
deres ret. (10) Fremdeles skal alle klagere fra disse fire fornævnte stæder,
når de vil føre klage, uden svig være sikrede på hen- og tilbagevejen for
begge parters vedkommende mod alle dem, som vil gøre eller undlade
at gøre noget for deres skyld. Og med denne afgørelse skal de være udsonet
med hensyn til disse fornævnte punkter og forblive venner, hvorhen de
kommer til lands og til vands, dog med forbehold for enhver til at klage,
således som der står skrevet her foran. Givet og skrevet i Lübeck i det
Herrens år 1356 torsdagen efter St. Peters dag, da hans lænker brast.
1) jf. nr. 235, 262, 266, 322 og 411. — 2) jf. nr. 262. — 3) egti. bødker. — 4) jf. nr.
266. — 5) jf. nr. 411.

3<)i

[Før 23. august 1356?]

1356. 17. august.

nr. 463

462

Jens Bransvig af Katslosa kvitterer herr Niels Hak af Hyby for 60 mark penge.

1. Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1685).

ens Bransvig af Katsidsas kvittering givet herr Niels Hak af Hyby,
ridder, på 60 mark i god og fuldvægtig skånsk mønt. Givet ottende
dagen efter martyren St. Laurentius’ dag 1356.

J

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ens Bransvigs af Katsidsas kvittering på 60 mark penge i ny mønt,
udstedt til Niels Hak. Givet 1356.

J

[1356. Før 29. august?]1)

463

Staden Hamburg beder kong Valdemar 4. Atterdag, der har ladet opføre en
forskansning på Helgoland, om at foranledige, at dens borgere og hansekøbmanden

ikke kommer til at lide nogen skade derved.
Efter tryk hos Sartorius2).

il kongen af Danmark skrives efter hilseformel således:
Det skal være åbenbart for Eder, stormægtige konge, at vi af tilsyne
ladende sandfærdige indberetninger har erfaret, at I for kort tid siden har
opført en forskansning på landet, kaldet Helgoland, og at det af og til
hænder, at vore borgere og hansekøbmanden for at frelse liv og ejendele
anløber samme land og havn og sammesteds har et udmærket tilflugts
sted. Idet vi derfor søger om bistand for vore nævnte borgere og hanse
købmanden, anmoder vi Eder, stormægtige og ædle herre, med ydmyg
og indtrængende bøn om, at I sammen med Eders fogeder, officialer og
undergivne, som findes sammesteds, værdiges at træffe sådanne forholds
regler og sørge for at de overholdes, så at der ikke på nogen måde skal
opstå farer for eller ske plyndringer af vore borgere og af hansekøbmanden
fra nævnte forskansning eller at dette igangsættes derfra. I, stormægtige
konge, kan tillidsfuldt........ 3) byde over os, hvilket vi særligt ønsker at
gøre os fortjent til hos Eder, høje herre. Skrevet under vort segl.

T

1) brevet skal, som påpeget af Reinhardt, Valdemar Atterdag p. 235—36, muligvis
sættes i forbindelse med den strid, som biskop Bertram af Lübeck skulde bilægge, jf.
nr. 464—65. I et utrykt aktstykke fra omkring 1360 11. november (se næste bind) siges
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forskansningen på Helgoland at være bleven opført i 1356. — 2) efter koncept, der gik
til grunde ved Hamburgs brand i 1842. — 3) lakune i trykket.

1356. 29. august. Lübeck.

464

Kong Valdemar 4. Atterdag udnævner biskop Bertram af Lübeck og rådmandene

sammesteds til voldgiftsmand i striden mellem ham og staderne Bremen, Hamburg
og Stade.
Afskrift i Hamburgarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at vi har
henvist alle de uoverensstemmelser, stridigheder og fjendtligheder, som
består og pågår mellem os på den ene side og stæderne, byerne, rådmændene og borgerskabet i Bremen, Hamburg og Stade på den anden side
til endelig voldgiftskendelse ad rettens vej eller i mindelighed af den
ærværdige fader, herr Bertram, biskop af Lübeck, og de herrer rådmænd
sammesteds, uden at de to parters ret på nogen måde krænkes ved denne
voldgift. Vi forpligter os i så fald til at anerkende og godkende hvad
som helst de nævnte herrer, bispen og rådmændene i Lübeck foretager
sig med hensyn til ovenstående. Vi vil, at denne voldgiftsmyndighed
skal ophøre fra og med næste påske om et år1). Givet i Lübeck i det
Herrens år 1356 på dagen for Johannes Døberens halshuggelse under vort
segl, som er hængt under dette brev til vidnesbyrd om ovenstående.

V

1) 1358 1. april.
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1356. 29. august. Hamburg.

Staden Hamburg udnavner biskop Bertram af Lübeck og rådmandene sammesteds
til voldgiftsmand i striden mellem dem og kong Valdemar 4. Atterdag.

Afskrift i Hamburgarkivet.

ådmændene i staden Hamburg til alle, der ser dette brev, hilsen med
- Gud.
Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at vi har
antaget den ærværdige fader, herr Bertram, biskop af Lübeck, og de herrer

R
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rådmænd sammesteds til voldgiftsmænd for ad rettens vej eller i mindelig
hed at afslutte alle de uoverensstemmelser og fjendtligheder, der består
og pågår mellem den stormægtige fyrste, herr Valdemar, de Danskes og
Venders konge, på den ene side og os og vore medborgere på den anden
side, uden at de to parters ret på nogen måde krænkes ved denne voldgift.
Vi forpligter os i så fald til at anerkende og godkende hvad som helst de
nævnte herrer, bispen og rådmændene i Lübeck, foretager sig med hensyn
til ovenstående. Vi vil, at denne voldgiftsmyndighed skal ophøre fra og
med næste påske om et år. Givet i Hamburg i det Herrens år 1356 på
dagen for Johannes Døberens halshuggelse under vort sekret, som er
hængt under dette brev til vidnesbyrd om ovenstående.

1356. 12. september. Villeneuve.

466

Pave Innocens 6. overdrager Niels Jakobsen, kong Valdemar 4. Atterdags klerk,

et kanonikat ved kirken i Roskilde og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I ’il vor elskede søn Niels Jakobsen, kannik i Roskilde, hilsen o. s. v.

Din retskaffenheds og Dine dyders rosværdige fortjenester, for
hvilke Du anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os
til at vise Dig nådig gavmildhed. Idet vi derfor under hensyntagen
(---- )’) Valdemar, de Danskes berømmelige konge, ydmygt har rettet
til os på Dine vegne, hans elskede klerk, ønsker at vise Dig særlig nåde,
overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i
Roskilde og giver Dig det ved provision. Hvis en præbende for tiden er
ledig i samme kirke, eller når den bliver ledig, og Du eller Din dertil
lovformeligt 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 for
Dig med al ret og tilbehør efter denne godtagelse. Vi forbyder strengt
vor ærværdige broder biskop (Henrik) og vore sønner i kapitlet i Roskilde og
den eller dem, under hvem overdragelse, provision af eller al anden rådig
hed over præbenderne ved samme kirke i fællesskab eller hver for sig hører,
i mellemtiden, også før denne godtagelse, at driste sig til 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
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godtage den. Vi erklærer (---- )’), uanset bestemmelsen om et vist antal
kanniker og alle andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner i
denne kirke, selv om (---- )J) som kanniker i samme kirke eller arbejder
på at få anerkendelse eller med hensyn til provisioner, de skal have på
kanonikater og præbender ved nævnte kirke, har fået særligt eller angående
kirkelige beneficier i de egne har fået almindeligt brev (---- )*). Det er
nemlig vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af denne præbende skal
foretrækkes for alle undtagen for dem, der med vor myndighed har fået
anerkendelse i denne kirke eller har ventebrev på præbender sammesteds,
men at (---- )J) andre kanonikater, præbender og beneficier; (----- )I),
og at kanonikater og præbender i denne kirke eller andre kirkelige bene
ficier, hvortil de (---- )!) overholde samme kirkes bestemmelser og
(---- )!) i egen person, eller (uanset) at Du fraværende vides at besidde
et^kanonikat og en præbende ved kirken i Lund, hvis frugter, indtægter
og indkomster, som det forsikres, ikke overstiger en årlig værdi af ti
guldfloriner. Intet menneske (---- J1). Givet i Villeneuve i Avignon stift
den 12. september i vort fjerde pontifikatsår.
i ) for de forkortede formler se nr. 291.
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1356. 12. september. Villeneuve.

Pave Innocens 6. pålægger bispen af Odense, abbeden i Esrom kloster og

sakristanten ved kirken i Avignon at indføre Niels Jakobsen i et kanonikat og en
præbende ved kirken i Roskilde.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å den måde1) til vor ærværdige broder biskop (Niels) af Odense og
vore elskede sønner abbeden i Esrom, Roskilde stift, og sakristanen
ved kirken i Avignon hilsen o. s. v.
Din retskaffenheds o. s. v. indtil af ti guldfloriner. Derfor pålægger vi
Eder (---- )2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 466. — 2) for de forkortede formler se nr. 133.
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1356. 12. september. Villeneuve.

Pave Innocens 6. giver ridderen Stig Andersen og hans Hustru Tove, Århus stift, til
ladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.

3°5

[Før 23. september 1356]

nr. 471

Afskrift i de pavelige kopibøger.

f I Hl vor elskede søn den velbyrdige mand Stig Andersen, ridder, og
-L til vor elskede datter i Kris tus den velbyrdige kvinde Tove, hans
hustru, Århus stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Rogerus de Kenton, o. s. v. indtil slutningen1). Givet i Villeneuve i
Avignon stift den 12. september i vort fjerde pontifikatsår.
1) for den forkortede formel se her nr. 299.

1356. 12. september. Villeneuve.
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Pave Innocens 6. giver Peder Sivertsen, væbner i Århus stift, tilladelse til at vælge
en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn den velbyrdige mand Peder Sivertsen, væbner i
Århus stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles til
Johannes Fauqueti, indtil slutningen1). Givet i Villeneuve i Avignon stift
den 12 september i vort fjerde pontifikatsår.

T

i) for den forkortede formel se her nr. 299.

1356. 12. september. Villeneuve.
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Pave Innocens 6. giver biskop Mogens af Børglum tilladelse til at vælge en

skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder biskop Mogens af Børglum hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der stiles
til Johannes Fauqueti, indtil slutningen1). Givet i Villeneuve i Avignon
stift den 12. september i vort fjerde pontifikatsår.

T

1) angående den forkortede formel se her nr. 299.

[Før 23. september 1356]1)
Mageskifte mellem herr Anders Pedersen af Alnarp og domkapitlet i Lund.
3. række. IV. — 20
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Notits i Lundebogen (1494)-

er foreligger et brev om, at herr Anders Pedersen af Alnarp, ridder,
har mageskiftet alt sit gods i Olstorp i Rønneberg herred til gengæld
for kapitlets gods i Tågarp i Bara herred. Men dette brev er i høj grad
beskadiget og kan ikke læses fuldstændigt.

D

1) Anders Pedersen omtales som død 1356 23. september, nr. 472.

472

1356. 23. september. Lund.

Arveskifte mellem arvingerne efter herr Anders Pedersen af Alnarp.
Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1685).

rveskifte eller mageskifte mellem arvingerne efter salig Anders Pedersen
. af Alnarp, ridder, af efterfølgende gods, nemlig en gård i Våla,
en gård i Sondra Horstad, fremdeles to gårde i Tofta, en gård i Slåtterod,
en gård i Lemmestro, en gård i Ostra Torp, en gård i Aketorp, som var
pantsat. Givet i Lund fredagen inden ærkeenglen St. Mikkels dag. 1356.

A
473

1356. [23. september]1).

Skifte mellem arvingerne efter herr Anders Pedersen af Alnarp.
Lundegårds registratur (1577).

t skiftebrev mellem arvingerne efter herr Anders Pedersen af Alnarp.
1 Givet 1356.

E

1) jf. forrige nr.; vistnok en dobbeltudfærdigelse heraf.
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1356. 23. september. Lund.

Herr Peder Larsen, Falk og Ludvig Andersen tilskifter Niels Uffesen deres gods

i Tågarp.
Eline Gøyes jordebog (1552).

remdeles et brev om, at herr Peder Larsen, Falk Andersen og Ludvig
Andersen tilskifter herr Niels Uffesen på hans hustrus vegne alt deres
gods i Tågarp, som de havde efter herr Anders Pedersen af Alnarp,
ridder. Givet i Lund fredagen inden St. Mikkels dag. 1356.

F
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[Omkr. 1356-84]').
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Pantebrev udstedt af Ludvig Andersen

a/Tocketorp.

Registratur i rigsarkivet (1531).

remdeles et pantebrev udstedt af Ludvig Andersen af Tocketorp, ly
dende på 10 øre korn.
1) Ludvig Andersen omtales i breve fra 1356, jf. nr. 474, til 1384 5. september.

1356. 29. september.
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Henrik Isulvsen skøder alt sit gods i Lystrup, Udlejre og Svestrup til kong

Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

enrik Isulvsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg til den høje og
mægtige fyrste herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge, ganske har opladt og på landstinget i Ringsted og på Try1) herreds
ting i Slangerup har skødet alt mit gods rørligt og urørligt i Lystrup,
Udlejre og Svestrup med alle dets tilliggender af enhver art, nemlig agre,
enge, skove græsgange, fiskevande, intet undtaget indenfor fire markskel,
at besidde med rette evindelig. Ydermere forpligter jeg mig med dette
brev til at hjemle og fri samme min herre konge eller hans efterfølgere
for krav og tiltale fra min eller mine arvingers side. Til vidnesbyrd herom
har jeg ladet mit segl hænge under dette brev tillige med segl tilhørende
de gode mænd herr Niels2), præst i Tikøb, Anders Let, Niels Pedersen af
Slangerup, Jon Is, min broder, og Bodulv Ågesen. Givet i det Herrens år
1356 på ærkeenglen St. Mikkels dag.

H

1) Try herred, d.v.s. Strø, Jørlunde og Lynge herreder. — 2) i seglet Jakobsen (lacobi).
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Jakob Holgersen pantsætter ti gårde i Lunnom, Bosarp, Bjorka, Morshog og
Fåringtofta til Peder Eskilsen for 140 mark skånsk og 10 skilling grot.

nr. 477

29. september 1356

308

Afskrift i vidisse i rigsarkivet.

akob Holgersen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Jeg vil, at det skal stå fast for alle nuværende og fremtidige, at jeg
erkender, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den gode og hæderlige
mand nærværende brevviser Peder Eskilsen for 140 mark i nye skånske
penninge og 10 skilling grot, som jeg eller mine arvinger fuldt ud skal
betale samme Peder Eskilsen og hans arvinger til førstkommende kyndel
misse i rede penge og i sølv og i ingen anden betaling eller værdi. For
disse 140 mark penge og 10 skilling grot pantsætter jeg med dette brev
til fornævnte Peder Eskilsen og hans arvinger mine fire gårde i Lunnom,
mine to gårde kaldet Tvingegårde, en gård i Bosarp, en gård i Bjorka,
en gård i Morshog i Luggude herred og en gård i Fåringtofta i Norra
Åsbo herred med virning, agre, enge, græsgange, skove, fiskevande hø
rende til fornævnte gårde, vådt og tørt, aldeles intet undtaget, med hvilke
benævnelser det end kan opregnes, rørligt og urørligt, på den betingelse,
at hvis jeg svigter med betalingen til den for mig fastsatte termin, da
skal omtalte Peder Eskilsen og hans arvinger tage ovennævnte gårde
med alle tilliggender til fornævnte gårde under deres ledelse og forvalt
ning fra fornævnte termin og de følgende seks samfulde år og skal have
hel og uindskrænket fuldmagt til at indsætte landboer og gårdsæder i
fornævnte gårde, til at nyde og oppebære alle frugter, indtægter, afgif
ter, indkomster, tjenesteydelser og beder, alt og hvert, som fornævnte
gårde kan afkaste og til frit at råde over dem til eget tarv; alt dette skal
ingenlunde fradrages i hovedstolens sum af penge og sølv. Men hvis
oftnævnte gårde med alle deres tilliggender, som ovenfor nævnt, efter
forløbet af de fornævnte seks år ikke indløses af mig eller mine arvinger
i tide og på lovlig vis for 140 mark skånske penge og 10 skilling grot i
rede penge, således som de var dengang jeg modtog fornævnte sølvpenge,
da skal alle de fornævnte gårde med alle deres tilliggender, aldeles intet
undtaget, med hvilke benævnelser de end opregnes, med evig besiddelsesret
tilfalde fornævnte Peder Eskilsen og hans arvinger uden ethvert yderligere
tilskud, som på folkesproget kaldes ‘tilgift’. Jeg forpligter mig og mine
arvinger til at hjemle fornævnte Peder Eskilsen og hans arvinger fornævnte
gårde med alle deres tilliggender, som ovenfor nævnt, for krav fra hvem
som helst, nuværende og fremtidige. Til vidnesbyrd om og bevis for
denne anerkendelse er mit segl tillige med min elskede broder Peder

J
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Holgersens segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1356 på
St. Mikkels dag.

1356. 3. oktober. Avignon.

478

Pave Innocens 6. tillader biskop Henrik af Roskilde at lade en dertil egnet præst
genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

* I 51 vor ærværdige broder biskop Henrik at Roskilde hilsen o. s. v.

Vi imødekommer velvilligt Dine fromme bønner o. s. v. ord til
andet som i det tidligere — nr. 1551) —, der stiles til biskop Guillelmus
af Séez, indtil2) idet denne fuldmagt mister sin gyldighed efter et tidsrum
af to år. Givet i Avignon den 3. oktober i vort fjerde pontifikatsår.
1) brevets nr. i kopibogen. — 2) for den forkortede formel se her nr. 365.

1356. 10. oktober.
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Herr Anders Nielsen af Skabersjd kvitterer herr Niels Uffesen for 30 lødige

mark.
Eline Gøyes jordebog (1552).

remdeles et brev om, at herr Anders Nielsen af Skabersjd kvitterer
herr Niels Uffesen for 30 lødige mark, for hvilke han havde gods i
pant, og erklærer herr Niels Uffesens breve, der er givne herom, for døde
og magtesløse. Givet mandagen1) efter St. Franciscus’ dag 1356.

F

1) jordebogen har anden dagen—feria secunda.

1356. 10. oktober.

480

Mads Frændesen pantsætter sit gods i Lille-Reersø til Herman Degn.

Eline Gøyes jordebog (1552).

ørst et brev om, at Mads Frændesen pantsætter Herman Degn sit
gods i Lille-Reersø for tre mark purt sølv, hvilket gods han tidligere
havde i pant af fru Margrete, Jakob Pedersens enke; og hvad bondebyg
ning Herman Degn lader bygge på forskrevne gods, skal Mads Frændesen

F
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betale ham efter to af deres venners udsagn, eller også skal Herman
Degn have fuldmagt at føre samme bygninger derfra. Givet mandagen
efter St. Dionysius’ dag 1356.

1356. 21* oktober. Fyns Landsting.

481

Rikard Paris oplader sit pant i Markemølle til sin broder Jens Paris.

Kalundborgske registratur (1476).

t landstingsbrev om, at Rikard Paris oplod sin broder Jens Paris
den pantsatte Markemølle i Skovby herred. Givet 1356 fredagen efter
evangelisten St. Lukas’ dag1).

E

1) registraturen fortsætter derefter: »Disse breve findes sammenbundet med særligt
mærke udenpå og med påskrift, at det er det gods, som Albert Grot skødede dronning
Margrete«. Albert Grot, borger i Lübeck, vides 1404 6. juli at eje gods på Fyn, Rep.
nr. 4639. »Disse breve« synes at sigte til de breve, som arvingerne efter borgeren Niels
Lang i Odense havde på fynsk gods, jf. Æ A I 34.

482

1356. 30. oktober. Lund.

Kong Erik af Sverige og Skåne stadfæster sine forgængeres privilegier for gejst

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

rik, af Guds nåde konge af Sverige og herre over landet Skåne, til
I alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen med alles
Frelser.
Det er i overensstemmelse1) med kongelig adfærd i fred at fremme sine
undersåtters vel og med store nådesbevisninger, begunstigelser og privi
legier især at udmærke dem, der ofte har vist sig som mest tro med
hensyn til påskønnet lydighed og lydig tjeneste. Derfor har vi fundet
det passende at bekræfte de nedenfor skrevne artikler for vore hengivne
undersåtter, den ærværdige fader i Kristus herr Jakob, ærkebiskop af
Lund, Sveriges primas, hans kapitel i Lund, riddere, væbnere, klostre,
borgere og de øvrige indbyggere i vort land Skåne, gejstlige og lægfolk,
på grund af den oprigtige troskab, som de har behaget os med under
udførelsen af vore befalinger, både med råd og dåd, og stadfæste dem
som bevis på deres særlige forret til vor kærlighed, skønt de vides at

E
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være privilegerede af vore forgængere, Danmarks konger, (1) For det
første at den herre ærkebiskop af Lund, hans kirke og kapitel, riddere,
væbnere, klostre, borgere og indbyggere i købingerne og i vort øvrige
land Skåne, enhver gejstlig og lægmand, i fællesskab skal glæde sig over
alle de friheder, nådesbevisninger, rettigheder, love og anerkendte sæd
vaner, som de nogensinde i frihed og med nytte har brugt. <2) Fremdeles
at de, der hører under den herre ærkebiskop af Lund og de herrer i Lunde
kirkens kapitel og under dem, der har beneficium i samme kirke, eller
under klostre, riddere og væbnere på ingen måde skal tynges med redskud,
medmindre deres særlige velvillige samtykke opnås hertil. <3) Fremdeles
at enhver sognepræst ved kirkerne i landet Skåne skal have en hovedtoft,
som kirken har haft fra sin grundlæggelse, fri og undtagen fra inne, stud
og alle kongelige rettigheder sammen med sin daglige husstand og sine bord
fæller, som opholder sig på samme toft. <4) Fremdeles at riddere og væbnere
frit skal oppebære tremarksbøder af deres egne undergivne på tinge og
udenfor, undtagen hvis de selv begår denne forseelse eller har givet
befaling til dens udførelse ved egne folk, eller også hvis de genstridigt
har siddet vore breve overhørige. Men heri er vore retterting undtagne,
dog under stadig iagttagelse af de privilegeredes ret, som på rimelig måde
er opnået hos vore forgængere eller hos os. Men hvis nogen anklages for,
at han personlig har begået disse forseelser, eller de er sket på hans be
faling, skal han bevise sin uskyld efter landets love. <5) Fremdeles skal de,
der hører under den herre ærkebiskop, de herrer i Lundekirkens kapitel
og under dem, der har beneficium i samme kirke, på ingen måde søge
verdslig domstol — undtagen i sager angående arvejord — men alene
gejstlig; dog skal de møde for vort retterting, der som skik er, skal overhøres
af to kanniker fra Lund, som på deres herres vegne skal oppebære alle
bøder, som falder af disse undergivne. (6) Fremdeles skal ingen kunne
fængsles eller fordrives fra landet Skåne uden først at være lovligt overbevist
eller efter af egen drift at have aflagt tilståelse for domstolen eller efter at
være blevet grebet på fersk gerning. (7) Fremdeles skal der ikke blive bedt
om kirkernes tiende, og de skal ikke blive oppebåret i vort eller vore mænds
navn, men skal frit sælges til bedste pris til kirkernes gavn, undtagen hvis
trykkende nød tvinges os hertil; og selv da skal vi ikke tage dem eller lade
dem tage, uden at der er stillet tilstrækkelig sikkerhed for dem. Tidligere
taget tiende skal udredes fuldt ud. (8) Fremdeles skal vor gælker eller
hans mænd eller hvilke som helst andre ikke gæste nogen utilbørligt. <9)
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Fremdeles skal ingen indfødt i landet Skåne stævnes udenfor dette land i
nogen sag, men alene til hans rette og vante ting. <10) Fremdeles skal
ingen ridder og væbner på nogen måde kaldes i udbud udenfor landet
Skåne uden på vor bekostning og udgift, idet der skal stilles dem fyldest
gørende sikkerhed af os for løsepenge og for tab af ting. (11) Fremdeles
skal vi udnævne 12 af landet Skånes mægtigste mænd til med deres ed
at afgøre, hvad der er retfærdigt med hensyn til det gods, der efter hvad
der siges på uretmæssig måde blev tilvurderet herr Kristoffer, fordum
Danmarks konge. Endvidere aflægger vi Eringisl Suneson, jarl af Orkneyøerne, Nils Turesson, Lars Karlsson, riddere, Jon Kristinesson og Bengt
Turesson, væbnere og vor ovennævnte herre kongens råder, på tro og love
det løfte in solidum med vor herre kongen, at alt det ovennævnte punkt
for punkt skal blive overholdt fast og ukrænkeligt. Vi fornævnte kong
Erik har til vidnesbyrd og fastere forvaring af alt det ovenstående ladet
vort segl hænge under dette brev tillige med segl tilhørende den ærvær
dige fader i Kristus herr Niels, biskop af Linkoping og vore fornævnte
råder. Givet i Lund i det Herrens år 1356 søndagen før allehelgensdag i
vor nærværelse.
1) jf. DRB III 1 nr. 50.

[Omkr. 1356 30. oktober],
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Kong Erik af Sverige og Skåne stadfæster Lundekirkens og gejstlighedens privi
legier.
Lunde kapitels registratur (1425).

vennævnte1) kong Eriks stadfæstelse af Lundekirkens og hele gejst
lighedens privilegier.
1) sigter til en registrering af nr. 482.

484

[Omkr. 1356 30. oktober.]

Kong Erik af Sverige og Skåne udsteder privilegium til kapitlet i Lund.

Lunde kapitels registratur (1425).

s

k/amme1) Eriks privilegium, givet kapitlet.
1) jf. nr. 482—83.
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1356. Omkr. 19. november.
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Henneke Wetter, borger i Lübeck oplader sit gods på Femern og sine gældskrav
på rådmænd og borgere i Ribe og andetsteds til sin måg Johan Pertzeval.
Optegnelse i Lübeck Niederstadtbuch1).

et skal være vitterligt, at Henneke Wetter gav møde for rådet, og
uden at være udsat for tvang, tværtimod af fri vilje og efter sine
venners råd, uden indskrænkninger gav og oplod til herr Johan Pertzeval, hans måg, og til dennes rette arvinger den del af sit gods,
som han havde på landet Femern, således som det er tilskrevet ham i
byens bog, og som det klart indeholdes i de herom affattede privilegier
af de herrer grever af Holsten2), så at denne og hans arvinger skal kunne
gøre med det, hvad de vil, og skifte det efter behag. Til gengæld for alt
det fornævnte gods skal samme Johan udrede og betale samme Hennekes
gæld, nemlig 30 mark lybske penge, som han skylder sine kreditorer,
og ærligt foranledige og hjælpe ham til, at han kan indgive sig i en eller
anden orden, således som han i nærværelse af sine venner er gået ind på
at ville, (og derudover præstere ham en ydelse på 3 mark lybsk, sålænge
han forbliver i ordenen og der er livsgnist i ham)3), dog på den betingelse,
at hvis han falder fra denne orden og dette fromme klostersamfund og
forlader det uden sine venners råd og samtykke, skal hans nævnte måg
eller dennes arvinger derefter i fremtiden ikke give ham noget af den
nævnte ydelse. Endvidere oplod han frit og gav sin nævnte måg og dennes
arvinger uindskrænket rådighed over alle de tilgodehavender, der kan
tilfalde ham ved hans faders og moders død, såvel hos rådmændene
i Ribe og borgerne sammesteds eller andetsteds, hvor han på nogen
måde kunde rejse krav, samt ligeledes over alt øvrigt gods, på hvilke
steder han end måtte kunne rejse krav, dog således, at hvis de fornævnte
indtægter på landet Femern med vold fratages nævnte herr Johan eller
hans arvinger af de herrer grever af Holsten, således at de bliver berøvet
dem, skal herr Johan derefter overtage alle nævnte Hennekes (egne)
tilgodehavender eller gods, hvor han måtte kunne rejse krav, til erstatning
for alle disse indtægter. Men hvis han ukæret har besiddet samme ind
tægter, og de i fremtiden bliver indløst fra ham, da kan han kræve hele
sit nævnte tilgodehavende i gods andetsteds.

D

1) tredje notits på siden, der som overskrift har 1356 St. Elisabeths dag. — 2) grev
Johan 3.s brev af 1340 3/3 er trykt Lüb. UB. II nr. 701, jf. nr. 713. — 3) sætningen
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slettet med bemærkningen: Denne indtagt på 3 mark er slettet i medfør af en anden indførelse
nedenfor under år 62 mandagen efter Judiea (4. april).
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1356. 24. november.

Rådet i Århus beder rådet i Lübeck om at foranledige, at 80 mark, som har
tilhørt den afdøde Henrik Bikvelt, borger i Århus, udbetales til Heine Schönewedder,

befuldmægtiget for Henrik Bikvelts arvinger.
Registratur i Lübeckarkivet (19. årh.).

ådet i Århus anmoder rådet i Lübeck om at udvirke, at testaments. eksekutorerne efter den afdøde Tideman Rinth, borger i Lübeck,
udbetaler de 80 mark, som har tilhørt afdøde Henrik Bikvelt, borger i
Århus, til Heine Schönewedder, befuldmægtiget for sidstnævntes arvinger.
1356 24. nobember.

R
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1356. 26. november. Holbæk.

Tideke Fos af Ryde skøder det gods på Sjælland, som han har arvet efter sin
broder Klaus Fos, samt to gårde i Vejleby på Lolland til kong Valdemar 4. Atterdag.

Original i rigsarkivet.

ideke Fos af Ryde på Lolland til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg har overladt, opladt
og skødet den stormægtige fyrste, min såre kære herre herr Valdemar,
de Danskes og Venders berømmelige konge, alt mit nedenfor nævnte
gods, nemlig en gård i Lille-Heddinge på 2 øre skyldjord, hvorpå Ingvar
Lille bor, en gård sammesteds på 2 øre skyldjord, hvorpå Oluf Flint bor,
en gård sammesteds på 2 ørtug skyldjord, hvorpå Mogens Kuse bor,
med alle dets tilliggender, rørligt og urørligt, intet undtaget, at besidde
evindelig, hvilket gods jeg har erhvervet ved arveret efter min broder
Klaus Fos’ død — god ihukommelse. Desuden overlader, oplader og skøder
jeg med dette brev og med panthavers adkomst samme min herre
konge nedenfor nævnte gods, som har været pantsat til min fornævnte
broder, nemlig en gård i Lille-Heddinge på 4 ørtug skyldjord, hvorpå
Niels Smed bor, og en gård i Renge på 41/2 ørtug skyldjord, hvorpå
Mogens Nåde bor, for 4 mark sølv, fremdeles en gård i Sigerslev på 2 øre

T
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skyldjord for 8 mark sølv, fremdeles en gård i Store-Tårnby i Bjæverskov
herred på 1/2 bol, hvorpå Esger bor, for 10 mark sølv og en gård i Ølsemagle på 1 /2 bol for 8 mark sølv, med alle de rettigheder og vilkår, der
tilkom min ofte nævnte broder og efter sammes død nu med arveret til
kommer mig i samme, og jeg forpligter mig til ganske at frigøre min
nævnte herre konge fornævnte gods for krav fra hvem som helst. På
lignende måde skøder og oplader jeg ham med dette brev en gård i
Vejleby på Lolland, hvorpå Mads Næse bor, og en anden gård sammesteds,
hvorpå Niels Brasen bor, med tilsammen 12 pund land, hvilke gårde er
pantsat til mig af Niels Tordsen for 20 mark kobber i god mønt og 4
mark sølv, idet jeg erkender, at jeg har oppebåret fuld betaling og veder
lag for alt det fornævnte gods af kongen, og binder mig til at tilskøde
ham eller hans bud samme gods på landsting og herredsting, således
som landets love kræver det, tillige med alle de breve, der er givne og
udfærdigede angående nævnte gods. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev tillige med seglene tilhørende de gode mænd
Jakob Basse og Sten Basse, mine svogre. Givet i Holbæk i det Herrens
år 1356 dagen efter jomfruen St. Katrines dag.

1356. 26. november.
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Rådmandene i Malmø anbefaler deres medborger Niels, der af sin hustru Jutta

har fået bemyndigelse til at disponere over hendes arv i Lübeck, til rådmandene

sammesteds.
Original i Lübeckarkivet.

ådmændene i Malmø til de overmåde lovlydige og vidunderligt
i. omsigtsfulde mænd, vore oprigtige venner, de herrer rådmænd i
staden Lübeck, med erklæring om at ville være til behag i alt.
Den hæderværdige frue Jutta, vort elskede bysbarn, har i vor nær
værelse sammen med sin lovlige ægtemand Niels — ham, der bringer
dette brev med sig — og deres børn, fremført over for os, at fjerdeparten
i en arv hos Eder ved hendes søsters død, som var gift med Eders afdøde
medborger Johan öbisfelde, ved arveret er tilfaldet hende. At samme Niels
er gift i lovligt ægteskab med samme Jutta, og at hun tillige med sine børn
i vor nærværelse har indsat samme Niels som sin befuldmægtigede og sær
lige sendemand med fuld myndighed til at indkræve samme fjerdedel af

R
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fornævnte arv, til at sælge den, og til over for Eders råd at oplade den,
samt til i almindelighed at foretage de dispositioner og afkald, som vil
være hensigtsmæssige desangående, hvilke hun sammen med sine omtalte
børn til evig tid vil anse for gode og gyldige; dette erklærer vi klart med
dætte brev. Derfor beder vi Eder med kærlige bønner, agtværdige og
hæderværdige mænd, om, at I vil værdiges ved Eders gunst at befordre
omtalte Niels i fornævnte sag og af hensyn til vor tjenstvillighed lade
omtalte fjerdedel af arven tilskrive køberen i Eders stadsbog, idet I skal
nære usvækket tillid til os og tiltro til, at I, efter at nævnte fjerdedel af arven
i kraft af dette brev er blevet opladt til samme køber og tilskrevet ham,
ikke fra nogen side vil blive forfulgt med nogen ny påmindelse eller
fremtidig klage, for hvilket vi står inde over for Eder; da vi vil holde
Eder skadesløse, har vi modtaget en fordelagtig kaution i fornævnte sag.
Givet under vor stads segl i det Herrens år 1356 dagen efter den hellige
jomfru og glorrige martyr Katarinas dag til vidnesbyrd om fornævnte
garanti.
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1356. 30. november.

Asser Bentsen skøder alt sit gods i Himlingøje til herr Bo Falk, ridder.
Original i Vallø stifts arkiv.

sser Bentsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg til nærværende
brevviser herr Bo Falk, ridder, har skødet og frit opladt i hans skød
alt mit gods i Himlingøje, nemlig et bol jord tillige med tre og en halv
ørtug jord med agre, enge, græsgange, fiskevande, skove, vådt og tørt,
rørligt og urørligt, intet undtaget, at besidde evindelig til hans og hans
arvingers nytte. Ydermere erkender jeg, at jeg fuldt ud har oppebåret
fuld pris efter min vilje for nævnte gods af nævnte herr Bo Falk. Ydermere
forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og fri nævnte herr Bo
Falk, ridder, og hans arvinger alt det omtalte gods for krav fra alle nu
levende eller fremtidige, således som landets love kræver. Men hvis nævnte
gods i overensstemmelse med landets love afvindes nawnte herr Bo Falk
eller hans arvinger af nogle — det ske ikke — forpligter jeg mig og mine
arvinger til derefter fuldstændigt at holde nævnte herr Bo og hans arvinger
skadesløse for de tab, som de pådrager sig i medfør af nævnte gods. Til

A
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vidnesbyrd herom og til sikker forvaring er mit segl hængt under dette
brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Oluf Lunge og Jon
Bosen, væbnere. Givet i det Herrens år 1356 på apostlen St. Andreas’
dag.

1356. 6. december.1)

490

Nicolaus v. Femern sælger sin bod i Falsterbo til Henrik Smylowe.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

et skal være vitterligt, at Nicolaus v. Femern, der var til stede ved
bogen2), erkendte, at han lovligt og velbegrundet havde solgt
Henrik Smylowe sin bod i Falsterbo, der ligger mellem Martin v. Havenes
og Henrik v. Dülmens boder. De penge, for hvilke han solgte, erkendte
han fuldt ud at have fået betalt af samme Henrik.

D

i) datum står øverst på siden i håndskriftet, hvorefter notitsen umiddelbart følger. —
2) d.v.s. ved indførelsen i Niederstadtbuch.

1356. 27. december. Varberg.

491

Kong Erik af Sverige og Skåne forlener hertug Albrecht 2. af Mecklenburg
med borgene Skanør og Falsterbo og alt tilliggende for et tidsrum af 12 år.

Original i Schwerinarkivet.

rik, af Guds nåde de Svenskes og Goters konge og herre over landet
I Skåne, til alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom den høje fyrste, vor kære onkel1), herr Albrecht, af Guds
nåde hertug af Mecklenburg, Stargard og herre over Rostock, har vist
os stort venskab, stor tillid og troskab særligt ved, at han venskabeligt
og virkningsfuldt har forsvaret os og af al sin kraft og magt bestemt og
trofast bistår os og lover fortsat i fremtiden at bistå os med at gen
skabe vort rige Sveriges og Skånes krones stilling — idet kronen ved en
ulykkelig tilskikkelse var søndret, men med Guds, hans og andre venners
og vore mænds hjælp er genskabt — og eftersom samme vor onkel1),
herren over Mecklenburg, i et halvt år vil betale sold til alle sine under
givne og vasaller, som han har ført med sig i rigets tjeneste, og eftersom
han også har ført den stormægtige fyrste herr Adolf, ved Guds forsyn
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greve af Holsten og Stormarn, til tjeneste hos os og, efter at han er ført
hid, for fremtiden sammen med os vil holde ham i vor og rigets tjeneste,
og eftersom han har ydet og i fremtiden ønsker virkningsfuldt og i kær
lighed at yde os og vort fornævnte rige forskellige andre velgerninger i
denne vor nødstilstand, har vi i ønsket om efter fortjeneste at gengælde
hans velvillige gunstbevisninger med passende gunst og efter at have
udbedt os og indhentet vore råders fælles råd og samtykke overladt og
skænket, ligesom vi med dette brev overlader og skænker vor ovennævnte
onkel1), herr hertug Albrecht af Mecklenburg og hans børn, vore fætre,
med hvem vi evindeligt vil overholde et venskabsforbund og en gensidig
troskabsforpligtelse, vore borge Skanør og Falster bo med deres tilliggende
og tilbehør, og desuden hele det sogn, kaldet Fuglie, som for øjeblikket
ligger til nævnte borge, tilligemed al told og alle andre nyttige fordele
og afgifter, som ligger til samme og fra gammel tid lå dertil, og med al
frihed, brugsret og bekvemmelighed, og med al herligheds- og kongelig
ret, at besidde og holde og styre frit ved deres fogeder fra nu af og tolv
følgende fulde år herefter, uden at vi sammesteds forbeholder noget for
os og vore arvinger eller vort rige eller nogen anden, dog undtaget den
oppebørsel, som kaldes gr(wm)elen2), som vi særligt henlægger til vort
brug. Når disse tolv år er forløbet og henrundet, skal det ovennævnte
frit med alle de fornævnte vilkår vende tilbage til os og vore arvinger
og vort rige Sverige. Vi vil og skal fra nu og til førstkommende fastelavn3)
villigt løse og frigøre nævnte borge med alle ovennævnte vilkår og rettig
heder fra Didrik Vieregge og fra alle, der vil rejse noget retsligt krav på
samme, således at vor fornævnte onkel — og hans arvinger — stedse
frit og uden fremmed indblanding, og uden at nogen lægger ham hin
dringer i vejen med hensyn til nogen rettigheder i hans tid, nemlig de
tolv år, kan besidde og sidde inde med fornævnte borge med deres ret
tigheder og ovennævnte vilkår; og de skal sammesteds i deres tid være
bemyndiget til uindskrænket og på enhver måde at modtage oppebørsler
og til at gøre og undlade at gøre alt, således som det fra gammel tid var
os og vore forgængere forundt, under den forudsætning, at vor skånske
mønts kurs sammesteds i den periode i alle henseender holdes i overens
stemmelse med hidtil overholdt sædvane, og at alle, der plejer at besøge
nævnte marked, frit må nyde de sædvaner og bevillinger, som de før nød.
Til gengæld skal vor fornævnte onkel1) og hans arvinger til stadighed og
i troskab arbejde på vor og vore arvingers og vort rige Sveriges gavn
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og tarv og efter al deres evne beskytte os i vore rettigheder, hvor vi end
får brug for det, og virkningsfuldt hjælpe os mod alle, der lægger rænker
op mod os eller vort rige og mod retfærdighed angriber os. Men hvis
nogen, hvilken stilling, magt eller myndighed han end indtager, skulde
fortrædige eller forsøge at fortrædige omtalte herr Albrecht og hans arvin
ger med hensyn til fornævnte marked, borge eller indtægter, forpligter
vi ved dette brev os, vore efterfølgere og arvinger til at fordrive deres
modstandere og dem, der vil øve uret mod dem, og efter vor evne beskytte
dem i deres ret og rettigheder mod ethvert menneske. Til vitterlighed
og sikker forvaring af alt dette er segl tilhørende os og vor elskede hustru
og de ærværdige fædre, de herrer Jakob, ærkebiskop af Lund, og Niels,
af Guds nåde biskop af Linkoping, fremdeles de herrer Eringisl, jarl af
Orkneyøerne, Nils Turesson, Magnus Nilsson, Niels Truedsen, Niels
Ågesen, riddere og Jon Kristinesson, væbner, hængt under dette brev.
Givet i Varberg i det Herrens år 1356 på apostelen og evangelisten St.
Johannes’ dag.
1) teksten har frater', hertug Albrecht var gift med Eufemia, søster til Eriks fader,
kong Magnus Smek. — 2) læsning af 2—3 bogstaver er usikker, er tidligere læst gruwelen,
grumelen eller griimelen. Hvis grumelen er rigtig, sigter bestemmelsen til de indtægter, der
tilkom statsmagten af sildeaffaldet, grume. — 3) dagene fra torsdag før søndag Esto mihi
til tirsdagen efter, d.v.s. 1357 16—21. februar.

1356. 27. december. Varberg.
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Kong Erik af Sverige og Skåne forlener hertugerne Henrik og Albrecht, sønner
af hertug Albrecht 2. af Mecklenburg, med hertugdømmet Sønderhalland samt
Bjåre og Norra Åsbo herreder i Skåne.

Original i Schiverinarkivet.

rik, af Guds nåde de Svenskes og Goters konge og herre over landet
I Skåne, til alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi ønsker, at det skal være klart og vitterligt, at vi efter forudgående
moden overvejelse og efter at have indhentet vore råders og hele riget
Sveriges og Skånes bifald og samtykke har forlenet og skænket hertug
dømmet Sønderhalland og to herreder i Skåne, nemlig Bjåre og Norra
Åsbo herreder, hvilke herreder vi uadskilliligt har ladet henlægge til dette
hertugdømme, som len til de berømmelige fyrster, vore meget kære fætre,
de herrer hertuger Henrik og Albrecht af Mecklenburg og deres rette
arvinger, med hvem vi nemlig af to grunde — ikke blot fordi vi er forbundet
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med dem ved naturens bånd, men også for at sønnerne kan få gavn og
nytte af deres faders kærkomne fortjenester — knytter et fast og evigt
venskabsforbund, at overholde i gensidig troskab og lydighed, og vi har
forlenet og skænket det med alle tilliggender og tilbehør til nævnte hertug
dømme og land Sønderhalland samt til disse herreder, intet overhovedet
undtaget, uanset dets benævnelse, med al herlighedsret og kongelig retsbeføjelse, og med dette brev forlener, skænker, overgiver og skøder vi
det med den fulde ret, som forudskikket, og under skyldig og gængs
højtidelighed, således som lande eller herligheder plejer at overdrages
og oplades til len, at besidde til evindelig tid, uden at nogen rettighed i
nævnte hertugdømme og omtalte herreder overhovedet er forbeholdt os
eller vore efterfølgere, undtagen at de skal tage og holde nævnte hertug
dømme og de fornævnte herreder, som er lagt dertil, i len af os og vore
arvinger og efterfølgere, kongerne af Sverige. Disse herrer, vore fætre
Henrik og Albrecht og deres rette arvinger, er, skal kaldes og skal være
hertuger og fyrster af dette hertugdømme Sønderhalland og de ovennævnte
herreder. Ligeledes har vi overdraget og overdrager vi dem og enhver af
dem in solidum samt deres rette arvinger al ejendom og besiddelse i
nævnte hertugdømme og fornævnte herreder med al kongelig ret og al
herlighedsret, med forlening af vasaller, med ros tjeneste og med præsen
tationsret til kirkelige beneficier og med enhver frihed og ejendom, brug,
brugsret, nytte og med alle oppebørsler og alle vilkår, uanset deres be
nævnelse. Til gengæld for dette hertugdømme og disse herreder har de
omtalte herrer hertuger og fyrster Henrik og Albrecht bestemt forpligtet
sig og deres arvinger i fællesskab eller hver for sig til, at de trofast vil og
skal hjælpe os og vore arvinger og efterfølgere og vort rige Sverige
og Skåne i enhver nød og virkningsfuldt yde hjælp mod alle, der
fortrædiger eller forstyrrer os eller vort rige, og trofast iagttage vore
rettigheder i alle retsspørgsmål og under alle retstrætter samt, hvis det
måtte være nødvendigt, med al troskab tjene os og vort rige med deres
venner og vasaller og hverve dem til vor tjeneste uden al svig og list og
uden nogen som helst omgåeiser, dog således, at vi med hensyn til de ven
ner og vasaller, som de måtte hverve og føre i vor tjeneste, træffer sådanne
bestemmelser, som er retfærdige og stemmer med fornuft med hensyn
til sold, erstatning for tab og andre ydelser til dem. Desforuden skal
omtalte herrer hertuger Henrik og Albrecht og deres rette arvinger trofast
tjene os og vore arvinger og efterfølgere og Sveriges riges krone med
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30 hjelmklædte mænd, når som helst de til vort riges gavn bliver bedt
derom af os og vore arvinger; når som helst de forlader deres eget område
og kommer i berøring med vort, da skal vi sørge for dem med hensyn
til udgifter; og vi vil og skal stå til ansvar over for dem med hensyn til
rimeligt tab, hvis de pådrager sig et sådant fra det tidspunkt, da de
forlader deres bopæl, og indtil de vender tilbage, og vi vil og skal erstatte
dem dette på rimelig vis og holde dem skadesløse derfor. Ydermere
skal ovennævnte herrer hertuger Henrik og Albrecht og deres rette ar
vinger og desuden sammes fogeder og officialer have udelt fuldmagt til
på enhver måde at oppebære afgifterne af nævnte hertugdømme og
herreder og til at gøre og undlade at gøre alt på samme måde, som vi,
vore forfædre, fogeder og officialer frit har haft beføjelse til i forgangen
tid. Følgende betingelser er tilføjet, at hvis vi oplader oftnævnte herrer
hertuger Henrik og Albrecht, vore fætre, andre lande lige så gode med
hensyn til indtægter eller så meget bedre, at de tilfulde stiller sig tilfreds
med vederlaget og erstatningen og med glæde vil være tilfredse, eller
hvis en sådan nød påkommer os eller vore efterfølgere, de Svenskes
konger, og rigets råder, eller vore tarv i den grad tilråder, at vi og råderne
vil og må genforene fornævnte land og hertugdømme og de fornævnte
herreder med Sveriges og Skånes rige, så skal vi, vore efterfølgere eller
råder have magt og fri myndighed til at generhverve ofte nævnte land
og herreder på nævnte måde eller for den sum penge, som vi eller vore
efterfølgere vil kunne komme overens om med de nævnte herrer hertuger
og deres begges råder, som de måtte bestemme at tage til sig i den sag.
Men hvis deres høvedsmænd eller deres officialer i modstrid med ind
holdet af landets love eller mod god sædvane eller fyrstelige bevillinger
skulde beskatte nogen af indbyggerne i fornævnte land og herreder, og
fornævnte herrer hertuger i viden herom ikke tilbagekalder denne tynge
som ugyldig eller berigtiger den, da skal det være de således beskattede
tilladt til opnåelse af retslig beskyttelse frit at appellere til vor kongelige
domstol og til vor og vore råders påhøren uden nogen som helst frygt.
Det skal altid være en forudsætning, at de, som bor i nævnte hertugdømme
og herreder og har været vant til at frikøbe deres gods ved tjenester,
samt hele folket frit skal nyde deres friheder og gamle rettigheder. Men
hvis nogen, hvilken stilling, magt eller myndighed han end har eller
indtager, skulde fortrædige eller forsøge at fortrædige — det ske ikke —
omtalte herrer hertuger Henrik og Albrecht eller deres arvinger med
3. række. IV. — 21
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hensyn til fornævnte hertugdømme eller herreder, forpligter vi med dette
brev os og vore efterfølgere til at fordrive deres modstandere og dem,
der vil tilføje dem uret, og efter vor evne beskytte dem i deres ret og
rettigheder mod ethvert menneske. Til vitterlighed om og fast forvaring af
alt dette er vort og vor elskede hustrus segl hængt under dette brev tillige
med segl tilhørende de ærværdige fædre og herrer Jakob og Peder, af Guds
nåde ærkebisper af Lund og Uppsala, Niels, biskop af Linkoping, Nils, biskop
af Skara, Magnus, biskop af Våsterås, Torgils, biskop af Strångnås, Hem
ming, biskop af Åbo, og Thomas, biskop af Våxjd kirker, fremdeles de
herrer Eringisl, jarl af Orkneyøerne, Nils Abjornsson, Nils Turesson, Kjeld
Gliising, Gustav Arvidsson, Bengt Filipsson, Lars Karlsson, Karl Ulfsson,
Magnus Nilsson, Jens Ged, Jens Eriksen, Niels Ågesen, Peder Stigsen,
Niels Truedsen, Jens Truedsen og Tue Galen, Holger Gregersen og Ab
salon Ågesen, riddere, Jon Kristineson, Nils Magnusson, Bengt Turesson
og Sune Håkonsson, væbnere og vore råder. Givet på borgen Varberg i
det Herrens år 1356 på apostelen og evangelisten St. Johannes dag.
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1356. 28. december.

Kong Valdemar 4, Atterdag tager junker Albrecht 3., hertug af Sachsen, i sin
tjeneste og lover ham erstatning for de tab, han måtte lide.

Vidisse 1393 19. september på Gottorp.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, erkender
og bevidner åbenbart ved dette brev, at vi har modtaget og antaget
junker Albrecht, hertug af Sachsen, i vor tjeneste, og vi vil og skal retslig
forsvare ham, når han er i nød, og med hensyn til alle hans lovlige
overenskomster. Og hvis han nogensinde skulde lide nogen skade, stor eller
lille, i en hvilken som helst sag, og han lider eller måtte lide den i vor
tjeneste eller for vor skyld, så skal vi eller vore rette arvinger helt og
holdent genoprette den og ufortøvet yde erstatning for den til fornævnte
junker Albrecht og hans rette arvinger efter hans fætter hertug Erik den
Yngre af Sachsens kendelse og dom. Alle disse fornævnte punkter lover
vi fornævnte kong Valdemar og vore rette arvinger over for fornævnte
junker Albrecht og hans rette arvinger at holde på tro og love, stedse
og ubrydeligt og uden indsigelse. Til yderligere bekræftelse og vidnes-
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byrd om alle disse fornævnte punkter hænger vi vort segl under dette
brev, som er givet og skrevet i det Herrens år 1356 på martyrbørnenes
dag.

1356.

494

Kristine Pedersdatter, priorinde for Vor Frue kloster i Slangerup, Cecilie Jens

datter, sakristan, og det menige konvent sammesteds skøder klostrets gods i Gørløse
til Æbelholt kloster i mageskifte med dettes gods i Kvinderup.

Afskrift i Æbelholtbogen.

ristine Pedersdatter, priorinde for Vor Frue kloster i Slangerup,
* Cecilie Jensdatter, sakristan, og hele det menige konvent samme
steds til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige,
at vi med samtykke af de ærværdige mænd abbeden og brødrene i Esrom
har foretaget et mageskifte i denne form, således at vi med dette brev til
de ærværdige mænd de herrer klostergivne kanniker af St. Thomas’ og
St. Vilhelms kloster i Æbelholt til gengæld for deres gods, alt og hvert, i
Kvinderup i form af mageskifte overlader, oplader og skøder vort gods
i Gørløse, nemlig et bol jord med 2 gårde og deres tofter, dengang
beboet af Peder Jensen og Peder Knudsen, med deres tilliggender af
enhver art, vådt og tørt, intet undtaget, indenfor de 4 markskel, med
alle de os tilkommende rettigheder til nævnte gods, at besidde med rette
evindelig. Desuden forpligter vi os til at hjemle fornævnte herrer oven
nævnte gods mod enhver forhindring. Til vidnesbyrd herom er vort konvents
segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, Jens af Dronningholm, Bodulv
Josefsen kaldet Skytte og Henrik Isulvsen, Niels Pedersen, Erik Jensen
og Jens Grimmelsen hængt under dette brev. Givet i Slangerup i det
Herrens år 1356.

K

1356.
Præsten Jakob Stråling skænker jordegods i Struckum til kapitlet i Slesvig.
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Registratur af Povl Cypræus (16. årh.).
O

r 1356 skænkede Jakob Stråling, præst, kapitlet i Slesvig det jorde. gods og land, som han havde i Struckum, til frelse for sin sjæl.

A
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1356.

Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
Notits hos Hamsfort (16. årh.).

Odense glimrer Niels Jyde, broder afJerusalemitanerordenen, Herman
v. Golme, kommendator i Johannitterordenen, Smale Hinz og Jens
Nyborg.

I
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1356. Sjællands landsting.

Niels Brok skøder gods til kong Valdemar.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et brev, hvormed Niels Brok på Sjællands landsting skø
der kong Valdemar alt det gods, han havde i Nyrup og Kåstrup i
Ars herred. Givet år 1356.

F
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1356. Roskilde.

Niels Pedersen af Døjringe, kong Valdemars fodermarsk^ oplader gods til kong
Valdemar.

Kalundborgske registratur (1476).

remdeles at Niels Pedersen af Døjringe, kong Valdemar fodermarsk,
oplader kong Valdemar sit gods i Vinde-Helsinge og andet gods, som
brevet indeholder, og desuden syv andre breve, der lyder på det samme
Vinde-Helsinge. Givet i Roskilde år 1356.
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1356.

Herr Sakse Pedersen pantsætter gods på Sjælland til kong Valdemar.
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Vordingborgske registratur (1476).

ørst et brev, hvormed Sakse Pedersen, ridder, pantsætter til kong
Valdemar det gods på Sjælland, som han havde i pant af herr Peder
Jensen af Hagested, som kaldes Pilgrim, nemlig i Volborg herred Legerup
mølle i Borrevejle med dam og damsted og alt hans gods i Gevninge og
Abbetved, og i Merløse herred hovedgården i Nørre-Jernløse og møllen
sammesteds med dam og damsted, og med alt tilliggende uden undtagelse
til det forskrevne gods og med al den frihed, hvormed han havde det i
pant. Givet år 1356.

F

1356. Holbo herredsting.

500

Åge Ingvarsen sælger alt sit gods i Holbo herred til kong Valdemar.

i. Vordingborgske registratur (1476).

remdeles et brev, hvorved Åge Ingvarsen erkender, at han har solgt,
afhændet og opladt kong Valdemar alt det gods, rørligt og urørligt,
som tilhørte ham i Holbo herred, og han skødede det med alle rettigheder
og tilliggender til fogeden på kongens vegne på Holbo herredsting. Givet
etc. 1356.

F

2. Yngre Kalundborgske registratur ( 1551 ).

remdeles Åge Ingvarsens skødebrev på gods i fornævnte herred.

1356. Sjællands landsting.
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Landstingsvidne om, at Oluf Pedersen af Tuse har solgt alt sit gods i Hammer

og Bårse herred til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev af Sjællands landsting om, at Oluf Pedersen af Tuse på for
nævnte ting åbent solgte og skødede til kong Valdemar og kronen
til evig besiddelse alt sit gods i Vejlø, i Olstrup, i Stavnstrup, i Kostræde
og i Køng i Hammer herred og Bårse herred med alle deres tilliggender.
Givet år 1356.
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1356. København.

502

Herr Jakob Olufsen af Højstrup skøder en gård i Hellested til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at herr Jakob Olufsen af Højstrup sælger og skøder kong
Valdemar og kronen en gård i Hellested, hvortil ligger 1 /2 øre og 1 /2
ørtug jord, med alt dens tilliggende. Givet i København i det Herrens
år 1356.

B
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1356.

Oluf Pedersen af Nyrup skøder alt sit gods i Hammer og Bårse herred til kong

Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Oluf Pedersen af Nyrup sælger og skøder kong Valdemar
og kronen til evig besiddelse alt sit gods, hvilket er 10 øre og to ørtug
skyldjord i Vejlø, fremdeles fire ørtug skyldjord i Olstrup, fremdeles fire
ørtug skyldjord i Stavnstrup, som han arvede efter sin fader, fremdeles
alt gods i Kostræde, fremdeles alt det gods, han havde i pant i Køng.
Givet år 1356.
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1356.

Oluf Pedersen af Nyrup skøder alt sit gods i Køng til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Oluf Pedersen af Nyrup sælger og skøder kong Valdemar
og kronen alt sit gods, rørligt og urørligt, i Køng i Hammer herred
med alle tilliggender. Givet etc. 1356.
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1356. Sjællands landsting.

Bo Ivarsen^ Niels Karlsen, Niels Esgersen, Ture Klemensen og Oluf Pedersen
skøder alt deres gods på Sjælland til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

B

rev af Sjællands landsting om, at disse efterskrevne velbyrdige mænd
var til stede på fornævnte landsting og skødede kong Valdemar og
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kronen deres gods til evig besiddelse; først Bo Ivarsen alt sit gods i
Brandelev og Brandelevfang og alt andet gods, som han, hans moder,
hans søster og hans andre medarvinger havde hvor som helst på
Sjælland; fremdeles Niels Karlsen alt sit gods, som herefter følger og
som er 22 ørtug skyldjord i Vejlø, otte ørtug skyldjord i Rettestrup, fem
ørtug skyldjord i Stenstrup og Sibberup og en jord i Basnæs og alt hans
gods i Hammer herred, hvor det end ligger og hvorledes det end benævnes;
fremdeles Niels Esgersen alt sit gods i Vejlø, som er n øre1) skyldjord,
otte ørtug skyldjord i Rettestrup og en grund i Basnæs i Hammer herred,
og i Bårse herred 10 ørtug skyldjord i Snesere, to ørtug skyldjord i Smidstrup og en toft, som ligger ved Even, og alt andet gods, som han har i
de to fornævnte herreder, hvor det end er beliggende; fremdeles Ture
Klemensen af Sigerslev alt sit gods i Dyrlev i Bårse herred, som han
fik med sin hustru Benedikte; fremdeles Oluf Pedersen af Nyrup alt sit
gods i Køng, med alle foranskrevne godsers tilliggender. Givet etc. 1356.
r) fejl for ørtug?, jf. nr. 508.

1356.
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Brødrene Jens og Herlug Torbensen oplader deres gods i Lille-Tvede i Hammer

herred til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Jens og Herlug Torbensen, brødre, begge oplader Arnold
Knap, foged på Vordingborg, til kong Valdemars hånd alt deres
gods i Lille Tvede i Hammer herred med alle deres rettigheder. Givet
o. s. v. 1356.
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Godfred Skytte skøder jord i Hellested til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Godfred Skytte skøder kong Valdemar til evig besiddelse
alt sit gods i Hellested, nemlig otte ørtug skyldjord, med alle tillig
gender. Givet 1356.

B

nr. 508

I35^

508

1356.

328

Niels Esgersen af Thy mageskifter sit gods i Hammer og Bårse herred til kong

Valdemar mod gods i Han herred og i Vendsyssel.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Niels Esgersen af Thy skøder og oplader kong Valdemar
til evig besiddelse dette efterskrevne gods, som er i Vejlø 11 ørtug1)
jord minus seks skæpper, i Rettestrup otte ørtug jord, en jord i Basnæs i
Hammer herred, fremdeles i Bårse herred ti ørtug jord i Snesere, fremdeles
11 ørtug jord i Smidstrup og en toft ved Even, og alt andet gods, som
han havde i Hammer herred og Bårse herred, mod gods i Han herred
og Vendsyssel, som han fik af kongen. Givet år 1356.
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1356.

Bo Ivarsen oplader alt sit gods i Brandelev til kronen for sin fader Ivar Ivarsens

brøde.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Bo Ivarsen oplader og skøder kong Valdemar og kronen til
evig besiddelse alt sit gods i Brandelev og Brandelevfang med alt dets
tilliggende og hans andet gods, hvor det end fandtes på Sjælland, for
den brøde og kongens ret, som hans fader Ivar Ivarsen forbrød mod
kongen og kronen. Givet år 1356.
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1356.

Ture Klemensen af Sigerslev mageskifter alt sit gods i Dyrlev til kong Valdemar
mod gods i Sigerslev.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Ture Klemensen af Sigerslev oplader og skøder til kong
Valdemars hånd alt sit gods i Dyrlev i Bårse herred, hvilket er en
mark skyldjord, mod gods, som kongen havde i Sigerslev, nemlig fem
ørtug jord, som han fik af Lars Ivarsen, og en øre jord i Gammel Køge,
som han fik af Klaus, der var drost. Givet 1356.
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1356. Kolding.
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511

Jakob Basse og hans hustru Edle skøder arvegods efter fru Edles broder til kong
Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Jakob Basse oplader, sælger og skøder kong Valdemar
og kronen alt det gods, som han og hans hustru Edle fik som arv efter
hendes broder, hvilket er i Snesere otte skæpper jord, fremdeles 1 /2 øre
jord sammesteds, fremdeles i Skovby 6 øre jord, fremdeles 5 øre jord
sammesteds, fremdeles to løsningsmænd1) sammesteds, som giver to
skilling grot, fremdeles i Røttinge 31/2 ørtug jord, sammesteds til
Østergård 10 ørtug jord, fremdeles sammesteds 11 ørtug jord, samme
steds 10 ørtug jord, fremdeles i Smidstrup 1 øre jord og en jord ved Even,
fremdeles i Hammer herred i Birkehoved 7 ørtug jord, fremdeles i Bårse
herred i Sørup 5 ørtug jord, fremdeles i Ravnsbjerg 5 ørtug jord. Frem
deles gods, som han havde i pant, som er i Snesere 91/2 ørtug jord for
24 skilling grot, fremdeles i Røttinge 6 øre jord for 8 lødige mark sølv,
samt alt andet gods, som han havde i fornævnte herred, rørligt og urørligt
som ikke nu er opregnet, med alt tilliggende til evig besiddelse. Fremdeles
skal hans fornævnte hustru Edle som vederlag for dette gods have efterskrevne gods, som er to gårde i Udby, som giver 5 øre i skyld, fremdeles
en gård sammesteds, som giver en mark i skyld, fremdeles i Bognæs to
gårde, som giver 1 /2 mark i skyld, fremdeles i Løserup en gård, som
giver 1 /2 mark i skyld, fremdeles i Kisserup 7 ørtug jord, fremdeles i
Billerup 5 øre jord, fremdeles i Virket tre gårde. Givet i Kolding 1356.
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1356. København.
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Herr Folmer Folmersen skøder gods i Hellested til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at herr Folmer Folmersen skøder kong Valdemar til evig
besiddelse to gårde, som ligger i Hellested, hvortil ligger 7 øre jord,
og som han fik af Asser Grubbes børn. Givet i København år 1356.
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Ivar Jensen skøder gods i Hammer og Bårse herred til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Ivar Jensen skøder kong Valdemar til evig besiddelse det
efterskrevne gods i Hammer herred og Bårse herred, først i Ammendrup og Nedre-Vindinge 161/2 ørtug jord, i Risby 12 øre jord, fremdeles i
Bøgesø 5 øre jord, fremdeles i Ravnsholt 71/2 ørtug jord, med alle
tilliggender. Givet 1356.

514

1356.

Herr Uffe Stigsen oplader sit gods i Lille-Linde til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

om, at herr Uffe Stigsen, kongens kammermester, oplader kong
Valdemar sit gods i Lille-Linde, indtil han tilbagekalder dette brev.
Givet etc. 1356.
rev

B
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1356.

Niels Karlsen, våbner, skøder på rettertinget alt sit gods i Hammer herred til
kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Niels Karlsen, væbner, på retterting har solgt, skødet og
opladt kong Valdemar dette efterskrevne gods, som er i Vejlø 22
ørtug jord, i Rettestrup i Sibberup 8 ørtug jord og en jord i Basnæs og
alt hans øvrige gods i Hammer herred, som ikke opregnes her, hvor det
end findes, med alle tilliggender. Givet 1356.
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1356.

Bo Larsen oplader en gård i Dyrlev og en vejrmølle ved Lundby til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Bo Larsen, som kaldes Svoger, har opladt Arnold Knap
på kong Valdemars vegne en gård i Dyrlev i Bårse herred og en
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nr. 519

vejrmølle ved Lundby i Hammer herred, som han havde i pant af Oluf
Tordsen, med brev og al den rettighed, han havde dertil. Givet 1356.

1356. Vordingborgske registratur
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Peder Due sælger alt sit gods i Bonderup på Sjælland til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Peder Due, væbner, har solgt og skødet kong Valdemar
til evig besiddelse alt sit gods i Bonderup på Sjælland med alle til
liggender uden undtagelse og erkender at have oppebåret fuld betaling
til sin tilfredsstillelse. Givet 1356.

B
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Jens Bæger sælger fjerdeparten af Fæby til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Jens Bæger, væbner, sælger og skøder kong Valdemar og
kronen til evig besiddelse fjerdeparten af Fæby, som han fik med
sin hustru Johanne, herr Jens Urnes datter. Givet i Vordingborg år 1356.

B

1356. Næstved.
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Herr Peder Bæger oplader gods på Falster og i Hammer og Bårse herred til

kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at herr Peder Bæger oplader og skøder kong Valdemar
og kronen til evig besiddelse dette efterskrevne gods, som er alt det
gods, han havde i Lundby på Falster, alt det gods, han havde i Orme
hoved1) og i Ormehovedsfang, nemlig Gederød og Pykby, samt to
møllesteder sammesteds; fremdeles i Hammer herred i Rønnebæk 10
ørtug skyldjord, fremdeles i Stenstrup og Sibberup 10 ørtug skyldjord og
alt andet gods, han havde i Hammer herred og Bårse herred, hvor det
end findes og på hvad måde, han end har fået det, med alle tilliggender
til fornævnte gods. Givet i Næstved år 1356.
1) nu Oremandsgård.
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1356.

Stadfæstelsesbrev på en part i en gård i Halland.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et stadfæstelsesbrev og en kvittering på en part i en gård i
Halland. År 1356.

1356.
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Jens Sigmand, borger i Lund, skøder sit gods i Fjårdingslov til Jens Ebbesen.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles Jens Sigmand, borger i Lund, skøder Jens Ebbesen alt sit
gods i Fjårdingslov. Givet 1356.
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1356.

Prioren herr Anders skøder 0 klosters gods i Nørre Halland til Jens Koil.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et skødebrev, at herr Anders, prior i 0 Kloster, og hele
konventet sammesteds har skødet Jens Koil deres gods i Nørre Halland.
1356.
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1356.

Torkil Sokke skøder to gårde i Pirup til herr Anders, prior i 0 kloster.
0 klosters registratur (1542).

remdeles et brev på latin om, at Torkil Sokke har været på herreds
ting og skødet herr Anders, prior i 0, to gårde i Pirup by i Hune
sogn o. s. v. 1356.

524

1356.

Kong Valdemar 4. Atterdag skøder Kyse til Peder Bæger.

: Maribo klosters registratur (1624).

I^^ong Valdemars skøde til Peder Bæger på Kyse gård. 1356.
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Ebbe Jakobsen skøder en gård i Roskilde til Niels Kjeldsen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

7 bbe Jakobsens skøde til Niels Kjeldsen, borger i Roskilde, på en gård
_J i St. Olai sogn sammesteds. 1356. På latin.

1356, ÆA. IV 43, Rep. II p. 50, er lig med 1356 13. april (nr. 442).

1356.
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Hamburgs k^mnerregnskab.
Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

il rejser:........ Til herr Konrad Rorebrand og Lille Bertold 3 pund,
til en rejse til Valdemar Sappi.

T

TILLÆG
527
Udtog af Repertorium

1350-1370.

Reichssteuer

i Lübeck Staatsarchiv1}.

nr. 87:

1350 22. juli. Prag. Kong Karl 4. befaler staden Lübeck efter udløb
af to år, i hvilke rigsskatten endnu tilkommer markgrev Ludvig af Branden
burg, at udbetale den indtil videre til kong Valdemar af Danmark.
Orig. Perg. Det vedhængende majestætssegl er som helhed velbevaret.
nr. 88:

1350 8« september (Marias fødselsdag), uden stedsangivelse. Markgrev
Ludvig af Brandenburg kvitterer for den til Johan Lemkin og Andreas
Rostock ydede betaling for årene 1348, 1349 og 1350 (600 mark lybske
penge).
Orig. Perg. Det i pergamentbåndet hængende segl er meget velbevaret.

1350 19. juli. Kejser Karl 4. giver rådet i Lübeck efter dets forespørgsel
anvisning på, hvordan rådet skal forholde sig med hensyn til udbetalingen
af rigsskatten, navnlig overfor kong Valdemar af Danmark.
Med et segl.
nr. 89:

135° 8. september (på Vor Frue dag, da hun blev født), uden steds
angivelse. Kong Karl 4. har med markgrev Ludvig af Brandenburgs
samtykke forlenet Johan Lemkin, borger i Frankfurt, og Andreas Ro
stock, borger i Lübeck, med rigsskatten i fire år. I tre år har Lübeckerne
allerede erlagt den: hans første kvittering er dateret 1348, den anden
1349, dette er den tredie.
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Orig. Perg. Det vedhængende majestætssegl er kun halvt bevaret.
nr. 90:

1351 8. september (på Vor Frue dag, da hun blev født), uden steds
angivelse. Kong Karl 4. har med markgrev Ludvig af Brandenburgs
samtykke forlenet Johan Lemkin, borger i Frankfurt, og Andreas Ro
stock, borger i Lübeck, med rigsskatten i fire år. Dette er det fjerde
kvitteringsdokument, for året 1351.
Orig. Perg. Af det vedhængende majestætssegl er kun bevaret et brud
stykke.
nr. 91:

1351 8. september (Marias fødselsdag), uden stedsangivelse. Markgrev
Ludvig af Brandenburg kvitterer for den til Johan Lemkin og Andreas
Rostock ydede betaling for årene 1348, 1349, 1350 og 1351.
Orig. Perg. Det i pergamentbåndet hængende segl er meget velbevaret.
nr. 92:

1353 9* september (dagen efter Marias fødselsdag), uden stedsangivelse.
Kong Valdemar kvitterer for modtagelsen af rigsskatten (600 mark i
gængse lybske penge,) som har været forfaldet til Marias fødselsdag, og
som kong Karl 4. har overladt ham.
Orig. Perg. Det vedhængende sekret er beskadiget i randen.
nr. 93:

1354 25. april (evangelisten Markus’ dag). Lübeck. Eggert v. Krum
messe, ridder, og Walter v. Homberg, væbner, erkender på kong Valdemar
af Danmarks vegne at have modtaget af Lübeck 1800 mark lybske penge
i lybske guldgylden (aureis Lubec.) som rigsskat for årene 1352, 1353
og 1354, den skat, som kong Karl 4. havde anvist kong Valdemar.
Orig. Perg. Begge vedhængende segl er meget velbevaret.
nr. 94:

1354 22. juni (på de 10.000 ridderes dag). Bergedorf. Retskendelse
ved hertug Erik den Ældre af Sachsen-Lauenburg, rigets øverste marskalk,
i kong Valdemar af Danmarks strid med Lübeck på grund af rigsskatten
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for 1350 og 1351, som kongen kræver for sig, men som Lübeck havde
udbetalt efter anvisning af kong Karl 4. og markgrev Ludvig af Branden
burg. Hvis Lübeck med dokumenter og kvitteringer kan bevise, at den,
som den påstår, har betalt rigsskatten, skal den lovformelig være kvit
for den. Hvis Karl 4. derudover har givet kong Valdemar af Danmark
løfte og tilsagn, skal han holde sig til kong Karl 4.
Orig Perg. Det (meget smukke) vedhængende segl er fortræffeligt be
varet.
nr. 95:

1354 8. september (Marias fødselsdag), uden stedsangivelse. Kong Val
demar kvitterer for 600 mark lybske penge i rigsskat, som forfalder 8.
september dette år og er ham anvist af kong Karl.
Orig. Perg. Det vedhængende sekret er temmelig beskadiget.
nr. 96:

1354 9- september (dagen efter Marias fødselsdag), uden stedsangivelse.
Kong Valdemar af Danmark kvitterer for 600 mark lybske penge i rigsskat.
Orig. Perg. Det vedhængende sekret er stærkt beskadiget.
nr. 97:

1355
august (Marias himmelfartsdag). Vordingborg. Kong Valde
mar af Danmark kvitterer for 600 mark lybske penge i rigsskat for det
forløbne år.
Orig. Perg. Det vedhængende sekret er stærkt beskadiget.
nr. 98:

(1357) 5. juli (i Karls 11. år som konge, 3. år som kejser). Prag. Karl
4. giver med hensyn til den af gesandten udbedte fornyede erklæring
vedrørende rigsskatten den besked, at den sidste af ham afgivne erklæring
er tilstrækkelig, og at de skal efterkomme den, indtil han vil lade dem
meddele noget andet.
Orig. Perg. Det på bagsiden påtrykte sekret (rødt) er beskadiget.
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nr. 99:

1357 27. december (1358 apostelen St. Johannes’ dag). Wittenberg.
Hertug Rudolf (2.) af Sachsen-Wittenberg kvitterer for modtagelsen af
rigsskatten for året 1359, som Lübeck har udbetalt til hans kapellan
Martin.
Orig. Perg. Kun seglets pergamentbånd er bevaret.
nr. 100:

1357 december 27. (1358 apostelen St. Johannes dag). Wittenberg.
Hertug Rudolf (2.) af Sachsen-Wittenberg kvitterer for modtagelsen af
rigsskatten for året 1360, som Lübeck har udbetalt til hans kapellan
Martin.
Orig. Perg. Kun pergamentbånd er bevaret.
nr. 101:

1358 8. marts. Prag. Karl 4. havde overdraget den (1356) afdøde hertug
Rudolf (1.) af Sachsen-Wittenberg de 600 mark rigsskat fra Lübeck, som
imidlertid i flere år ikke er blevet udbetalt til ham. Desuden havde han
overdraget samme rigsskat til kong Valdemar af Danmark. For at holde
den nuværende hertug Rudolf (2.) af Sachsen, rigets ærkemarskalk,
skadesløs, overlader han ham den rigsskat, som endnu udestår fra 1356,
*357 °g J358 og den for de nærmestfølgende otte år.
Orig. Perg. Kun seglets sort-gyldne silketråde er bevaret.
nr. 102:

1358 9. marts. Prag. Karl 4. befaler Lübeck at udbetale rigsskatten
på 600 mark i lybsk mønt for året 1356 til hertug Rudolf af Sachsen,
rigets ærkemarskalk, eller til hans befuldmægtigede Paul, kaldet Hake,
kannik i Prag.
Orig. Perg. Det vedhængende majestætssegl er vel bevaret, med ryg
segl (i rødt).
nr. 103:

1358 9. marts. Prag. Karl 4. befaler Lübeck at udbetale rigsskatten
på 600 mark i lybsk mønt for året 1357 til hertug Rudolf af Sachsen,
3. række. IV. — 22
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rigets ærkemarskalk, eller til hans befuldmægtigede Paul, kaldet Hake,
kannik i Prag.
Orig. Perg. Det vedhængende majestætssegl er vel bevaret, med ryg
segl (i rødt).
nr. 104:

1358 9. marts. Prag. Karl 4. befaler Lübeck at udbetale rigsskatten
på 600 mark i lybsk mønt for året 1358 til hertug Rudolf af Sachsen,
rigets ærkemarskalk, eller til hans befuldmægtigede Paul, kaldet Hake,
kannik i Prag.
Orig. Perg. Det vedhængende majestætssegl vel bevaret, med rygsegl
(i rødt).
nr. 105:

1358 12. marts. Prag. Hertug Rudolf 2. af Sachsen-Wittenberg med
deler kannik i Prag Paul Hake fuldmagt til at hæve rigsskatten for ham.
Orig. Perg. Det i pergamentbåndet hængende sekret (antik gemme) er
fortræffeligt bevaret.
nr. 106:

1358 12. marts (pave Gregors dag), uden stedsangivelse. Hertug Rudolf
2. af Sachsen-Wittenberg anmoder Lübeck om at overgive rigsskatten
for året 1356 til hans afsending Paul Hake, kannik i Prag.
Orig. Perg. Det vedhængende segl stærkt beskadiget.
nr. 107:

1358 12. marts (pave Gregors dag). Prag. Hertug Rudolf 2. af SachsenWittenberg anmoder Lübeck om at overgive rigsskatten for år 1357 til
hans afsending Paul Hake, kannik i Prag.
Orig. Perg. Det vedhængende segl er stærkt beskadiget.
nr. 108:

1358 12. marts (pave Gregors dag). Prag. Hertug Rudolf 2. af SachsenWittenberg anmoder Lübeck om at overgive rigsskatten for år 1358 til
hans afsending Paul Hake, kannik i Prag.
Orig. Perg. Det vedhængende segl er en smule beskadiget i randen.
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nr. 109:

1358 21. april (lørdagen før Jubilate) Herzberg. Hertug Rudolf 2.
af Sachsen-Wittenberg erklærer, at han overfor kejseren og andetsteds
vil optræde til fordel for staden Lübecks ønsker, sålænge den betaler ham
rigsskatten.
Orig Perg. Det vedhængende segl er meget velbevaret.
nr. 110:

1358 25. august (viii. kal. sept.). Sulzbach. Karl 4. befaler staden Lübeck
at betale rigsskatten for året 1359 til hertug Rudolf (2.) af SachsenWittenberg, rigets ærkemarskalk.
Orig Perg. Det vedhængende segl (med rygsegl) er noget beskadiget i
randen.
nr. in:

1358 25. august (viii. kal. sept.). Sulzbach. Kejser Karl 4. befaler staden
Lübeck at betale rigsskatten for året 1360 til hertug Rudolf (2.) af SachsenWittenberg, rigets ærkemarskalk.
Orig. Perg. Det vedhængende segl (med rygsegl) er udmærket bevaret.
nr. 112:

1360 17. november. Nürnberg. Kejser Karl 4. befaler staden Lübeck
at betale rigsskatten for året 1361 til hertug Rudolf (2.) af SachsenWittenberg, rigets ærkemarskalk.
Orig. Perg. Det vedhængende segl (med rygsegl) er meget velbevaret.
nr. 113:

1360 17. november Kejser Karl 4. befaler staden Lübeck at betale
rigsskatten for året 1362 til hertug Rudolf (2.) af Sachsen-Wittenberg,
rigets ærkemarskalk.
Orig. Perg. Det vedhængende segl (med rygsegl) er meget velbevaret.
nr. 114:

1361 13. august (fredag før jomfru Marias himmelfart), uden steds
angivelse. Hertug Rudolf (2.) af Sachsen-Wittenberg akkrediterer sin afsending N. N. hos staden Lübeck.
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Orig. Perg. Det som lukkesegl påtrykte store segl er næsten helt af
skallet.
nr. 115:

1361 13. august (fredag før den hellige Marias himmelfart). Wittenberg.
Hertug Rudolf (2.) af Sachsen-Wittenberg anmoder staden Lübeck om
at udlevere rigsskatten for året 1361 til brødrene Nicolaus og Johan Re
dewisch, borgere i Lübeck.
Orig. Perg. Det vedhængende segl er ganske lidt beskadiget i randen.
nr. 116:

1361 31. august (ii kal. sept.). Prag. Kejser Karl 4. befaler staden
Lübeck at udbetale rigsskatten for året 1363 til hertug Rudolf (2.) af
Sachsen-Wittenberg.
Orig. Perg. Det vedhængende segl (med rygsegl) er ganske lidt beskadiget
i randen.
nr. 117:

1362 3. september (lørdagen før Marias fødselsdag). Wittenberg. Hertug
Rudolf (2). af Sachsen-Wittenberg anmoder om at udlevere rigsskatten
for året 1362 til brødrene Nicolaus og Johan Redewisch, borgere i Lü
beck.
Orig. Perg. Det vedhængende segl er ganske lidt beskadiget i randen.
nr. 118:

1363 11, juli (tirsdag før Margretes dag). Wittenberg. Hertug Rudolf
(2.) af Sachsen-Wittenberg anmoder om at udlevere rigsskatten for året
1363 til brødrene Nicolaus og Johan Redewisch, borgere i Lübeck.
Orig. Perg. Det vedhængende segl er meget stærkt beskadiget.
nr. ug:

1364 4. oktober (Den hellige Franz’ dag). Falsterbo. Kong Valdemar
af Danmark kvitterer for 1200 guldfloriner, som Lübeck er forpligtet til
at give riget som årlig rigsskat, og som kong Karl 4. har pantsat til ham,
og kender staden fri for denne rigsskat for dette år.
Orig. Perg. Det påtrykte sekret er stærkt afskallet.
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nr. 120:

1365 8. september (på Vor Frues sidste dag). Vordingborg. Kong
Valdemar af Danmark kvitterer for 1200 guldfloriner, som Lübeck er
forpligtet til at give riget som årlig rigsskat, og som kong Karl 4. har
pantsat til ham, og kender staden fri for denne rigsskat for året 1365.
Orig. Perg. Det vedhængende sekret er temmelig beskadiget i randen.
nr. 121:

1366 8. september (på Vor Frues sidste dag, da hun blev født). Det
samme (men uden angivelse af summen: »den sum penge, som de årligt
plejer at give os af den afgift og skat, som kejseren har givet os brev på«).
Orig. Perg. Det vedhængende segl (firkantet i rødt voks, med de 3
leoparder i cirklen: Waldemarus quartus) er velbevaret.
nr. 122:

1367 29. september (mikkelsdag), uden stedsangivelse. Biskop Bertram
af Lübeck kvitterer for modtagelsen af 1200 lybske guldfloriner i rigsskat
for året 1367 på kong Valdemar af Danmarks vegne.
Orig. Perg. Det vedhængende segl er velbevaret, kun den øvre spids
mangler.
nr. 123:

1368 i. november (på allehelgensdag), uden stedsangivelse. Hertug
Rudolf (2.) af Sachsen-Wittenberg kvitterer for 300 mark sølv i rigsskat
for året 1368.
Orig. Perg. Det vedhængende segl er en smule beskadiget i randen.
nr. 124:

1369 i. november (på allehelgensdag), uden stedsangivelse. Samme,
ligeledes angående rigsskatten for 1369.
Orig. Perg. Det vedhængende segl er beskadiget i randen.
nr. 125:

1369 16. november (fredag før Elisabeths dag). Bautzen. Karl 4. er
kender, at afdøde kong Frederik har pantsat de 300 mark sølv i rigsskat
fra staden Lübeck til hertug Rudolf af Sachsen, rigets øverste marskalk,
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og at han har set brevene herom. Han selv (Karl 4.) har ligeledes forlenet
hertug Rudolf med rigsskatten fra Lübeck, sålænge han (Karl 4.) lever.
Når han (Karl 4.) alligevel »af glemsomhed« har forlenet andre, især
kong Valdemar af Danmark, med rigsskatten, så tilbagekalder han nu
sådanne forskrivninger, som skal være kraft- og magtesløse.
Orig. Perg. Det vedhængende majestætssegl er velbevaret, ligeledes det
som rygsegl påtrykte røde sekret.
nr. 126:

1369 6. december (Nicolai). Lutomeritz (Leitmeritz?). Karl 4. befaler
staden Lübeck at udbetale den forfaldne rigsskat for året 1368 til hertug
Rudolf af Sachsen.
Orig. Perg. Det vedhængende segl (med rygsegl) er velbevaret, men
dårligt præget.
nr. 127:

1369 6. december (Nicolai). Lutomeritz (Leitmeritz?). På samme måde
for året 1369.
Orig. Perg. Det vedhængende segl (med rygsegl) er let beskadiget i
randen, men dårligt præget.
nr. 128:

1370 20. maj (1 og 2) (mandag efter 5. søndag efter påske). Guben.
Karl 4. har afgjort alle stridigheder mellem Lübeck og hertug Rudolf af
Sachsen derhen, at Lübeck skal udbetale hertugen rigsskatten for årene
1368 og 1369, såsnart den får de kejserlige og hertugens kvitteringsbreve,
såvel som genkaldelsesbrevet mod kong Valdemar af Danmark; desuden
skal Lübeck fremtidig årligt betale rigsskatten til hertugen. Kan Lübeck
overfor det sendebud, som hertugen vil sende til Lübeck, godtgøre, at
den har givet rigsskatten for 1367 til kong Valdemar, så skal Lübeck være
fri for hertug Rudolfs krav desangående; hvis ikke, skal Lübeck også
give ydelsen for dette år til hertugen.
Orig. Perg. 2 eksemplarer. De på bagsiden under papir påtrykte sekreter
er meget dårligt prægede.
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i35°—I37°

nr. 527

nr. 12g:

1370 25. juni (Urbans dag). Wittenberg. Hertug Rudolf (2.) af Sach
sen-Wittenberg akkrediterer sin kapellan Johann Brandenburg som ud
sending til Lübeck.
Orig. Perg. Det vedhængende segl er temmelig stærkt beskadiget i den
øverste rand.
nr. 130:

1370 26. juni Prag. Karl 4. befaler Lübeck at udbetale rigsskatten for
1370 til hertug Rudolf af Sachsen.
Orig. Perg. Det vedhængende majestætssegl er velbevaret, ligeså det
som rygsegl påtrykte røde sekret.
1) allerede Hans Gram i Forbedringer til Kong Woldemar Christoffersøns Historie (1750),
p. 144—53, fremhævede, at der sandsynligvis fandtes dokumenter i arkivet i Lübeck,
der yderligere kunne belyse det dunkle punkt om kong Valdemars oppebæring af den
lybske rigsskat. Først i nyere tid har J. Kretzschmar, Lübeck als Reichsstadt (Zeitschr.
d. Vereins f. Lüb. Gesch. u. Altertumskunde XXIII. 1926), p. 26 og 37, og navnlig
Sven Tägil, Valdemar Atterdag och Europa (1962), p. 191, 254—56, 379—80, inddraget
dette utrykte materiale i forskningen. Det findes — eller fandtes indtil 2. verdenskrig —
i et arkivdepositum Reichssteuer', ovenfor aftrykkes in extenso arkivets registratur for
perioden 1350—1370, hvor de registrerede breve direkte eller indirekte belyser Karl 4.S
forhold til Valdemar Atterdag. Oplysninger om overlevering i dag findes i Dipi. Dan.
I de følgende bind af DRB indgår de breve eller brevregistraturer, som direkte berører
kong Valdemars forhold til rigsskatten på deres kronologiske plads.

PERSON- OG STEDNAVNE

REGISTRE

VEJLEDNING
Registrene er delt i person- og stednavneregister. Ved personnavnene
der er ordnet alfabetisk efter fornavne — hvorved d af hensyn til tidligere
registre står foran a — oplyses stilling eller egenskab, i hvilken en person
forekommer i nærværende bind, således at gejstlige nævnes først. Danske
slægtsnavne er tilføjet i parentes, når de fremgår af segl. Udenlanske lokali
teter, der forekommer i forbindelse med personnavne (slægtsnavne), er
kun anført under disse. Stjerne foran et navn i stednavneregistret angiver,
at den pågældende lokalitet ikke har kunnet identificeres.

FORKORTELSER
a. = amt. h. = herred. Sdrj. = Sønderjylland syd for den nuværende
grænse. N = Nørre. S. = Sønder, s. = sogn. V. = Vester. 0. = Østre,
forsv. = forsvunden.

PERSONNAVNEREGISTER
A og A
Åge: 1. Å. Absalonsen, vistnok kannik i
Lund, betænkes i Tyge Turesens testamen
te. 1353: 17. — 2. Å. Barn, betænkes i Tyge
Turesens testamente. 1353: 17. — 3. Å.
Bodulvsen, landstingshører i Skåne. 1353:
9, 50. — 4. A. Degn, får gods i pant i Rakkeby. 1353: 75. — 5. Å. Ingvarsen af Frøslev.
1354: 169. 1356: 500. — 6. Å. Nielsen i
Malmø. 1353: 17. — 7. Å. Pedersen, hr.,
~ Karen. Omkr. 1354: 207, 209. — 8. Å.
Spurv, fæster i Elestorp. 1354: 149.
Ål sejens.
Åstred: 1. Å., ærkedegn i Ribe. I3g4: 103. —
2. Å. Nielsen, på Varde sysselting. 1355:
217.
Abjøm, høvedsmand på Varberg. 1353: 57.
Absalon: 1. A. (Ulfeld), kannik i Lund.
1353♦ 17« — 2. A. Ågesen, ridder. 1356:428,
492. — 3. A. Pedersen af Grevlunda, broder
til Jens Pedersen. 1355: 284.
Adam, dominikanerprior i Viborg. 1353: 27.
Adolf: 1. A. 7., junker, greve af Holsten.
1353: 52. 1355: 259. 1356: 491. — 2. A.
v. d. Mark, provst i Schildesche. 1355:
301.
Agnes,
Gerhard 2. af Holsten, moder til
grev Johan 3. af Holsten. 1353: 52.
Ahlefeld se Benedikt.
Alant se Godeke.
Albert: 1. A., hr., vistnok kannik i Lund.
1353: 17- — 2. A. Frie, præst, søn af Gerlak
Frie. 1356: 452. — 3. A. Grot, skøder gods
til dronning Margrete. 1404: 481 (note).
Alberti Antiqui, handelshus i Firenze. 1355:
361. 1356: 408, 448.

Albrecht: 1. A. Gotgemak, kong Valdemars
kapellan, kannik i Lübeck. 1355: 293, 325,
326. — 2. A. 2. (1.), hertug af Mecklenburg.
J353: IO> 3L 33, 44, 58 (note), 65, 66.
1354: 92, 98, 99, 148, 153, 154, 167, 176,
177. 1355: 218, 271, 278. 1356: 445, 491,
492. — 3. A. 3., hertug af Mecklenburg.
1356: 492. — 4. A. 5., junker, hertug af
Sachsen. 1356: 493. — 5. A. v. Hackeborn,
ridder. 1355: 259. — 6. A. v. d. Stele, rid
der. 1353: 36.
Alders torp se Eggert.
Aleke, enke efter Henneke (Jens) Redegæld.
1353: 5iAleksander: 1. A. den Store, konge af Make
donien. 1353: 17. — 2. A. Jensen af Tor
ringe, væbner, kong Magnus’ foged i Falsterbo. 1353: 59. 1354: 163, 175.
Algot Bentsson, væbner, lagmand i Västergötland. 1356: 438.
Alkun se Bernhard.
Alle, præst, betænkes i Tyge Turesens testa
mente. 1353: 17.
Alverik: 1. A., provst ved St. Ansgars kirke
i Bremen. 1355: 292. — 2. A. Lappe, bro
der til Bertold Lappe. 1356: 449.
Alwin, hr., broder til Wessel Bokholt. 1353:
16.
Amandus, kannik i Århus. 1355: 283.
Amerongen se Henrik.
Anders: I. Gejstlige: 1. A., biskop af
Børglum. 1354: 129. — 2. A., prior i Oden
se. 1355: 366. — 3. A. Pedersen, præst,
prior i 0. 1356—59: 424. 1356: 522, 523.
II. Verdslige: 1. A. Bondesen, borger i
Ribe. 1354: 170. 1355: 212. — 2. A. Bosen,
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Andreas—Bengt

Jakob Ovesens frænde. 1353: 6. 1355: 289.
1356: 457. — 3. A. Davidsen, har over
draget gods til Ringsted kloster. 1355: 391.
— 4. A. Eriksen, kong Valdemars væbner.
1355: 330. — 5. A. (Nielsen) Gagge (Hollunger), pantsætter gods til Jens Ebbesen.
1355: 356. — 6. A. Hvid, fæster i Barsebäck. 1354: 149. — 7. A. Jakobsen i Holm
by. 1353: 17. — 8. A. Jakobsen, har ejet
hest i fællig med Tyge Turesen. 1353: 17.
(= nr. 7?). — 9. A. Jensen af Ejsbøl. 1355:
323. — 10. A. Jensen af GI. Estrup. 1355:
226. — 11. A. Kaiesen, har afhændet jord
til Henneke Limbæk. 1355: 215. — 12. A.
Kalv, nævnt i Vindingeåforliget. 1353: 44.
— 13. A. Let, besegier brev af Henrik
Isulvsen. 1356: 476. — 14. A. Nielsen af
Skabersjö, ridder. 1354: 161, 163, 175.
1355: 271. 1356: 479. — 15. A. Pedersen af
Alnarp, ridder. 1356: 471, 472, 473, 474.
— 16. A. Pedersen, afdød ridder, Roskilde
stift. 1356: 316. — 17. A. Pedersen, væbner.
1354: 163. — 18. A. Pedersen i »Krogsten«.
1354: 200. — 19. A. Pose, Tyge Turesens
måg. 1353: 17. 1355: 392. — 20. A. Simon
sen, indløser gods på Lolland fraJens Staver
skov. 1356: 454. — 21. A. Uffesen (Hvide)
af Tordrup, ridder. 1354: 104. 1355: 259.
1356: 414. — 22. A., hr., ridder. 1353: 17
(=nr. 14 el. 15?).
Andreas (se også Anders): 1. A., biskop af
Schwerin. 1353: 10. — 2. A. Reygher, af
død lybsk borger. 1355: 372. — 3. A. Ro
stock, borger i Lübeck. 1350—70: 527.
Ankerman, nævnt i Vindingeåforliget: 1353:
45*
Antiqui se Alberti.
Antonius Malabayla, købmand i Asti. 1353:
21. 1355: 359Anund: 1. A. Hat, foged på Öland. 1353: 58
(note). — 2. A. Sture, svensk ridder, kong
Magnus’ råd. 1354: 161 (note). 1356: 438.
Amfast Gremersen, afdød ridder. 1355: 287.
Arnold: 1. A., sognepræst i Haddeby. 1354:
100. — 2. A. Assersen, pantsætter gods i
Roskilde til Niels Jensen. 1356: 430. —
3. A. v. Hameln, borger i Lübeck. 1354:
in. — 4. A. Knap, væbner, foged på Vor

dingborg. 1353: 72. 1354: 164, 193, 194,
J95- 1355^ 352, 381, 382, 386, 389. 1356:
4’3, 5°6, 5*6Amulf, abbed i Hovedø kloster. 1353: 42.
de Arquato se Bartholomæus.
Arvid: 1. A. Gustavsson, svensk ridder. 1356:
446. — 2. A. af Vedby. 1353: 88.
Aspe se Nicolaus.
Asser: 1. A., præst i Helsinge, official i Holbo
h. 1353: 6. 1354: 142. 1355: 282, 289.
1356: 457. — 2. A. Bentsen, sælger gods i
Himlingøje til hr. Bo Falk. 1356: 489. —
3. A. Grubbe, afdød. 1356 512. — 4. A.
Lille, på Sønderhald herredsting. 1356:420.
— 5. A. Skytte, forstander for Roskilde St.
Agnete kloster. 1353: 40. 1354: 113, 169. —
6. A. Unge, betænkes i Tyge Turesens te
stamente. 1353: 17.
B
Baillet se Jean.
Banchus Dauantini, købmand i Firenze.
1355:361.1356:408.
Barn se Åge.
Barnim: 1. B. 3., hertug af Pommern-Stettin.
1354: 98, 177. — 2. B. 4., hertug af Pommern-Wolgast. 1354: 98, 99.
Bartholemæus: 1. B. de Arquato fra Piacenza,
offentlig notar. 1356: 448. — 2. B. Jensen,
franciskanermunk. 1355: 366.
Basse se Jakob og Sten.
Beatrix, dronning, ~ kong Erik af Sverige og
Skåne. 1356: 491, 492.
Behr se Bertram.
Bellihominis se Johannes.
Ben se Povl.
Benedikt (se også Bengt og Bent): 1. B. 12.,
forhen pave. 1355: 285. — 2. B. v. Ahle
feld, ridder (segl: DAS 408; han er søn af
Benedikt d. Ældre og fader til Benedikt d.
Yngre, DAS 366; hvor segl ikke findes kan
de ikke med sikkerhed skelnes fra hinanden).
1353: 36, 44> 45> 80. 1354: >>9, >2°- 1355:
242.
Benedikte,
Ture Klemensen. 1356: 505.
Bengt: 1. B. (Algotsson), hertug af Finland
og Halland. 1355: 270, 279, 363. 1356:460.
— 2. B. Filipsson, svensk ridder. 1356: 492.

Bennike—Bredehoved
— 3. B. Turesson, kong Magnus’, senere
kong Eriks væbner og råd. 1356: 438, 482,
492.
Bennike, kantor i Lund. 1353: 9, 17, 50, 59.
1354: ’49- 1355: 214.
Bent (se også Benedikt): 1. B., udvalgt abbed
i Allehelgens kloster ved Lund. 1355: 214,
228, 349. — 2. B. Bosen af Alslev. 1355:383,
384. — 3. B. Degn, har afhændet gods i
Gualöv til Jakob Jensen. 1354: 156. —
4. B. Pedersen, væbner. 1354: 166.
Berbom se Tideman.
vom Berge (de Monte) se Gerhard.
Bergen se Johan.
Berman se Markvard.
Bernard Fremaut, Frankrigs skatmester.
1355: 373Bemardus (se også Bernhard): 1. B. Bartholomei, kannik i Lund. 1353: 3, 4. — 2. B. de
Carpineto, pavelig kancellist. 1355: 332
(indledning i Dipi.Dan.). — 3. B. de
Nexovio, pavelig kammerklerk. 1354: 178.
1356: 406.
Bernewik se Johan.
Bernhard: 1. B. 2., fyrste af Werle. 1353: 10.
1354: 98, 177. — 2. B. Alkun, mecklenburgsk væbner. 1353: 31. — 3. B. Koesfeld,
rådmand i Lübeck. 1354: 105. — 4. B. Paal,
rådmand i Lübeck. 1354: 111, 115.
Bertel Lille, fader til Konrad Konradsen.
1353: 8. (se også Bertold).
Bertold: 1. B. v. Ravensburg, forhen skat
mester i Worm. 1355: 368. — 2. B. Lappe,
broder til Alverik Lappe. 1356: 449. —
3. B. v. Münster, har begået drab i Skåne.
1354: 161. — 4. B. v. Stove, eksekutor af
Henrik Hardenacks testamente. 1354: 105.
— 5. B., Johan Wittenborgs udsending til
Skåne. 1353: 91. — 6. B., Hamburgs ud
sending til Valdemar Sappi. 1356: 526.
Bertram: 1. B., biskop af Lübeck. 1354: 119,
120, 122, 123, 124, 125, 159. 1355:244,271,
325. 1356: 426 (note), 436, 438, 463
(note), 464, 465. 1350—70: 527. — 2. B.
Behr, hertug Albrecht 2.s kansler. 1354:
167. — 3. B. Koppemann, broder til Wessel
Bokholt. 1354: 147. — 4. B. Kule, Henrik
Hardenacks svoger 1354: 105. — 5. B.
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Kule, hertug Albrechts udsending til Skåne.
1354: 167Bikvelt se Henrik.
Bille se Esbern Nielsen og Ove.
Birger Laks, Bo Turessons måg. 1353: 20.
Biskop se Henrik.
Bjergbo se Peder.
Bjørn, Bero, Bonde, har udredet en mark
sølv. 1356: 420 (indledning i Dipl.Dan.).
Blanca, dronning af Sverige og Norge.
1353: 5- 1355: 35«- 1356: 438.
Blusmen se Henrik.
Blyske se Niels.
Bo: 1. B. Falk, ridder. 1353: 36. 1355: 271,
352. 1356: 423, 489. — 2. B. Gudmundsen,
borger i Roskilde. 1354: 97. — 3. B. Høg,
væbner. 1354: 129. — 4. B. Ivarsen, skøder
gods på Sjælland til kong Valdemar. 1356:
505, 509. — 5. B. Jakobsen, betænkes i
Tyge Turesens testamente. 1353: 17. —
6. B. Jensen af Vanløse. 1355: 355. — 7. B.
Jensen, skøder gods i Neder-Vindinge til
kong Valdemar. 1354: 194 (=nr. 6?). —
8. B. Larsen, kaldet Svoger, oplader gods i
Dyrlev til kong Valdemar. 1356: 516. —
9. B. Leigel, erhverver gods i Rougsø h. af
Knud Jensen. 1356: 412. — 10. B. Ture
sen af Skaftelev. 1356: 441. — 11. B. Tures
son, skænker gods til Nydala kloster. 1353:
20.
Bodil,
Anders Jakobsen. 1353: 17.
Bodulv: 1. B. Ågesen, besegier brev af Hen
rik Isulvsen. 1356: 476. — 2. B. Josefsen
Skytte, væbner. 1353: 32. 1356: 494.
Bokholt se Gerhard, Henrik, Lars og Wessel.
Bonde se Bjørn, Lave og Svend.
Bone se Oluf.
Bonifacius 8., forhen pave. 1356: 407.
Bordenholt se Henrik.
Brakele se Godskalk.
Brammer se Markvard.
Brandenburg se Johan.
Bransvig se Jens.
Brasen se Niels.
Bratse se Niels.
Braunschweig-Lüneburg, hertugen af. 1354:
92.
Bredehoved, søn af Hartvig Zabel. 1355: 268.
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Brekendorp—Due

Brekendorp se Johan.
Breyde se Hartvig, Helrik, Klaus og Markvard.
Briccius de Gallenielle, magister og licentiat,
sognepræst i St.-Amand-en-Pévéle, kannik
i Lund, kardinal Petrus’ kammermester.
1355: 348, 349Broder Adamsen, eksekutor af Tyge Turesens testamente. 1353: 17.
Brok se Esger, Niels og Peder.
Brun se Peder og Johan.
de Brunetot se Jean.
Brüsehaver se Machorius.
Budskab se Peder.
Bugge se Niels.
Bugislav 5., hertug af Pommem-Wolgast.
1354: 98. 99Buk se Jens og Peder.
Bukhom se Lybert.
Bum se Mikkel.
Bunkeflo se Jens.
Burchard: 1. B. Wetberch, franciskaner i Kiel.
1354: 100. — 2. B. Ketinseelstorpe, ekse
kutor af Henrik Bordenholts testamente.
1353: 63. — 3. B. Otzehude, holstensk
væbner. 1353: 36. — 4. B. Vote, holstensk
væbner. 1353: 36.
Busche Westensee, afdød holstensk væbner.
I354‘ I!9, 120.
Buxtehude se Johan.
Bymand se Henneke og Peder.
Bæger se Jakob, Jens og Peder.
Bødker se Peder.
Bønstorp se Henrik.
G
de Gallenielle se Briccius.
de Gauanhaco se Guillelmus.
Cecilie, Sille: 1. G. Jensdatter, sakristan i
Vor Frue kloster i Slangerup. 1356: 494. —
2. G. Nielsdatter, nonne i Roskilde St.
Agnete kloster. 1354: 155. — 3. G., enke
efter Anders Pedersen, ridder. 1355: 316.
— 4. C.,
Jens Andersen af Solbjerg.
1356: 441. — 5. G., ~ hr. Jens Uffesen.
1356: 437. — 6. G., ~ Peder Gødesen,
ridder. 1354: 107, 108. — 7. G., ~ Peder
Nielsen. 1353: 17. — 8. C., Peder Pilts

hustru. 1354: 186. — 9. C., fru, har gods i
Kær h. 1355: 232. — 10. C., betænkes i
Tyge Turesens testamente. 1353: 17.
Cellarii se Joffridus.
Chame se Henrik.
Clemens 6., forhen pave: 1353: 1, 3. 1354:
’36. 1355• 324> 359, 366. (Se også Kle
mens).
Corsini se Perozzus.

D
Då se Peder.
de Dacia se Niels Drukken.
Daniel: 1. D., biskop af Verden. 1355: 291,
292. — 2. D. van Merwede, bevidner brev
af grev Vilhelm af Holland. 1355: 261.
Dargarden se Johan.
Dauantini se Banchus.
Degn se Åge, Bent, Herman, Jens Ebbesen,
Niels, Peder og Tord.
Dene se Herman og Peder.
Detbem Libeden, johannitermunk i Odense.
1354: 100.
Dethard Sachtleben, eksekutor af Henrik
Hardenacks testamente. 1354: 105.
Detlev: 1. D., franciskanermunk i Kiel. 1354:
100. — 2. D. Krummesse, nævnt i Vin
dinge åforliget. 1353: 44. — 3. D. Rutze,
får kvittering af Niels .... svelte. 1355: 237.
— 4. D. Sebeke, rådmand i Rendsborg.
1355: 357Didrik: 1. D., biskop af Minden, forhen af
Sarepta og Slesvig. 1353: 11. 1354: 136,
178. — 2. D., biskop af Worms. 1355: 368.
— 3. D., dekan i Lübeck. 1356: 438. —
4. D., sognepræst ved St. Mikkels kirke i
Lund. 1355: 286. — 5. D. Vieregge, væb
ner, kong Magnus’ mand. 1354: 161, 175.
1355* 257, 278, 363. 1356: 491. — 6. D.
Warendorp, rådmand i Lübeck. 1355: 271.
Djäkn se Svend.
Dose v. Godendorp, holstensk væbner. 1353:
44. 1354: 127.
Drage se Niels (Tygesen).
Drosekere se Tideman.
Drukken se Niels.
Due se Morten, Peder og Povl.

Dunker van dem Seedorf—Esger
Dunker van dem Seedorf, nævnt i Vindingeåforliget. 1353: 45.
Duvenest se Sten.
Diilmen se Henrik.
Døring se Frederik.

E
Ebbe: 1. E. Galt, af hænder gods i Nørager
til Niels Holk. 1356: 420. — 2. E. Jakobsen,
skøder gård i Roskilde til Niels Kjeldsen.
1356: 525. — 3. E. Jensen Galt, pantsætter
gods i Skåne til Peder Falk. 1356: 432, 433.
Eblo de Miers, klerk i det apostoliske kammer.
1354: 178.
Edle: 1. E., datter af hr. Tue Rønnebæk.
1354: 197. — 2. E., ~ Jakob Basse. 1356:
5ii.
Eggert: 1. E. Alderstorp, foged i København.
1355: 271. — 2. E. v. Krummesse, ridder,
kong Valdemars råd. 1354: 119, 120. 1355:
244, 271. 1350—70: 527. — 3. E. Pennow,
broder til Henrik og Ivar Pennow. 1354:
>5iEjsen se Tyge.
Elene af Havnelev, enke efter Arnfast Gremersen. 1353: 40. 1355: 287. 1356: 442.
Eler Spliet, nævnt i Vindingeåforliget. 1353:
44Elisabeth: 1. E. af Vrå, frue. 1355: 239. —
2. E. Pedersdatter, nonne i Roskilde St.
Agnete kloster, moder til Peder Grubbe.
1354: J55*
Engelbert: 1. E., gejstlig i Hildesheim stift.
1355: 276. — 2. E. Wamkenhagen, borger
i Rostock. 1353: 23.
Erik: 1. E. Jensen, præst. 1355: 214. — 2. E.
4. Plovpenning, forhen konge. 1354: 128.
— 3. E. 5. Glipping, forhen konge. 1354:
128. — 4. E. 6. Menved, forhen konge.
1354: 124, 128, 159. 1355: 235. — 5. E.,
konge af Sverige. 1356: 482, 483, 484, 491,
492. — 6. E., forhen hertug af Sønderjyl
land, hertug Valdemar 3.s fader. 1353: 29.
1355: 3*8, 319- — E*, forhen hertug af
Langeland. 1355: 220. — 8. E. 1. den
Ældre, hertug af Sachsen-Lauenburg. 1354:
177. 1356: 456. 1350—70: 527. — 9. E. 2.
den Yngre, hertug af Sachsen-Lauenburg.
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1353: 44> 52, 82. 1355: 271. 1356: 456,
493. — 10. E. Bamumsen af Skarresholm,
junker og væbner. 1353: 87. 1354: 118.
1355: 249, 250. — 11. E. Hasenberg, ridder. 1353: 71. 1354: 97, 144, 168. — 1355:
249, 379. — 12. E. Holk Marsksen, har
Bylderup sogn i pant af hertug Valdemar.
1353: 29. — 13. E. Ivarsen, nævnt i Vin
dingeåforliget. 1353: 44. — 14. E. Jensen,
bevidner brev af Kristine Pedersdatter.
1356: 494. — 15. E. Krumpen, væbner.
1355: 259. — 16. E. Meinekesen, væbner,
broder til Henrik Meinekesen. 1355: 259. —
17. E. Nielsen (Gyldenstjeme) af Ågård,
ridder, marsk, broder til Niels Bugge.
1353: 44, 45- 1355: 231, 235, 241, 242,
243. — 18. E. Nielsen (Rosenkrantz), rid
der, Erik Nielsens søstersøn. 1355: 242. —
19. E. Nielsen (Banner), søn af Niels Erik
sen afjerstrup. 1355:259. — 20. E. Skram,
får stadfæstelse på et brev af kong Valde
mar. 1537: 403. — 21. E., fæster i Ebdrup.
1354: 107, 108.
Eringisl Sunesson, jarl af Orkneyøerne, ridder,
kong Magnus’, senere kong Eriks råd.
1355: 270. 1356: 438, 482, 49i. 492Erland: 1. E. Kalv, ridder. 1353: 44, 45.
1355: 219. — 2. E. Turesen, landstingshø
rer i Skåne, væbner. 1353: 9. 1354: 149.
Ermegård,
Morten Pedersen. 1356: 409.
Esbern: 1. E., prior i Halsted kloster. 1354:
190. — 2. E. Bosen af Alslev. 1355: 383,
384. — 3. E. G. ..., har udredet penge.
1356: 420 (indledning i Dipl.Dan.). —
4. E. Nielsen Bille af Solbjerg. 1353: 24.
1354: 97. 1355:375- 1356: 441 ■
Ese,
Bertil Lille, moder til Konrad Konradsen. 1353: 8.
Esger: 1. E., præst ved St. Povls kirke i Lund.
1353: 17. — 2. E. Brok, væbner. 1355: 226,
231- 1356: 433. — 3. E. Ebbesen, ridder.
1355: 231. — 4. E. Flue, væbner. 1355:
355. — 5. E. G....sen, på Varde syssel
ting. 1355: 217. — 6. E. Knudsen, Knud
Stigsens onkel. 1355: 234. — 7. E. Kristian
sen, væbner. 1354: 129. — 8. E. Pedersen,
skylder Bosjø kloster 15 pund mel. 1354:
130. — 9. E. Thomsen, på Varde syssel-
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Eskil—Gilb er tus

ting. 1355: 217. — 10. E....... sen, foged i
Fjends h. 1353: 48. — ILE., fæster i StoreTårnby. 1356: 487.
Eskil: 1. E. Nielsen, borger i Lund. 1353: 50.
— 2. E. Sønderjyde, fæster i Sulsted. 1355:
235Essen se Johan.
Ever se Jens.
Everhard Swarte (Niger), rådmand i Lübeck.
1354: 105.
Everlin, besegier brev af Jens Pedersen af
Helsinge. 1356: 457.
Evert, Efrardus: 1. E. Moltke, ridder. 1353:
36, 39. — 2. E., skrædder. 1353: 17.

F
Fabri se Johannes.
Fader Pedersen, broder til Kristine. 1353:
>7Falk Andersen, overdrager gods i Tågarp til
Niels Uffesen. 1356: 474.
Falk se Bo og Peder.
Falkendal se Gynceke.
Falster se Jens.
v. Femern se Nicolaus.
Ferke sejens.
Fikke: 1. F. Moltke, sælger gods i Udlejre til
kong Valdemar. 1354: 196. — 2. F. v. d.
Osten, nævnt i Vindingeåforliget. 1353:
45Flint se Oluf.
Flue se Esger.
Fod se Svend.
Folmer: 1. F. Folmersen, ridder. 1353: 70,
71. 1356: 512. — 2. F. Pedersen, skøder
gods i Fjelde til Peder Dene og Arnold
Knap. 1356: 413.
Fos se Klaus og Tideke.
Frands: 1. F., præst, betænkes i Tyge Turesens testamente. 1353: 17. — 2. F. Gerhardsen, alterpræst i Lund. 1355: 350.
Frederik, Fredericus: 1. F. Went, provst i
Schildesche, kannik i Münster og Pader
born. 1355: 301, 302. — 2. F., hr., vistnok
præst, betænkes i Tyge Turesens testa
mente. 1353: 17. — 3. F., forhen konge af
Tyskland. 1350—70: 527. — 4. F., mark
greve af Meissen. 1354: 177. — 5. F. Dø

ring, besegier brev af Jens Pedersen af Hel
singe. 1356: 457. — 6. F. v. Lochen, brandenburgsk ridder. 1355: 259.
Fremaut se Bernard.
Frie se Albert og Gerlak.
Friis se Knud.
Fromhold, ærkebiskop af Riga. 1354: 176.
1355: 292.
Frænde af Tisvilde. 1355: 282.
Fulco Pererii, kannik i Barcelona, pavelig
nuntius. 1355: 248.

G
Gagge se Anders.
de Galancio se Raymundus.
Galen se Tue.
Gallyn se Herman.
Galt se Ebbe og Ebbe Jensen.
Gase Sort, har afhændet jord til Henneke
Limbæk. 1355: 215.
Gaucelinus, abbed i Psalmody. 1353: 2, 7.
Ged se Jens.
Gedsted se Troels.
Geenaaf se Peder.
Gérard Gambelanges, fransk udsending. 1356:
417.
Gerhard: 1. G., forhen biskop af Minden.
1353: 11. — 2. G. vom Berge (de Monte),
kannik i Minden og Verden, ærkedegn i
Bevensen, Kong Valdemars kapellan .1355:
291, 292. — 3. G. 3., forhen greve af Hol
sten. 1353: 52, 62. — 4. G. 5., junker, greve
af Holsten. 1353: 44. — 5. G. Bokholt,
rådmand i Greifswald, broder til Henrik
og Lars Bokholt. 1354: 112, 117. — 6. G.
Ketelhot, kong Valdemars svend. 1355:
271. — 7. G. Siemz, får fuldmagt af Lars
Bokholt. 1354: 112.
Gerlak Frie, borger i Roskilde. 1356: 452.
Germund Smed, bonde i Vendsyssel. 1355:
230, 231.
Gernbo se Niels.
Gertrud, søster til Godeke Alant. 1353: 16.
Gese, datter af Gerlak Frie. 1356: 452.
Get se Peder.
Gilbertus, biskop af St. Pons-de-Thomiéres.
1353: 4-

Glüsing—Helene
Gliising se Henrik Gliising Pivvesberch, Kjeld
og Puke.
Glød se Jens.
Godeke Alant, kvitterer og får gods overdra
get af Wessel Bokholt. 1353: 16. 1354:
147.
Godendorperne. 1353: 44; se også Dose og
Timme Godendorp.
Godfred: 1. G., ærkebiskop af Bremen. 1354:
92. — 2. G. Skytte, i Stevns herred. 1355:
287. 1356: 507.
Godskalk: 1. G. v. Brakele, borger i Rostock.
1353: 23. — 2. G. Limbæk, væbner, broder
til Henneke, Klaus og Lyder Limbæk.
1355: 215. — 3. G. v. Siemz, modtager
arveafkald fra Henrik Bokholt. 1354: 117.
— 4. G. Skerf, frier Anders Bondesen for
søgsmål. 1355: 212. — 5. G. Witte (Lim
bæk), grev Henrik 2.s justitiar. 1354: 165.
v. Golme se Herman.
Goswin v. Herike, ordensmester i Livland.
1353- 43Gotgemak se Albrecht.
Gregers Pedersen af Vittskovle. 1355: 377.
Gregor 10., forhen pave. 1355: 285.
Grot se Albert.
Grubbe se Jakob Herlugsen, Jens, Jon, Niels,
Oluf (præst) og Peder.
Grube Vieregge, mecklenburgsk væbner.
1354:167Gruile se Herman.
Gudeman se Johan og Nicolaus.
Gudetith se Nicolaus.
Gudmund Malte, fæster i Farstorp. 1353: 59.
Guido: 1. G. Malabayla, købmand i Asti.
1353: 21. 1355: 359. — 2. G., forfatter til
Sermones. 1353: 17.
Guilaberti se Johannes.
Guillelmus: 1. G., biskop af Séez. 1356: 478.
— 2. G. de Cauanhaco, pavelig klerk. 1354:
178. 1356: 406. — 3. G. Textoris, pavelig
klerk. 1354: 178. 1356: 406. — 4. G. Rolandi, ridder, pavelig hofmarskalk. 1355:
359*
Gunnar Jakobsen, lægmand i Århus stift.
1353:60.1354:109.1355:254.
Gustav: 1. G. Arvidsson, svensk ridder, kong
Magnus’, senere kong Eriks råd. 1356: 438,
3. række. IV. — 23
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492. — 2. G. Tunesson, svensk ridder.
1354: 161 (note).
Gyde: 1. G. Karlsdatter, ~ Thomas Jensen
af »Gildersiig«. 1354: 166. — 2. G. Laves
datter, Lunds stift. 1355: 327.
Gylling se Peder.
Gynceke: 1. G. den Ældre (Mule) af Falken
dal, væbner, borgmester i Roskilde. 1354:
97- 1356:415,4i6> 452.-2. G. den Yngre,
fader til Margrete. 1354: 97.
Günther se Henrik.

H
Hågen Hildebrandsen, rådman i Lund. 1353:
55*
Hackeborn se Albrecht.
Hahn se Nicolaus.
Hak se Niels.
Hake se Povl.
Halsten Petersson, væbner og gælker i Skåne.
1353: 57- 1354: 161 (note). 1355: 351,
1356: 438.
v. Hameln se Arnold.
Hans se Jens.
Hardenack se Henrik.
Harke se Peder.
Hartvig: 1. H. v. d. Sülten, kannik og skat
mester i Bardowiek. 1353: 34. — 2. H.
Breyde, væbner. 1353: 15. 1354: 119, 120.
1355: 227, 268. — 3. H. Krummedige, rid
der. 1353: 39. — 4. H. Meinerstorp, nævnt
i Vindingeåforliget. 1353: 45. — 5. H.
Metzeke, holstensk ridder. 1353: 36. —
6. H. Zabel, sachsisk væbner. 1355: 268.
— 7. H., søn af Busche Westensee. 1354:
119, 120.
Has se Trued.
Hase se Niels.
Hasenberg se Erik.
Hat se Anund og Uffe.
Havene se Henrik og Martin.
Hegle se Jens og Peder.
Heina, søster til Peder Bymand. 1354: 121.
Heine: 1. H. Schönewedder, befuldmægtiget
for Henrik Bikvelts arvinger. 1356: 486. —
2. H. (Henrik) Spliet, ridder. 1353 og 1354:
90.
Helene se Lene.
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Helgesmåg—Henrik

Helgesmåg se Peder.
Helling se Tideke.
Helrik Breyde, væbner. 1355: 227, 268.
Helvig, dronning, ~ Valdemar 4. Atterdag.
1353: 5- I355-- 297, 299.
Hemmendorpe se Konrad.
Hemming: 1. H., forhen ærkebiskop af
Uppsala. 1355: 351. 1356: 438. — 2. H.,
biskop af Åbo. 1356: 438, 492. — 3. H.,
magister, ærkedegn i Roskilde. 1355: 345.
Henneke: 1. H., præst i Viborg. 1355: 258. —
2. H. Bymand, fader til Peder Bymand,
Heina og Lene. 1354: 121, 127. — 3. H.
Hummersbüttel, holstensk væbner. 1353:
44, 52. — 4. H. Krummedige Wittekop,
holstensk væbner. 1353: 36. — 5. H. Lim
bæk, ridder. 1353: 44, 45. 1355: 215. —
6. H. Moller, nævnt i Vindingeåforliget.
1353* 45- — 7- H. (Jens) Redegæld, ~
Aleke. 1353: 51. — 8. H. Sehested, væbner.
1355: 259. — 9- H. Wetter, borger i Lü
beck, har gældskrav i Ribe. 1356: 485. —
10. H.Wildberch, nævnt i Vindingeåforliget.
1353: 45. — 11. H., kok. 1353: 17. — 12.
H. betænkes i Tyge Turesens testamente.
1353: *7Henning Podebusk, ridder. 1353: 28. 1354:
157Henrik: I. Gejstlige: 1. H., biskop af Hil
desheim. 1355: 276. — 2. H., biskop af
Paderborn. 1355: 301. — 3. H., biskop af
Roskilde. 1353: 19, 83, 84, 85, 86. 1354:
129, i3’> «85- 1355: 250, 285, 345, 347.
1356: 415, 416, 440, 466, 478. — 4. H.,
forhen biskop af Slesvig. 1354: 136, 178.
1356: 453. — 5. H. Bokholt, dekan i Lund.
1353: 17. 1354: 112, 117, 152. 1355: 228. —
6. H., provst i Neumünster-Bordesholm,
sognepræst i Kiel. 1354: 100. — 7. H. Bi
skop, kannik i Lübeck. 1356: 426 (note),
438. — 8. H. Vogt (Aduocatus), kannik i
Hamburg og Bardowiek, dekan i Verden.
1355: 34- 1353* 306. — 9. H. v. Kukelitz,
sognepræst i Rendsborg. 1355: 357. —
10. H. v. Havene, evig vikar i Kiel. 1354:
100. — 11. H. Lambertsen, diakon og
alterpræst i Lund. 1355: 260, 350. — 12. H.
Laurencii, offentlig notar. 1354: 100.

H. Verdslige: 1. H. 3., hertug af Mecklen
burg. 1356: 492. — 2. H. 2., greve af Holsten. 1353: 36, 37, 44, 45, 46, 52, 65, 89.
1354: 92, 165- 1356: 426 (note), 445(?) —
3. H. Albertsen (Eberstein), væbner. 1355:
252. — 4. H. Amerongen, hollandsk kan
cellist. 1355: 261 (indledning i Dipl.Dan.).
— 5. H. (Bernewik), broder til Johan Bernewik. 1354: 181. — 6. H. Bikvelt, afdød
Århusborger. 1356: 486. — 7. H. Blusmen,
eksekutor af Henrik Hardenacks testa
mente. 1354: 105. — 8. H. Bordenholt, i
Lübeck. 1353: 63. — 9. H. Bønstorp, har
haft gods i pant af Ove Jensen. 1354: 109.
— 10. H. Chame, har erhvervet gods af
Herman, Johan og Lambert Lare. 1353:
23. — 11. H. v. Dülmen, ejer bod i Falsterbo. 1356: 490. — 12. H. Glüsing Piwesberch, nævnt i Vindingeåforliget. 1353:
44, 45. — 13. H. Günther, rådmand, Wis
mars foged i Skanør. 1356: 411. — 14. H.
Hardenack, borger i Lübeck. 1354: 105. —
15. H. Isulvsen (Is), væbner. 1354: 142.
1356: 476, 494. — 10. H. Klinkebil, borg
mester i Rendsborg. 1355: 357. — 17. H.
Meinekesen, væbner. 1355: 259. — 18. H.
Nielsen af Ellinge, væbner. 1354: 163. —
19. H. Nielsen, afdød ridder. 1354: 189. —
20. H. Nielsen, ridder. 1355: 314. — 21.
H. Pedersen, væbner. 1355: 231. — 22. H.
Pennow, broder til Eggert og Ivar Pennow.
1354: 151. — 23. H. Plön, får gods af
Herman, Johan og Lambert Lare. 1353:
23. — 24. H. Quast, kæmner i Rostock.
1353—54: 14. — 25. H. Reventlow, væb
ner. 1355: 259. — 26. H. Sandbjerg, giver
afkald på gods i Ars h. 1354: 158. — 27. H.
Skakke, har haft gods i pant af Kristine
Eskils. 1355: 258. — 28. H. Smylowe, er
hverver en bod i Falsterbo. 1356: 490. —
29. H. Spliet se Heine Spliet. — 30. H.
Stade, bevidner brev af Jakob Karlsen.
1355: 320. — 31. H. Stigsen, arving efter
hr. Henrik Nielsen. 1354: 189. — 32. H.
Tordsen, bymand i Fa... 1355: 356
(indledning i Dipl.Dan.). — 33. H. Uffesen (Neb), væbner. 1355: 352. — 34. H.

Henze—Innocens
Wulf, død. 1354: 205. — 35. H., broder til
Jordan Rode. 1354: 115.
Henze, Johan v. Bergens broder. 1354: 181.
v. Herike se Goswin.
Herlug: 1. H. Jakobsen, afdød ridder. 1355:
250. — 2. H. Torbensen, broder til Jens
Torbensen. 1356: 506.
Herman: 1. H. biskop af Øsel. 1355: 334. —
2. H., provst i Schwerin. 1355: 326. —
3. H. v. Golme, johannitterkommendator
i Odense. 1356: 496. — 4. H. Degn, får
gods i pant af Mads Frændesen. 1356: 480.
— 5. H. Dene, bevidner brev af hertug
Valdemar. 1354: 179, 180. — 6. H. Gallyn,
rådmand i Lübeck. 1354: in, 181. —
7. H. Gruile, i Næstved. 1353: 63. — 8. H.
v. d. Jura, slægtning af Jure. 1353: 81, 82.
— 9. H. v. Kamen, eksekutor af Johan v.
Bergens testamente. 1354: 181. — 10. H.
Kleinow, borger i Lübeck. 1354: 160. —
11. H. Lare, broder til Johan og Lambert
Lare. 1353: 23. — 12. H. Lise, kæmner i
Rostock. 1353—54: 14. — 13. H. Nielsen,
sælger gods i Vester-Højst til Tord Jensen.
1353: 38. — 14. H. Pape, eksekutor af
Henrik Hardenacks testamente. 1354: 105.
— 15. H. v. Rode, udsending for Stral
sund. 1355: 322. — 16. H. v. Siemz, onkel
til Henrik, Gerhard og Lars Bokholt. 1354 :
112, 117. — 17. H. Swanse, borger i Lü
beck. 1354: iii. — 18. H. v. Vitzen, mecklenburgsk ridder. 1353: 31. 1354: 175.
v. d. Heyde se Reymer.
Hilleke Nyding, i Lübeck. 1355: 286.
Hinz se Smale.
Holger Gregersen (Krognos), ridder. 1356:
492.
Holk se Erik og Niels.
Holtorp, nævnt i orfejden for Niels Eriksens
død. 1355: 259.
Homberg se Walter.
Honneckzee, rådmand i Rendsborg. 1355:
357*
Hovi, har skødet gods i »Thyristorp« til hr.
Lars, kannik i Århus. 1354: 145.
Hoya se Johan.
Hugo: 1. H. Pelegrini, skatmester i Lichfield,
pavelig nuntius. 1355: 359. — 2. Pietersson,
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væbner, Zieriksees foged i Skåne. 1355:
261.
Hugucio, kanonist. 1353: 17.
Hummersbuttel’eme. 1353: 44, 52. Se også
Dose og Henneke.
Hut se Nicolaus.
Hval se Torkil.
Hvas se Jens og Lars.
Hvid se Anders og Jon.
Hvidebrød se Niels Tuesen.
Høg se Bo.

I
Ida,
Klaus Limbæk. 1355: 303, 353.
Ingeborg: 1. L, søster til Margrete Nielsdatter. 1356: 432. — 2. L, ~ Peder Larsen.
1355* 303, 329, 354- — I-, ~ Valdemar
Eriksen Sappi. 1355: 318.
Ingefred: 1. L,
Niels Truedsen. 1356: 427.
— 2. I af Ganløse, enke efter Lave, marsk.
1353: 39- — 3. (I)., ~ Peder Stygge. 1355:
303Ingemar: 1. I. Jensen, forhen alterpræst.
1355: 260. — 2. I. Madsen, skøder gods på
Sjælland til kronen. 1355: 386. — 3. I.,
får fuldmagt af Jens og Absalon Pedersen.
1355: 284.
Ingerd: 1. I. Timmes, har afhændet jord til
Henneke Limbæk. 1325: 215. — 2. I., ~
Ivan Markmand. 1355: 360. — 3. I., enke
efter Peder Haraldsen. 1354: 118.
Ingjald, munk i Hovedø kloster. 1353: 42.
Ingvar: 1. I., cellerarius i Esrom. 1354: 142.
— 2. I. Lille, fæster i Lille-Heddinge.
1356: 487. — 3. I. Nielsen af Fårdrup.
1355: 3$9- — 4. I. Pedersen, bymand i
Næstved. 1354: 164.
Innocens: 1. I. 4., forhen pave. 1355: 285. —
2. I. 6., pave. 1353: 1, 2, 3, 4, 7, 11, 21,
34, 60. 1354: 100, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, HO, I7L 172,173, 183.1355:
248, 260, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 308, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 3H, 315, 316, 317, 318, 319, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338, 339, 34°, 34L
342, 348, 347, 348, 349, 350, 351, 353,

Is—Jens

356

354, 358, 359, 361, 364, 365, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 374. 1356: 406, 407,
408, 409, 410, 421, 425, 426, 427, 428, 429,
435, 436, 438, 444, 450, 453, 455, 4&>, 466,
467, 468, 469, 470, 478.
Is se Jon.
lure, søn af hr. Klaus v. d. Jura. 1353: 81,
82.
v. d. Jura se Herman og Klaus.
Ivan: 1. I. Markmand, væbner. 1354: 166.
1355: 320, 360. — 2. I. Sandberg, nævnt i
Vindingeåforliget. 1353: 45. — 3. I. v.
Zepel, holstensk væbner. 1354: 119, 120.
Ivar: 1. I. Ivarsen, fader til Bo Ivarsen.
1356: 509. — 2. I. Jensen, skøder gods på
Sjælland til kong Valdemar. 1356: 513. —
3. I. Lykke, væbner. 1353: 45. 1355: 259.
— 4. I. Munk, biskop af Ribe. 1530: 225.
— 5. I. Nielsen (Rosenkrantz), ridder.
1355: 312- 1356« 4j9, 422- —
Pennow,
broder til Eggert og Henrik Pennow.
1354: 151.
J

Jacobus Vannis, i handelshuset Alberti
Antiqui i Firenze. 1356: 408.
Jager se Peder.
Jakob: I. Gejstlige: 1. J. Nielsen (Thott),
kannik, senere ærkebiskop af Lund. 1353:
17. 1355: 251, 285, 300, 335, 336, 337,
338, 339> 34°, 34 b 342> 348, 349, 350.
1356: 406, 407, 436, 438, 482, 491, 492. —
2. J., forhen biskop af Roskilde. 1355:
347. — 3. J. Jermer, kannik i Lund. 1353:
17. — 4. J., kannik i Neumünster-Bordes
holm. 1354: 100. — 5. J., abbed i Ringsted.
1354: 191. 1355: 391. — 6. J. Stråling,
præst. 1356: 495. — 7. J. Krage, Roskilde
stift, vistnok gejstlig. 1356: 448.
II. Verdslige: 1. J. Assersen af Jern
bjerg. 1355: 344. — 2. J. Basse af Uglerup.
1353: 73 (noten). 1354: 157. 1355: 309,
385. 1356: 439, 487, 511. — 3. J. Bæger
af Ruds-Vedby, ridder. 1355: 213, 376. —
4. J. Esbemsen, væbner. 1355: 259. —
5. J. Herlugsen Grubbe, væbner. 1355:
249, 250. — 6. J. Holgersen, ridder. 1356:
477. — 7. J. Jakobsen, søn af Jakob Peder

sen af Bursø. 1355: 252. — 8. J. Jensen
(Galen), ridder. 1354: 156. — 9. J. Jensen
(Due) af Store-Havelse, væbner. 1354:
142. 1356: 457. — 10. J. Jensen, bevidner
brev af Peder Ulvsen Mule. 1356: 458. —
11. J. Jensen, fader til Godskalk Skerf.
1355: 212. — 12. J. Jensen, borger i Ros
kilde. 1355: 372. — 13. J. Kåd, giver af
kald på gods i Ars h., 1354: 158. — 14.
J. Karlsen (Rane) af »Weiierstrup«, væbner.
1353- 39- 1354: H2, 166. 1355: 320, 360.
— 15. J. Mus, væbner. 1355: 259. — 16.
J. Nielsen, afdød ridder. 1355: 287. 1356:
442. — 17. J. Olufsen (Lunge) af Højstrup,
ridder. 1353: 36, 39, 40. 1354: 113 (ind
ledning i Dipl.Dan.). 1356: 502. — 18.
J. Palk, skøder gods i Vormstrup til Mik
kel Nielsen Krabbe. 1355: 222. — 19. J.
Pedersen af Bursø. 1355: 252. 1356: 480. —
20. J. Prummer, nævnt i Kampens kla
ger over vold på Skånemarkederne. 1355:
262. — 21. J. Stak, fæster i Grenå. 1354:
107, 108. — 22. J. Urne, væbner. 1355:
259. — 23. J. Videsen, nævnt i Vindingeå
forliget. 1353: 45. — 24. J. Øvesen, på
Holbo herredsting. 1353: 6. 1355: 282,
289.1356:457.
Jaquin Lengloiz, fransk guldsmed. 1355:
373Jean: 1. J. 2., konge af Frankrig. 1356: 417.
— 2. J. Baillet, fransk guldsmed. 1355: 373.
— 3. J. de Brunetot, fransk guldsmed. 1355:
373*
Jens (se også Jon): I. Gejstlige: 1. J.,
guardian for franciskanerne i Viborg. 1353:
27. — 2. J. Thomsen, provst i Arhus.
1354: 107. — 3. J. Kappelgård, provst i
Roskilde. 1354: 113. 1355: 296, 345. —
4. J. Hågensen, kannik i Lund. 1353: 17.
— 5. J. Henriksen, kannik i Lund. 1353:
17. — 6. J. Jakobsen, præst, kannik i Århus.
1354: 142, 143. — 7. J. Pedersen Rønning,
kannik i Lund. 1353: 17, 50. 1354: 149.
1355: 214, 284. — 8. J. Stigsen, kannik i
Lund, kong Magnus* klerk. 1353: 25.
1354: 132, 133, 146, 149. — 9. J., magister,
betænkes i Tyge Turesens testamente.
1353: 17. — 10. J. Amandsen, præst i

Jens
Landet. 1354: 171. — 11. J. Bunkeflo,
kannik i Lund. 1353: 17. — 12. J. Jonsen,
hr., vistnok præst, betænkes i Tyge Turesens testamente. 1353: 17. — 13. J., præst
i Hvilsager. 1356: 420. — 14. J., præst i
Sjelle. 1354: 107.
II. Verdslige: 1. J. Al, har afstået gods i
Tisvilde til Jakob Øvesen. 1353: 6. —
2. J. Andersen af Solbjerg. 1356: 441. —
3. J. Berntsen af Tjæreby. 1354: 158. —
— 4. J. Bæger, væbner. 1355: 259, 360.
1356: 518. — 5. J. Brandsen, vidimerer
brev af kong Valdemar. 1355: 256. —
6. J. Bransvig af Katslosa. 1356: 462. —
7. J. Buk, på Varde sysselting. 1355: 217.
— 8. J. Dansen, betænkes i Tyge Turesens
testamente. 1353: 17. — 3. J. Ebbesen
Degn. 1353: 17, 53. 1354: 161, 175. 1355:
356, 392- J356: 521- —
J- Ebbesen,
arving efter præsten hr. Peder Tandrup.
1354: 103. — 11. J. Eriksen, ridder.
1356: 492. — 12. J. Esbernsen Krumpen,
ridder. 1354: 141. 1355: 249, 250, 259. —
13. J. Ever, væbner. 1355: 240. — 14. J.
Falster, ridder. 1354: 192. — 15. J.
Ferke, foged på Søborg. 1354: 142. 1355:
282. — 16. J. Frændesen, udsending fra
Lynge herredsting til rettertinget i Roskilde.
1353: 39. — 17. J. Ged, ridder. 1356: 492.
— 18. J. Glød, pantsætter gods i Lønholt
til Jens Pedersen. 1354: 204. — 19. J.
Grimmelsen, bevidner brev af Kristine
Pedersdatter. 1356: 494. — 20. J. Grubbe,
nævnt i orfejden efter Niels Eriksens død.
1355: 259. — 21. J. Hegle, væbner, bro
der til Jens Pedersen. 1355: 259. — 22.
J. Hennekesen, Bodulv Josefsen Skyttes
svend og frænde. 1353: 32. — 23. J. Hvas,
pantsætter gods i Hinge til Jens Nielsen.
1355: 331. — 24. J. Kås, væbner. 1355:
259. — 25. J. Kalv, nævnt i Vindingeåforliget. 1353: 44, 45. — 26. J. Klemensen
(Rane), ridder. 1354: 168. 1355: 295, 390.
— 27. J. Koli, erhverver gods i Halland
af hr. Anders, prior i 0. 1356: 522. —
28. J. Larsen (Panter) af Vemmetofte,
væbner. 1353: 36. 1355: 254, 308. 1356:
437, 439. — 29. J. Limbæk se Henneke
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Limbæk. — 30. J. Læge, på Holbo herreds
ting. 1355: 282. — 31. J. Madsen (Quitzow), væbner. 1355: 355. 1356: 442. —
32. J. Nielsen, ridder. 1355: 313. — 33. J.
Nielsen Lykke (Banner), søn af Niels Erik
sen afjemstrup. 1355: 259. — 34. J. Niel
sen (Neb) af Kragerup. 1356: 441. —
35. J. Nielsen af Skarhult, landstingshører
i Skåne. 1353: 9. 1355: 214. — 36. J.
Nielsen, får gods i pant af Jens Hvas.
1355: 331. — 37. J. Nielsen, bonde i Vend
syssel. 1355: 230, 231. — 38. J. Nyborg,
borger(?) i Odense. 1356: 496. — 39. J.
Olufsen, ridder, søn af Oluf Jensen af Tys
tofte. 1353: 70. 1354: 187. — 40. J. Oluf
sen af Sandåkra. 1355: 216. — 41. J. Palle
sen, på Sønderhald herredsting. 1356: 420.
— 42. J. Pallesen, får skøde på gods i
Borre af Peder Munk (— nr. 41?). 1355:
395. — 43. J. Pape, skøder gods i Kobbe
rød. 1353: 74. — 44. J. Paris, broder til
Rikard Paris. 1356: 481. — 45. J. Peder
sen af Hunderup, ridder. 1355: 256, 265,
267. — 46. J. Pedersen, væbner, broder til
Jens Hegle. 1355: 259. — 47. J. Pedersen af
Hillerødsholm, væbner. 1354: 142. —
48. J. Pedersen (Bild) af Helsinge. 1356:
457. — 49. J. Pedersen af Ølst. 1354: 104.
1355: 402. 1356: 414. — 50. J. Pedersen,
foged i Kalvslund h. 1353: 8. — 51. J.
Pedersen, får fuldmagt af Erik Bamumsen.
1353: 87. — 52. J. Pedersen, får gods i pant
af Jens Glød. 1354: 204. — 53. J. Piik,
får gods i Steninge. 1355: 284. — 54. J.
Povlsen (Munk), ridder. 1353: 44, 45, 79.
I355‘ 259. 1356: 412. — 55. J. Råbuk,
væbner. 1354: 163. 1355: 356. — 56. J.
Råd, pantsætter gods i Bjerregrav til kon
gen. 1355: 223. — 57. J. Redegæld se
Henneke Redegæld. — 58. J. Semundsen,
på Holbo herredsting. 1355: 282, 289. —
59. J. Sigmand, borger i Lund. 1356: 521.
- 60. J. Pikard Smeger, kong Valdemars
svend. 1355: 257, 320. — 61. J. Sommer,
hr. 1354: 113. — 62. J. Staverskov af Kel
strup. 1356: 454. — 63. J. Svendsen, får
gods i pant af Niels Eriksen af Linde.
1355: 238. — 64. J. Torbensen, broder til
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Jensike—Jon

Herlug Torbensen. 1356: 506. — 65. J.
Truedsen (Galen), ridder. 1356: 492. —
66. J. Tygesen, har afhændet gods i Borg
til Henneke Limbæk. 1355: 215. — 67. J.
Uffesen, ridder. 1356: 437. — 68. J. Urne,
fader til Johanne. 1355: 259. 1356: 518. —
69. J., søn af Aleksander Jensen af Tor
ringe. 1354: 163. — 70. J. af Dronning
holm, væbner. 1356: 494.
Jensike, væbner. 1356: 415, 416.
Jermer se Jakob.
Joffridus Gellarii, præst i Toul, offentlig notar.
1353: 42.
Johan, Iohannes, Ions, (se også Johannes og
Henneke): 1. J., biskop af Kammin. 1354:
98, 177. — 2. J., biskop af Dorpat. 1355:
334. — 3. J. Tois, kannik på Øsel, præst i
Odenpäh. 1355: 305, 334. — 4. J. Gudeman, præst. 1354: 100. — 5. J. Verda,
præst i Bremen stift. 1354: 100. — 6. J.,
hertug af Mecklenburg. 1353: 10. 1354:
176, 177. 1355: 218. — 7. J., hertug af
Sachsen (-Mölln-Bergedorf). 1354: 176. —
8« J* 3-, greve af Holsten. 1353: 28, 44,
52, 62. 1356: 445(?), 456, 485. — 9. J.,
greve af Hoya. 1356: 456. — 10. J. v. Ber
gen, borger i Lübeck. 1354: 181. — 11.
J. Bernewik, eksekutor af J. v. Bergens
testamente. 1354: 181. — 12. J. Branden
burg, Rudolf 2.s kapellan 1350—70: 527.
— 13. J. Brekendorp, rådmand i Rends
borg. 1355: 357. — 14. J. Brun, udsending
for Kampen. 1355: 322. — 15. J. Buxte
hude, rådmand og borger i Stralsund,
foged. 1354: 161. 1355: 262. 1365: 445. —
16. J. Dargarden, borgmester i Rends
borg. 1355: 357. — 17. Wilde J. Engelkesen, rådmand i Rendsborg. 1355: 357. —
18. J. v. Essen, får kvittering af Esbern
Nielsen. 1353: 24. — 19. J. Lage, borger i
Rostock. 1353: 23. — 20. J. Lare, broder
til Herman og Lambert Lare. 1353: 23. —
21. J. Lemkin, borger i Frankfurt. 1350—
1370: 527. — 22. J. v. Osten, borger i
Lübeck. 1356: 445. — 23. J. Pertzeval,
rådmand i Lübeck. 1354: 181. 1356: 485.
— 24. J. Pløyze, borgmester i Rendsborg.
1355: 357. — 25. J. v. Poel, hollandsk rid

der. 1355: 261. — 26. J. Rantzau, nævnt i
Vindingeåforliget. 1353: 45. — 27. J. Redewisch, borger i Lübeck. 1550—70:527. —
28. J. Sebeke, afdød. 1355: 357. — 29. J. v.
Witte, erhverver halvdelen af et hus i
Lübeck. 1353: 51. — 30. J. Wittenborg,
rådmand i Lübeck. 1353—54: 91. —
31. J. öbisfelde, afdød Lübeckborger.
1356: 488. — 32. J., hr., Lübecks notar.
1355: 271. — 33. J., i Hameln, broder til
Arnold v. Hameln. 1354: m. — 34. J.,
Arnold v. Hamelns stedbroder. 1354: 111.
— 35. Ghude J., fader til Rudolf. 1355:
357*
Johanne: 1. J., ~ Jens Bæger. 1356: 518. —
2. J., frøken, søster til Ture Jensen. 1356:
420. — 3. J., enke efter Anders Jensen af
Gl.-Estrup. 1355: 226. — 4. (J.), ~ Niels
Uffesen. 1356: 474.
Johannes (se også Henneke, Jens, Johan) :
1. J., ærkebiskop af Reims. 1355: 285. —
2. J., biskop af Spoleto. 1353: 2. — 3. J.
Guilaberti, pavelig kollekter og nuntius i
Danmark, Sverige og Norge, dekan i Dor
pat, kannik i Verdun og Würzburg, ærkedegn i Künzelsau. 1353: 1, 4, 12, 13, 21,
42. 1354: 183. 1355: 248, 285 (indled
ning i Dipi.Dan.), 351, 361, 370, 371, 374.
1356: 408, 425, 426, 444, 448. — 4. J.,
dekan i Cambrai. 1355: 349. — 5. J. Maurelli, provst i Liège, pavelig generalauditør.
1355: 351- 1356: 438- —
J- Palasini,
præst i Pia, kong Magnus’ befuldmægti
gede. 1356: 438. — 7. J. Fabri, sognepræst
i Gorronsac, stedfortræder for pavens gene
ralauditør. 1355: 351. 1356: 438. — 8. J. de
Bellihominis, pavelig kancellist. 1355: 332
(indledning i Dipl.Dan.), 358 (indledning
i Dipl.Dan.). — 9. J. de Fulgineto, pavelig
kancellist. 1355: 358 (indledning i Dipi.
Dan.). — 10. J. Odini, klerk hos broder
Nicolaus, pønitentiar. 1354: 150.
Jon (se også Jens) : 1. J. Bosen af Alslev,
væbner. 1354: 141. 1355- 383, 384- 135$:
489. — 2. J. Ebbesen, på Varde sysselting.
1355: 217. — 3. J. Grubbe, bevidner brev
om Ivan Markmands arv. 1355: 360. —
4. J. Hvid, foged i Skern. 1355: 245, 256. —

Jordan—Konrad
5. J. Is, broder til Henrik Isulvsen. 1356:
476. — 6. J. Kristineson, svensk væbner,
kong Magnus’, senere kong Eriks råd.
1354: 161 (note). 1355: 271. 1356: 438,
482, 491, 492. — 7. J. Madsen, præst i
Børglum stift. 1356: 421. — 8. J. Nielsen
(Bille) af Solbjerg. 1354: 97. 1355: 375.
1356: 441. — 9. J. Nielsen, arving efter hr.
Henrik Nielsen. 1354: 189. — 10. J. Saks
torp, hr., kannik i Lund. 1353: 17. — 11. J.,
magister, kannik i Lund. 1353: 17.
Jordan: 1. J., hr., præst, betænkes i Tyge
Turesens testamente. 1353: 17. — 2. J.
Rode (Ruffus), ærkebiskop Peders kapellan.
1354: 115.
Josef Nielsen, kannik i Lund. 1353: 17.
1354: 146.
Jutta, i Malmø, ~ Niels. 1356: 488.
Jyde se Niels.

K
Kå se Peder.
Kåd se Jakob.
Kås se Jens og Kristian.
Kabolt se Mads.
Kalv se Anders, Erland og Jens,
v. Kamen se Herman.
Kappelgård se Jens.
Karen, enke efter Åge Pedersen. Omkr.
1354: 209.
Karl: 1. K. 4., romersk konge og konge af
Bohmen. 1353: 10, 11 (note). 1354: 92,
98. 1355: 218. 1350—70: 527. — 2. K.,
hr., kannik i Lund. 1353: 17. — 3. K. Niel
sen (Hvitfeld) af Hørby. 1354: 97. — 4. K.
Nåskonungsson, ridder, kong Magnus’ råd.
1356: 438. — 5. K. Ulfsson, ridder, kong
Eriks råd. 1356: 492.
Kasimir, konge af Polen. 1354: 98.
Kaspar Sellichin, gejstlig i Mainz stift, offent
lig notar. 1353:37 (indledning i Dipl.Dan.).
Katerine: 1. K., enke efter Henneke Limbæk,
ridder. 1355: 215. — 2. K.,
Karl Niel
sen af Hørby. 1354: 97. — 3. K., datter af
Gerlak Frie. 1356: 452.
Keldebæk se Niels Jensen af.
Ketelhot se Gerhard.
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Ketinseelstorpe se Burchard.
Kjeld: 1. K. Gliising, svensk ridder. 1356:
492. — 2. K. Mortensen, har afhændet
jord til Henneke Limbæk. 1355: 215.
Klaus (se også Nicolaus): 1. K., greve af
Holsten. 1353: 36, 37, 44, 45, 46. 1355:
268, 269, 318 (indledning i Dipl.Dan.).
1356: 426 (note), 445. — 2. K. Breyde,
væbner. 1355: 268. — 3. K. Folmersen,
bevidner brev af Oluf Ebbesen. 1356: 416.
— 4. K. Fos, broder til Tideke Fos af Ryde.
1356: 487. — 5. K. v. d.Jura, ridder.
1353: 81, 82. — 6. K. Limbæk, ridder,
drost. 1353: 30, 44, 45. 1354: 131. 1355:
215. 219, 224, 231, 234, 235, 238, 239, 240,
242, 255, 259, 303, 353,. 1356: 419, 422,
510. — 7. K. Kudi Limbæk, ridder. 1353:
45. 1354: 182. 1355: 215, 227. — 8. K.
Spliet, ridder. 1354: 100. — 9. K. Spliet,
væbner. 1353: 44. 1356: 423.
Kleinow se Herman.
Klinkebil se Henrik.
Knap se Arnold.
Knud: 1. K., ærkedegn i Lund. 1353: 17. —
2. K. Friis, ridder. 1354: 179, 180. — 3. K.
Hågensen, får pantebrev på gods i Vrå.
1353:49. — 4. K. Jensen, har pantsat gods i
Vester-Bølle til Peder Nielsen. 1354: 93,
94, 95, 96. — 5. K. Jensen, sælger gods i
Rougsø h. til Bo Leigel. 1356: 412 (=nr.
4?). — 6. K. Olufsen, væbner. 1355: 259.
— 7. K. Olufsen af Morshog. 1353: 9.
1355: 214. — 8. K. Stigsen, skøder gods i
Øster-Idskov til Klaus Limbæk. 1355: 234.
Koesfeld se Bernhard.
. . . Kog, har udredet en mark sølv. 1356: 420
(indledning i Dipl.Dan.).
Koli se Jens.
Konrad: 1. K., guardian for franciskanerne i
Kiel. 1354: 100. — 2. K. Rorebrand, hr.,
Hamburgs udsending til Valdemar Sappi.
1356: 526. — 3. K. Hemmendorpe, gejst
lig. 1354: 100. — 4. K. Konradsen, borger i
Ribe. 1353: 8. — 5. K. Rigemann, borger i
Rostock. 1353: 23. — 6. K. Skytte, bevid
ner brev af Jens Pedersen af Helsinge.
1356: 457. — 7. K. Voos (Voøs), eksekutor
af Henrik Hardenacks testamente. 1354:
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Koppemann—Leonhardus

105. — 8. K., i Malmø, broder til Henrik
Hardenack. 1354: 105.
Koppemann se Bertram.
Krabbe se Mikkel Nielsen.
Krage se Jakob.
Kristense, ~ Absalon Agesen. 1356: 428.
Kristian: 1. K., hr., kannik i Lund. 1353: 17.
— 2. K. Sebeke, får præbende ved hellig
åndshuset i Rendsborg. 1355: 357. — 3. K.
Eriksen, har skænket gods til Vor kloster.
1354: 199. — 4. K. Kås, på Sønderhald
herredsting. 1356: 420. — 5. K. Sture,
bevidner brev af hertug Valdemar 3. 1354:
179, 180. 1355: 220. — 6. K. Tobesen,
bevidner brev af hertug Valdemar 3. 1355:
220. — 7. K., borger i Slesvig,
Margrete.
1356:431.
Kristine: 1. K. Pedersdatter, priorinde i Vor
Frue kloster i Slangerup. 1356: 494. —
2. K.,
Anders Pose. 1353: 17. — 3. K.
Annasdatter, betænkes i Tyge Turesens
testamente. 1353: 17. — 4. K. Eskils, har
pantsat gods i Viborg. 1355: 258. — 5. K.
Jensdatter af Skarhult. 1354: 116. — 6. K.,
^Jens Esbernsen Krumpen. 1355: 250. —
7. K., søster til Fader Pedersen. 1353: 17.
— 8. K., søster til Konrad Konradsen.
1353: 8. — 9. K., søster til Svend Sakstorp.
1353: 17.
Kristoffer: 1. K. 1., forhen konge. 1354: 128.
— 2. K. 2., forhen konge. 1353: 52. 1354:
122. 1356: 482. — 3. K., hr., søn af kong
Valdemar 4. Atterdag. 1355: 259. — 4. K.,
hr., i Touetorp. 1353: 88. — 5. K., kong
Valdemars ridder. 1355: 271.
Krummedige se Hartvig, Henneke og Lyder.
Krummesse: 1353: 52; se også Detlev og
Eggert.
Krumpen se Erik, Jens Esbernsen og Stygge.
Kudi se Klaus Limbæk.
Kukelitz se Henrik v.
Kule se Bertram og Markvard.
Kuse se Mogens.
L
Lading se Peder.
Laduman, betænkes i Tyge Turesens testa
mente. 1353: 17.

Lage se Johan.
Laks se Birger.
Lambert: 1. L. Lobeke, gejstlig. 1354: 100. —
2. L. Lare, broder til Herman og Johan
Lare, 1353: 23. — 3. L. Reygher, borger i
Lubeck. 1353: 53. — 4. L., betænkes i
Tyge Turesens testamente. 1353: 17.
Lambertus, forfatter til Summa. 1353:17.
Lang se Torkil.
Lange Piessen, holstensk ridder. 1354: 100.
Langeside se Martin.
Lappe se Alverik og Bertold.
Lare se Herman, Johan og Lambert.
Lars: 1. L., prior, kannik i Arhus. 1354: 107,
145, 246, 247. — 2. L. Bokholt, kannik i
Slesvig. 1354: 112, 117. — 3. L. Jakobsen,
gejstlig i Roskilde stift. 1355: 346. — 4. L.
Bojsen, fæster i Østenå. 1354: 165. — 5. L.
Då, udsteder brev om gods i Stadel. 1355:
211. — 6. L. Dansson, overdrager gods til
Kristine Jensdatter. 1354: 116. — 7. L.
Hvas, ridder. 1354: 102. 1355: 245. — 8.
L. Ivarsen, har overdraget gods i Sigerslev
til kong Valdemar. 1356: 510. — 9. L. Jen
sen, slutter overenskomst med Henrik
Wulfs børn. 1354: 205. — 10. L. Jonsen,
afdød ridder. 1354: 190. 1355: 333. —
11. L. Karlsson, ridder, gælker i Skåne.
1353: 35- 1354: n6, 162. 1356: 446, 482,
492. — 12. L. Nielsen af Dalsgårde. 1353:
49. — 13. L. Uffesen (Hvide), broder til
Anders Uffesen. 1354: 104. 1356: 414. —
14. L., fæster i Onnerup. 1353: 50.
Laurentius Spinelli, købmand i Firenze.
1355 : 361. 1356: 408.
Lave: 1. L. Bonde, fæster i Barrithule. 1356:
458. — 2. L. Ny, ~ Margrete. 1355: 403.
— 3. L. Pallesen, er berøvet gods af Lave
Rød. 1355: 217. — 4. L. Rød, ridder.
1354: 129. 1355: 217. — 5. L. Uffesen,
væbner. 1355: 387, 388.
Leigel se Bo.
Lemkin se Johan.
Lene, ~ Tove Nielsen af Nebbe. 1354: 127.
Lengloiz se Jaquin.
Lentzeke, nævnt i Vindingeåforliget. 1353:45.
Leonhardus, Karl 4.S kancellist. 1354: 92
(indledning i Dipl.Dan.).

Let—Markvard
Let se Anders.
Libede se Detbem.
Lille se Asser, Bertel, Ingvar og Niels.
Limbæk se Godskalk, Henneke, Klaus og
Lyder.
Lise se Herman.
Lobeke se Lambert.
Lochen se Frederik.
Lollandsfare se Niels.
Loos se Tideman.
Lubbert ‘Ru’ (Scabiosus), løber fra Deventer. 1353: 41 (se også Lytbert).
Ludolf Vrese, rådmand i Rendsborg. 1355:
357*
Ludvig: 1. L., biskop af Reval. 1355: 285. —
2. L. Romeren, markgreve af Brandenburg. 1354: 177. 1355: 218,527. — 3. L.
3., greve af Flandern. 1355: 210, 253. —
4. L. af Namur, greve, kong Magnus’ svo
ger. 1353: 61. — 5. L. Andersen af »Tocketorp«. 1356: 474, 475.
Lunge se Oluf.
Lydeke: 1. L. Skinkel Bredehals, holstensk
væbner. 1353: 36, 44, 45. — 2. L. Skinkel
Kune, holstensk væbner. 1353: 36, 44, 45.
Lyder: 1. L. Krummedige, nævnt i Vindingeåforliget. 1353: 45. — 2. L. Limbæk, ridder.
1353: 45- 1355: 2«5- 1356: 4’9Lykke se Ivar og Jens Nielsen.
Lytbert Bukhorn, erhverver gods i Djurslov
af Jens Olufsen. 1355: 216.
Læge se Jens.

M
Maas se Thomas.
Machorius Briisehaver, holstensk væbner.
1353: 28, 36, 44, 45.
Mads: 1. M. Pedersen, kannik i Lund og
Roskilde. 1353: 17. 1355: 228. — 2. M.
Frændesen, pantsætter gods i Lille-Reersø
til Herman Degn. 1356: 480. — 3. M. Håkonsson af Ulvsborg, svensk væbner. 1354:
116. — 4. M. Kabolt, pantsætter og skøder
gods til biskop Henrik af Roskilde. 1353:
84, 85, 86. — 5. M. Næse, fæster i Vejleby.
1356: 487. — 6. M. Tuesen af Bronneslov,
væbner. 1355: 214.
Magnus (se også Mogens): 1. M., biskop af
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Våsterås. 1355: 346. 1356: 492. — 2. M.,
konge af Sverige. 1353: 5, 10, 33, 42, 55,
56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 67. 1354: 132,
148, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 175,
177. 1355« 236, 257, 262, 270, 271, 278,
279, 34L 35L 363- 1356: 438, 446, 461. —
3. M. Gislason, svensk ridder. 1356:438. —
4. M. Nilsson, svensk ridder. 1356: 491,
492. — 5. M. Tjålvason, svensker, sælger
gods til Arvid Gustavson. 1356: 446.
Malabayla se Antonius og Guido.
Malmø se Tyge Turesen.
Malte Nielsen (Jul), på Varde sysselting.
1355: 217.
Malte se Gudmund.
Manderup se Niels.
Manteufel se Wilken.
Margrete: 1. M., dronning af Danmark.
1404: 481 (note). — 2. M.,
Herman
Gruile i Næstved. 1353: 63. — 3. M. Holgersdatter (Urup), enke efter Peder Hegle.
1354: 141. — 4. M.,
Ivar Nielsen, rid
der. 1356: 419, 422. — 5. M., enke efter
Jakob Pedersen. 1356:480. — 6. M., ^Jens
Råd, enke efter Niels Palk. 1355: 223. —
7. M., ~ Kristian, borger i Slesvig. 1356:
431. — 8. M., enke efter Lave Ny. 1355:
403. — 9. M., enke efter Markvard Breyde.
1353: — 1®* M. Nielsdatter, ~ Ebbe
Jensen Galt, tidligere
Niels Hak. 1356:
432. — 11. M. Pedersdatter, Lunds stift.
1356: 429. — 12. M. v. Wedel, fortenes
med Werderhof af hertug Albrecht. 1353:
31. — 13. M., datter af fru Katerine. 1354:
97*
v. d. Mark se Adolf.
Markmand se Ivan.
Markvard: 1. M. Berman, provst i Rehna,
hertug Albrechts råd. 1354: 167. — 2. M.,
læsemester hos franciskanerne i Kiel. 1354:
100. — 3. M. Sote, evig vikar ved St. Peders
kirke i Slesvig. 1354: 100. — 4. M. Kule,
præst i Biinstorf. 1355: 357. — 5. M. Brammer, i Rendsborg. 1355: 357. — 6. M.
Breyde, ridder. 1353: 15. — 7. M. Rostrup,
nævnt i Vindingeåforliget. 1353: 44. —
8. M. Smed, betænkes i Tyge Turesens
testamente. 1353: 17. — 9. M. v. Stove den
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ældre, mecklenburgsk vægner. 1353: 31.
1354: 167. — 10. M. Travenevoghet, hamburgsk udsending. 1353: 89. — 11. M. We
stensee, afdød holstensk væbner. 1354: 119,
120. 1355: 268, 269. — 12. M. v. d. Wisch,
holstensk ridder. 1354: 100. — 13. M. v. d.
Wisch Rorland, holstensk ridder. 1355:
357. — 14. M. Wischmann, holstensk væb
ner. 1353: 36. — 15. M. Wulf, borgmester
i Rendsborg. 1355: 357. — 16. M., søn
af Markvard Westensee. 1354: 119, 120.
1355: 268, 269.
Martin (se også Morten): 1. M. v. Havene,
ejer en bod i Falsterbo. 1356: 490. — 2. M.
Langeside, gejstlig. 1354: 100. — 3. M.,
Rudolf 2.s kapellan. 1350—70: 527.
Mathias Konstantinsen af Bussjo. 1354: 146.
Maubernart se Reginaldus.
Maurelli se Johannes.
Meinerstorp se Hartvig,
de Merwede se Daniel.
Metzeke se Hartvig.
Michael, biskop af Barcelona. 1355: 359.
de Miers se Eblo.
Mikkel: 1. M. fra Ringsted, kantor i Roskilde.
1355: 345. — 2. M., præst i Søborg. 1354:
143. 1355: 282. — 3. M., præst. 1354: 118.
— 4. M. Assersen i Lading. 1353: 76. —
5. M. Bum, på Åbo sysselting. 1354: 107. —
6. M. Nielsen Krabbe, erhverver gods i
Vormstrup af Jakob Palk. 1355: 222.
Mogens: 1. M. Jensen, kannik i Roskilde,
senere biskop af Børglum. 1354: 168. 1355:
221, 250, 259, 271, 285. 1356: 436, 470. —
2. M. Nielsen, kannik i Ribe. 1354: 135. —
3. M. Nielsen, præst i Horslunde, land
provst, kannik i Ribe. 1355: 307. — 4. M.,
magister, kannik i Lund. 1353: 17. — 5. M.,
præst, prior for nonneklostret i Lund. 1353:
17, 50, 59. — 6. M., præst i Fosie. 1353: 17.
7. M. Jensen, ridder, afdød. 1356: 458. —
8. M. Kuse, fæster i Lille-Heddinge. 1356:
487. — 9. M. Mogensen, søn af Mogens
Jensen, ridder. 1356: 458. — 10. M. Nåde,
fæster i Renge. 1356: 487. — 11. M. Niel
sen af Bringstrup. 1353: 39. — 12. M. Niel
sen, ridder. 1355: 226, 265.
Moller se Henneke.

Moltke se Evert og Fikke.
Morten: 1. M. Due, fader til Peder Due.
1355: 380. — 2. M. Pedersen, lægmand i
Lunds stift. 1356: 409. — 3. M., præst i
Førslev. 1355: 360.
Mosse Jonsen, nævnt i Vindingeåforliget.
1353: 45Mule se Peder Ulvsen.
Munk se Ivar og Peder.
Mus se Jakob.
Mut, betænkes i Tyge Turesens testamente.
1353: 17.
Münster se Bertold.
Mörder se Otto.

N
Nåde se Mogens.
Navne Jensen, væbner. 1355: 259.
Nexovio se Bernardus.
Nicolaus (se også Klaus, Niels og Nils):
1. N. Hut, provst og kannik i Hildesheim,
kannik i Lübeck, ærkedegn i Bevensen.
13551291, 293. — 2. N. v. Verden, kannik i
Slesvig. 1356: 453. — 3. N., broder, pønitentiar for Dacia. 1354: 150. — 4. N. Aspe,
præst. 1354: 100. — 5. N. Gudeman, præst.
1354: 100. — 6. N. Wighendorp, præst.
1354: 100. — 7. N. 3, fyrste af WerleGüstrow. 1353: 10, 44. 1354: 98, 177. —
8. N., greve af Tecklenburg og Schwerin.
1356: 456. — 9. N. v. Femern, sælger bod i
Falsterbo til Henrik Smylowe. 1356:490.—
10. N. Gudetith, eksekutor af Henrik Bordenholt og Arnold v. Hamelns testamenter.
1353: 63. 1354: in. — 11. N. Hahn,
mecklenburgsk væbner. 1354: 167. —
12. N. Redewisch, borger i Lübeck. 1350—
70: 527. — 13. N. Wamekow, mecklen
burgsk væbner. 1354: 167.
Niels (se også Nicolaus og Nils): I. Gejstlige:
1. N., biskop af Odense. 1353: 37. 1354:
129, 131, 133. 1355: 221, 285, 343, 362,
364, 365. 1356: 467. — 2. N., biskop af
Slesvig. 1354: 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 178. 1355:285, 300. I356:45b453- —
3. N. Markussen, provst i Linköping og
kong Magnus’ kansler, senere biskop af
Linköping. 1353: 3. 1356: 438, 482, 491,

Niels
492. — 4. N. Jensen, dekan i Roskilde.
1355: 345. 1356: 440. — 5. N. Absalonsen,
kannik i Roskilde og domprovst i Lund.
1356: 435, 436. — 6. N. Jensen, kannik og
provst i Østersyssel. 1354: 97. 1355: 317.
1356: 415, 416, 430. — 7. N. Drukken af
Danmark, magister, skatmester og kannik
i Worms, kannik i Ribe og Aachen. 1355:
368, 369. — 8. N. Brok, kannik i Århus.
1355: 281. — 9. N. Jakobsen, kannik i
Lund og Roskilde, kong Valdemars klerk.
1356: 466, 467. — 10. N. Mogensen, kan
nik i Lund. 1353: 17. — 11. N. Pedersen,
kannik i Slesvig. 1354: 134, 135. — 12. N.
Pose, kannik i Lund. 1356: 410. — 13. N.
Tygesen, kannik i Roskilde. 1353: 72. —
14. N., magister, kannik i Ribe. 1354: 178.
— 15. N. Helgesen, præst i Børglum stift.
1355: 367. — 16. Niels (Jakobsen) Tikøb,
præst i Tikøb. 1356: 457, 476. — 17. N.
Lollandsfare, præst. 1354: 107. — 18. N.
Jyde, broder i den tyske orden. 1356: 496.
— 19. N. Tuesen, dominikanermunk i
Lund. 1353: 17.
IL Verdslige: 1. N. Ågesen (Galen) af
Karsholm, ridder. 1354: 101, 156. Omkr.
1354:208,209.1355:351.1356:438,491,
492. — 2. N. Absalonsen, ridder. 1353: 39.
— 3. N. Andersen, bonde i Vendsyssel.
1355: 230, 231. — 4. N. Blyske, bonde i
Vendsyssel. 1355: 230, 231. — 5. N. Brasen,
fæster i Vejleby. 1356: 487. — 6. N. Bratse,
ridder. 1355: 355. — 7. N. Brok, skøder
gods på Sjælland til kong Valdemar. 1356:
497. — 8. N. Bugge, ridder, Erik Nielsens
broder. 1353: 44, 45. 1355: 231, 235, 240,
242, 271 (note). — 9. N. Degn, på Sjælland.
1353: 17. — 10. N. Degn, kong Valdemars
foged i Helsingør. 1353:39. — 11. N. Degn,
væbner. 1355: 355. — 12. N. Drage, væb
ner. 1354: 113. 1355: 355. — 13. N. Erik
sen (Banner) afjerstrup, ridder. 1353: 44,
45- J355: 259. — 1^* N. Eriksen (Saltensee)
af Linde, væbner. 1353:45. 1355:238.1356:
442.—15. N. Eriksen, fæster i Ebdrup. 1354:
107, 108. — 16. N. Esgersen (Ejsen) af
Thy og Vollerup. 1354: 157, 158. 1356:
505, 508. — 17. N. Eskilsen, sælger gods
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i Ørting til biskop Povl af Århus. 1354:
201. — 18. N. Gembo, har gældskrav på
Lars Karlsson. 1353: 35. — 19. N. Grubbe
af Tersløse. 1354: 157. — 20. N. Hågensen,
bevidner brev af Peder Ulvsen Mule.
1356: 458. — 21. N. Hak af Hyby, ridder.
1356: 439, 462. — 22. N. Hak, død, ~
Margrete Nielsdatter. 1356: 432. — 23. N.
Hase, ridder. 1355: 331. — 24. N. Henzesen, indfører Otto Skytte i tildømt gods.
1354: 151. — 25. N. Holk, erhverver gods
i Nørager af Ebbe Galt. 1356: 420. —
26. N. Ivarsen, afdød ridder. 1355: 315. —
27. N. Jensen af Bredemad. 1355: 385. —
28. N. Jensen af Hvam. 1354: 93, 94, 95. —
29. N. Jensen (Munk) af Keldebæk, væb
ner, kong Valdemars justitiar. 1353: 39,
47» 54- 1354* 93, 94, 96, 103, 106, 108, 113,
145. 1355: 219, 222, 223, 224, 226, 231,
233, 234, 235, 238, 239, 240, 246, 252,
258, 265, 267, 280, 287, 352, 355. 1356:
422, 423, 459. — 30. N. Jonsen af Rådvedgård. 1355: 394. — 31. N. Kaisen, har af
hændet jord til Henneke Limbæk. 1355:
215. — 32. N. Karlsen, væbner. 1356: 505,
515. — 33. N. Karlsen, fæster i Vang.
1355: 235. — 34. N. Kjeldsen, borger i
Roskilde. 1356: 525. — 35. N. Klemensen,
ridder. 1353: 36. 1355: 259, 390. — 36. N.
Knudsen (Manderup), ridder. 1353: 39.
1354: 141. 1355: 259, 360. — 37. N. Lar
sen, skøder gods i Flådie til Jens Ebbesen.
1355: 392. — 38. N. Lille af Grene. 1355:
256. — 39. N. Madsen, Konrad Konradsens svoger. 1353: 8. 1354: 170. — 40. N.
Manderup, tinghøring på Sjællands lands
ting. 1353: 39. — 41. N. Manderup den
Yngre, erhverver gods i Barritsskov og
Barri thule af Peder Ulvsen Mule. 1356:
458. — 42. N. Mikkelsen, fæster i Bollerup.
1354: 146. — 43. N. Mogensen, afdød
ridder. 1355: 265, 267. — 44. N. Nielsen,
»ridemand«. 1354: 93, 94, 95. — 45. N.
Nielsen, pantsætter gods i Halland til Ture
Nielsen. 1355: 229, 275. — 46. N. Nielsen,
på Varde sysselting. 1355: 217. — 47. N.
Olufsen, forhen kong Erik 6. Menveds
drost. 1355: 235. — 48. N. Olufsen af
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Lundby. 1355:382. — 49. N. Palk, Margrete. 1355: 223, 235. — 50. N. Pedersen
(Ulfeld) af Asmundtorp. 1354: 146. —
51. N. Pedersen af Døjringe, kong Valde
mars fodermarsk. 1356: 498. — 52. N. Pe
dersen i »Ravendal«. Omkr. 1354: 208. —
53. N. Pedersen (Sparre) af Slangerup, væb
ner. 1354: 142. 1356: 476, 494. — 54. N.
Pedersen af Udby. 1354: 195. — 55. N.
Povlsen, får fuldmagt af Jakob Jensen.
1354: 156. — 56. N. Seblathsen, skøder
arvepart i »Thyristorp« til hr. Lars, kannik i
Århus. 1355: 246. — 57. N. Skrædder, by
mand i Slangerup. 1356: 416. — 58. N.
Smed, fæster i Lille-Heddinge. 1356: 487.
— 59. N. Sode, bonde i Vendsyssel. 1355:
230, 231. — 60. N. Stigsen (Hak) af Ris,
væbner. 1355: 250. — 61. N. Strangesen,
på Skånes landsting. 1353:9. — 62. N.........
svelt, kvitterer Valdemar Sappi og Detlev
Rutze. 1355: 237. — 63. N. Tordsen, har
pantsat gods på Lolland til Tideke Fos.
1356: 487. — 64. N. Torstensen, har uret
mæssigt besiddet gods i Læsten. 1355: 239.
— 65. N. Truedsen, ridder. 1356: 427,
491, 492. — 66. N. Tuesen, kaldet Hvide
brød, får gods i pant af Peder Gødesen.
1354: 106. — 67. N. Tuesen (Bild). 1355:
226, 233. — 63. N. Uffesen (Ousen), rid
der. 1354: 166. 1355: 387, 388. 1356: 474,
479. — 69. N. Urne, pantsætter gods i Ty
strup til hr. Ture. 1355: 401. — 70. N.
Vind, ridder. 1355: 231, 352. — 71. N. 01
i Læsten. 1355: 239. — 72. N. Øvesen, på
Holbo herredsting. 1355: 282, 289. — 73.
N., ~ Jutta i Malmø. 1356: 488.
Nils: 1. N., biskop af Skara. 1356: 492. —
2. N. Åbjdrnsson, svensk ridder, kong Mag
nus’ råd. 1354: 161 (note). 1355: 271.
1356: 438, 492. — 3. N. Ingevaldsson,
svensk ridder, foged i Stockholm. 1356:
438. — 4. N. Magnusson, kong Magnus’
væbner, senere kong Eriks råd. 1356:
438, 492. — 5. N. Turesson, svensk ridder,
Sveriges drost, lagmand i Småland, kong
Magnus’, senere kong Eriks råd. 1353: 58
(note). 1354: 160, 161 (note). 1356: 438,
446, 482, 491, 492.

Nyborg se Jens.
Ny se Lave.
Næse se Mads.
O

Obertonus de Plana, modtager indbetaling
fra Johannes Guilaberti. 1355: 12.
Odd, tømrer. 1353: 57.
Odini se Johannes.
Oluf: 1. O., ærkebiskop af Nidaros. 1353:
5. — 2. O., provst i Børglum. 1355: 321. —
3. O. (Grubbe), præst i Vindinge. 1355:
360. — 4. O., hr., i Rakkeby, vistnok præst.
1353: 75. — 5. O. Bjørnsen, bevidner brev
afJakob Karlsen. 1355: 320. — 6. O. Bone,
fæster i Sulsted. 1355: 235. — 7. O. Ebbe
sen, væbner. 1354: 174. 1356: 415, 416. —
8. O. Flint, fæster i Lille-Heddinge. 1356:
487. — 9. O. Gunnarsen, fæster i Sulsted.
1355: 235. — 10. O. Jensen af Tystofte,
ridder. 1353: 70. — 11. O. Lunge, væbner.
1356: 489. — 12. O. Pedersen af Nyrup.
1356: 503, 504, 505. — 13. O. Pedersen af
Tuse. 1356: 501. — 14. O. Tordsen, har
pantsat gods til Bo Larsen. 1356: 516.
Orm Ødstensøn, ridder, Norges drost. 1355:
270. 1356: 438.
de Orto se Cellus.
v. d. Osten se Fikke og Johan.
Otto: 1. O., ærkebiskop af Magdeburg.
1354: 92, 177. — 2. O. (v. d. Wisch), provst
i Slesvig. 1355: 296. — 3. O Morder, hol
stensk ridder. 1354: 100. — 4. O. Ribe,
nævnt i Vindingeåforliget. 1353: 45. —
5. O. Skytte, har fået gods tildømt af kong
Valdemar. 1354: 151. — 6. O. Spliet, fader
til Klaus Spliet. 1356:423. — 7. O. v. Wensin, holstensk væbner. 1353: 36, 45. —
8. O. Vote, holstensk væbner. 1353: 36. —
9. O., søn af grev Nicolaus af Tecklenburg.
1356: 456. — 10. O., broder til Broder
Adamsen. 1353: 17.
Otzehude se Burchard.
Ove: 1. O. Bille, biskop af Arhus. 1530: 225.
— 2. O. Jensen, har pantsat godt til Henrik
Bønstorp. 1354: 109.
O vid, forfatter til Ars amandi og Metamor
foser. 1353: 17.

Paal—Peder
P
Paal se Bernhard.
Palasini se Johannes.
Palk se Jakob og Niels.
Palle: 1. P. Jensen (Jonsen), ridder (Munk),
marsk. 1353: 44, 45. 1354* W* 1355: 231,
235, 240, 265, 310, 403. 1356: 419. —
2. P. Pedersen, på Sønderhald herredsting.
1356: 420.
Pape se Herman og Jens.
Paris se Jens og Rikard.
Partzow se Pole.
Peder: I. Gejstlige: 1. P., ærkebiskop af
Lund. 1353: 3, 5, 17, 22. 1354: 115, 129,
132, 136, 140. 1355: 335, 347, 351. 1356:
438. — 2. P., tidligere biskop af Linkoping,
senere ærkebiskop af Uppsala. 1353: 5.
1356: 438, 492. — 3. P., biskop af Ribe.
1353: 44» 54- 1354: 129, 131. 1355: 211,
285, 300, 307. — 4. P., biskop af Viborg.
1354: 129, 131. 1355: 221, 285. — 5. P.,
provst i Viborg. 1353: 48. 1355: 256. —
6. P., abbed i Essenbæk. 1356: 420. —
7. P., prior, kantor i Århus. 1354: 107. —
8. P., prior i Randers. 1355: 402. — 9. P.
Bodulvsen, kannik i Lund. 1353: 17. 1355:
228. — 10. P., dominikaner, læsemester i
Lund. 1353: 17. — 11. P., magister. 1353:
17. — 12. P. Buk, sognepræst i Briigge.
1354: 100. — 13. P. Lading, præst. 1354:
107. — 14. P. Monnesen, præst i Odense
stift. 1354: 172. — 15. P. Mortensen, sog
nepræst i Ågerup. 1355: 264. — 16. P.
Tandrup, afdød præst. 1354: 103. — 17. P.,
præst i Gesing. 1356: 420. — 18. P. Tygesen, skolar. 1353: 17.
II. Verdslige: 1. P. Albertsen (Eberstein), ridder. 1355: 252, 254. — 2. P. An
dersen i Holmby. 1353: 17. — 3. P. Bjerg
bo, fæster i Elestorp. 1355: 214. — 4. P.
Brok, har givet Otto Spliet brev på gods i
Søfælde. 1356: 423. — 5. P. Brun, har ud
redet 3 mark sølv og en td. smør. 1356: 420
(indledning i Dipi.Dan.). — 6. P. Brun,
på Sønderhald herredsting. 1356: 420. —
7. P. Budskab, har skødet gods til Næstved
St. Peders kloster. 1354: 187. — 8. P. By
mand, oplader breve til kong Valdemar.
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1354: 121. — 9. P. Bæger, ridder. 1355:
259, 352> 398. 399- 1356: 5'9> 524- — 10.
P. Bødker, rådmand i Rendsborg. 1355:
357. — 11. P. Då, bevidner breve af hertug
Valdemar 3. 1354: 179, 180. 1355: 220. —
12. P. Degn, fæster i Vang. 1355: 235. —
13. P. Dene, væbner, kong Valdemars
foged. 1355: 72. 1354: 119, 120. Omkr.
1354: 206. 1355: 259, 271, 311, 352. 1356:
413. — 14. P. Due, væbner. 1354: 118.
1355: 380, 381. 1356: 517. — 15. P. Esgersen, erhverver gods af fru Margrete,
enke efter Lave Ny. 1355: 403. — 16. P.
Eskilsen, har gods i pant af Jakob Holgersen. 1356: 477. — 17. P. Falk, ridder.
1353: 36> 69. 1356: 432, 433, 434, 437,
439. — 18. P. Frederiksen, »ridemand«.
1354: 93» 94» 95- — 1®- p- Fredgersen,
nævnt i Vindingeåforliget. 1353: 45. —
20. P. Frændesen, fæster i Vester-Bølle.
1354: 93» 94» 95» 96. — 21. P. Geenaaf,
fæster i Vestbjerg. 1355: 235. — 22. P.
Get, svensk væbner. 1356: 446. — 23. P.
Grubbe af Ordrup. 1354: 155. — 24. P.
Herlugsen Grubbe, væbner, broder til Ja
kob Herlugsen Grubbe. 1355: 250. —
25. P. Gylling, bevidner brev af Peder Ulv
sen Mule. 1356: 458. — 26. P. Gødesen,
ridder. 1354: 106, 107, 108. — 27. P. Haraldsen, ~ Ingerd. 1354: 118. — 28. P.
Harke, fæster i Sulsted. 1355: 235. — 29.
P. Hegel,
Margrete Holgersdatter. 1354:
141. — 30. P. Helgesmåg, fæster i Sulsted.
1355: 235. — 31. P. Henriksen, mønt
mester, borger i Lund. 1353: 17, 55. —
32. P. Holgersen, broder til Jakob Holgersen. 1356: 477. — 33. P. Jager, betænkes i
Tyge Turesens testamente. 1353: 17. —
34. P. Jakobsen af Veddinge. 1354: 174.
1356: 416. — 35. P. Jakobsen, søn afJakob
Pedersen af Bursø. 1355: 252. — 36. P.
Jensen (Galskøt) af Od. 1355: 265. — 37.
P. Jensen, kaldet Pilgrim af Hagested.
1356: 499. — 38. P. Jensen, overlader kong
Valdemar gods i Gørlev sogn. 1354: 144. —
39. P. Jensen, fæster i Gørløse. 1356: 494.
— 40. P. Kå, afdød. 1355: 215. — 41. P.
Klausen, ridder. 1355:252. — 42. P. Knud-
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sen, fæster i Gørløse. 1354: 494. — 43. P.
Larsen (Panter), væbner, senere ridder.
1353:36.1354:109.1355:231, 235, 252,
254, 3<>3> 3°4, 3°5, 3°6, 3<>7 (indledning i
Dipl.Dan.), 324, 329, 333 (indledning i
Dipl.Dan.), 334, 354. 1356: 439, 474. —
— 44. P. Lindormsson, kong Magnus*
væbner. 1356: 438. — 45. P. Ludvigsen
(Eberstein), væbner. 1355:231,398, 399. —
46. P. Munk, ridder. 1355: 231, 395. 1356:
419. — 47. P. Nielsen (Thott) af Knuts
torp, ridder. 1354: 149, 163. — 48. P.
Nielsen i Bagsværd. 1353: 83. — 49. P.
Nielsen (Abildgård) af Granslev. 1355:
256. — 50. P. Nielsen af Sørup. 1355: 256.
— 51. P. Nielsen, forhen marsk. 1355: 259.
— 52. P. Nielsen, har solgt gods i Gentofte
til Oluf Ebbesen. 1356: 415, 416. — 53. P.
Nielsen, får låsebrev på gods i VesterBølle. 1354: 93, 94, 95, 96. — 54. P. Niel
sen, beslaglægger Stig Andersens gods for
kong Valdemar. 1355: 271 (note). — 55.
P. Nielsen, ~ Cecilie. 1353: 17. — 56. P.
Olufsen, skøder gods i Fjelde til Peder Dene
og Arnold Knap. 1356: 413. — 57. P. Pe
dersen, borger i Århus. 1355: 246. — 58.
P. Pedersen af »Brynneløffuæ«. 1354: 193.
— 59. P. Pedersen, farbroder til Peder Mor
tensen. 1355: 264. — 60. P. Pilt af Knudsby. 1354: 186. — 61. P. Plovsen, fæster i
Bjerring. 1355: 245. — 62. P. Povlsen, på
Åbo sysselting. 1354: 107. — 63. P. Sehested, væbner. 1355: 259. — 64. P. Sivert
sen, væbner. 1356: 469. — 65. P. Siaksen,
fæster i Lyngby. 1354: 155. — 66. P. Stigsen (Krognos) af Krapperup, ridder.
1353: 25 (note), 26. 1354: 101, 146. 1356:
492. — 67. P. Stigsen, hr., sælger gods til
Viborg bispedømme. 1355: 224, 225. —
68. P. Stygge, ridder. 1354: 173. 1355: 252,
303, 305, 306, 307 (indledning i Dipl.Dan.).
— 69. P. Tømmermand, borger i Randers.
1354: 103. — 70. P. Ulvsen, kaldet Mule,
sælger gods til Niels Manderup den Yngre.
1356: 458. — 71. P. Vendelbo, afdød rid
der og drost. 1355: 239, 245, 265, 267.
Pelegrini se Hugo.
Pennow se Eggert, Henrik og Ivar.

Pererii se Fulco.
Perozzus Corsini, købmand i Firenze. 1355:
361. 1356: 408, 448.
Pertzeval se Johan.
Petrus (se også Peder): 1. P. de Groso, kardi
nal af S. Martino ai Monti, biskop af
Auxerre. 1355: 348, 368.
Piik se Jens.
Pilt se Peder.
Pilgrim: 1. P., søn af Henneke (Jens) Rede
gæld. 1353: 51. — 2. P. af Hagested se
Peder Jensen.
Piwesberch se Henrik Glüsing,
de Plana se Obertonus.
Piessen se Lange.
Plön se Henrik.
Pløyze se Johan.
Podebusk se Henning,
de Poel se Johan.
Pole Partzow, holstensk væbner.
Pose se Anders og Niels.
Povl: 1. P., ærkedegn, senere biskop af
Århus. 1353: 30, 30A. 1354: 129, 131, 198,
199, 201. 1355: 221, 240, 259, 281, 283,
285. 1356: 450. — 2. P. Larsen, kannik i
Lund. 1355: 228. — 3. P. Hake, kannik i
Prag. 1350—70: 527. — 4. P., hr., vikar i
Holmby. 1353: 17. — 5. P. Ben, hr., vist
nok præst, betænkes i Tyge Turesens te
stamente. 1353: 17. — 6. P. Due, betænkes
i Tyge Turesens testamente. 1353: 17. —
7. P. Ebbesen (Jernskæg) af Pederstrup.
1355: 355. — 8. P. Larsen, fæster i Öslöv.
1354: 146. — 9. P. Mikkelsen, Tyge Ture
sens svend. 1353: 17.
Prummer se Jakob.
Puke Glüsing, svensk ridder. 1354: 161
(note).

Q
Quast se Henrik.
R
Råbuk se Jens.
Råd se Jens.
Rantzau se Johan og Struve.
Ravensburg se Bertold.
Raymundus de Galancio, pavelig våbendra-

Redegald—Sort
ger. 1353: i (indledning i Dipl.Dan.), 2,
5j 7Redegæld se Henneke.
Redewisch se Johan og Nicolaus.
Reginaldus Maubernart, biskop af Palencia,
pavelig skatmester. 1353: 13. 1355* 3591356:444.
Regitse, Rikardis, hertuginde af Slesvig og
Jylland,
Valdemar 3. 1356: 455.
Reventlow se Henrik.
Reygher se Andreas, Lambert og Wilken.
Reymar v. d. Heyde, eksekutor af Johan v.
Bergens testamente. 1354: 181.
Ribe se Otto.
Rigemann se Konrad.
Rikard Paris, broder til Jens Paris. 1356:
481.
Rikardis se Regitse.
Rinth se Tideman.
Robert, greve af Flandern. 1355: 253.
Robertus de Duratio, indgiver supplik for
Niels Pedersen, kannik i Slesvig. 1345: 134
(noten i Dipi. Dan.).
Rode se Herman og Jordan.
Rok, betænkes i Tyge Turesens testamente
1353: 17.
Rolandi se Guillelmus.
Rorebrand se Konrad.
Rorland se Markvard v. d. Wisch.
Rostock se Andreas.
Rostrup se Markvard.
Rud se Tage.
Rudolf: 1. R. i., hertug af Sachsen-Wittenberg 1350—70: 527. — 2. R. 2., hertug af
Sachsen-Wittenberg. 1350—70: 527. —
3. R. Røde, rådmand i Rendsborg. 1355:
357. — 4. R., søn af Ghude Johan. 1355:
357Rutze se Detlev.
Rutze se Detlev.
Rød se Lave.
Rønnebæk se Tue.
Rønning se Jens Pedersen.
S
Sachsen, hertugen af. 1354: 92.
Sachtleben se Dethard.
Sakse: 1. S. Pedersen (Uldsaks), ridder.
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1355: 250. 1356: 499- — 2. S. Pedersen af
Hammelmose. 1354: 95 (indledning i
Dipl.Dan.).
Sakstorp se Jon og Svend.
Sandberg se Ivan.
Sappi se Valdemar.
Schele (Henrik), Rostocks udsending til Dan
mark. 1353—54: 14.
Schonewedder se Heine og Simon.
Sebeke se Detlev, Johan og Kristian.
Seedorf se Dunker.
Segeberg se Sigfred.
Sehested se Henneke og Peder.
Sellichin se Kaspar.
Siemz se Gerhard, Godskalk og Herman.
Sigfred: 1. S., biskop af Stavanger. 1354: 150.
— 2. S. v. Segeberg, afdød væver i Lübeck.
1356: 431. — 3. S., søn af Sigfred v. Sege
berg. 1356: 431.
Sigge, forhen biskop af Skara. 1356: 438.
Sigmand se Jens.
Sigmund, biskop af Strängnäs. 1355: 346.
1356: 438Simon, Symon: 1. S., ærkebiskop af Canter
bury. 1355: 359. — 2. S., kannik i Neu
münster-Bordesholm. 1354: 100. — 3. S.,
præst, johannitermunk. 1354: 97. —
4. S. Schonewedder, eksekutor af Andreas
Reyghers testamente. 1355: 372.
Skakke se Henrik.
Skarpe se Torkil.
Skerf se Godskalk.
Skinkel Bredehals se Lydeke.
Skinkel Kwne se Lydeke.
Skram se Erik.
Skrædder se Niels.
Skytte se Asser, Bodulv Josefsen, Godfred,
Konrad og Otto.
Slaweke, nævnt i Vindingeåforliget 1353: 45.
Smale Hinz, borger (?) i Odense. 1356: 496.
Smeger se Jens Pikard og Volrad.
Smed se Germund, Markvard og Niels.
Smylowe se Henrik.
Sody se Niels Sode.
(Sofie)
Oluf Jensen af Tystofte. 1353: 70.
Sokke se Torkil.
Sommer se Jens.
Sort se Gase.
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Spinelli— Timme

Spinelli se Laurentius.
Spliet se Eler, Heine, Klaus (ridderen og
væbneren) og Otto.
Spurv se Åge.
Stade se Henrik.
Stak se Jakob.
Stamperne, Stampen, nævnt i Vindingeåforliget. 1353: 44.
Staverskov se Jens.
v. d. Stele se Albrecht.
Stefan: 1. S., ærkebiskop af Toulouse, pave
lig kammermester. 1353: 5. 1354: 150.
1356:453. — 2. S., biskop afTortosa. 1353:
2.
Steffen Davidsen, fæster i Ring. 1353: 77.
Sten: 1. S. Basse, broder til Jakob Basse.
1356: 487. — 2. S. Duvenest, nævnt i
Vindingeåforliget. 1353: 45.
Stig: 1. S. Andersen (Hvide), ridder. 1353:
43. 1355: 240, 259, 271, 379. 1356: 442,
468. — 2. S. Pedersen (Krognos), afdød
ridder. 1353: 25 (note). 1354: 132. — 3. S.
Pedersen (Hak) af Ris, fader til Kristine.
1355:250.
Stove se Bertold og Markvard.
Stråling se Jakob.
Strange: 1. S. Ebbesen (Bild), væbner. 1355:
231. — 2. S. Jensen, bevidner brev af
Aleksander Jensen af Tørringe. 1353: 59.
Struve v. Rantzau, nævnt i Vindingeåforliget.
1353: 45Sture se Anund og Kristian.
Stygge se Peder.
Stygge Krumpen, biskop af Børglum. 1530:
225.
Suder se Tage.
Sune Håkonsson, svensk væbner. 1356: 492.
Susanne, enke efter Niels Ivarsen, ridder.
1355: 3i5Swanse se Herman.
Swarte se Everhard.
........... svelte se Niels.
Svend: 1. S., biskop af Århus. Omkr. 1353:
76. 1355: 283. 1356: 450. — 2. S. Pedersen,
hr., præst, betænkes i Tyge Turesens testa
mente. 1353: 17. — 3. S. Sakstorp, præst,
betænkes i Tyge Turesens testamente.
1353:17. — 4. S. Bonde (Rusticus), væbner.

1355: 240. — 5. S. Djåkn, kong Magnus’
udsending. 1355: 257. — 6. S. Esbernsen,
væbner. 1355: 259. — 7. S. Fod, betænkes
i Tyge Turesens testamente. 1353: 17. —
8. S. Henkilsen, skøder gods i Sletelte til
Esrom kloster. 1355: 289. — 9. S. Henrik
sen, bonde i Vendsyssel. 1355: 230, 231.
Svoger se Bo Larsen.
v. d. Sulten se Hartvig.
Sønderjyde se Eskil.
Sote se Markvard.
T
Tage, Tacho: 1. T. Rud, har pantsat gods
til hr. Jens Sommer. 1354: 113. — 2. T.
Suder, fæster i Sulsted. 1355: 235.
Tandrup se Peder.
Teneke, broder til Hartvig Zabel. 1355: 268.
Textoris se Guillelmus.
Thomas: 1. T., biskop af Våxjd. 1356: 438,
492. — 2. T. Hennekesen, præst, kannik
og forstander for helligåndshuset i Århus.
1354: 107, 108. — 3. T., abbed i Løgum
kloster. 1355: 215. — 4. T. Jensen af »Gildersiig«, væbner. 1354: 166. 1355: 259,
360. — 5. T. Jensen, på Varde sysselting.
1355: 217. — 6. T. Tosleger, magistrat i
Kampen, foged i Skåne. 1355: 262, 322.
1356: 411, 461. — 7. T. Trodsen, arving
efter hr. Henrik Nielsen. 1354: 189.
Threiba,
Torkil Turesen. 1356-59: 424.
Thura Josefsdatter, søster til Ingerd. 1354:
118.
Tideke: 1. T. Fos af Ryde. 1356: 487. —
2. T. Helling, forhen borger i Rostock.
1353: 23. — 3. T. Vieregge se Didrik
Vieregge. — 4. T., Arnold v. Hamelns
stedbroder. 1354: m.
Tideman: 1. T. Berbom, eksekutor af Hen
rik Bordenholts testamente. 1353: 63. —
2. T. Drosekere, skibsejer. 1353: 55, 58. —
3. T. Loos, rådmand i Visby. 1353: 55, 58.
— 4. T. Rinth, afdød Liibeckborger.
1356: 486. — 5. T. Vieregge se Didrik
Vieregge.
Tikøb se Niels.
Timme v. Godendorp, ridder. 1353: 44.
1354: 121, 127.

Tois—Valdemar
Tois se Johan.
Torben: 1. T., præst i Valby. 1353: 6.
1354: 142. — 2. T. Nielsen, fæster i Grenå.
1354: 107 108. — 3. T. Tuesen, på Holbo
herredsting. 1355: 289. 1356: 457.
Tord: 1. T. Agesen, præst. 1354: 107. —
2. T. (Ivarsen) Degn, landstingshører i
Viborg. 1353: 27(?). 1355: 256. — 3. T.
Gunnarsen, fæster i Sulsted. 1355: 235. —
4. T. Jensen, kaldet Wredt, erhverver gods
i Vester-Højst. 1353: 38.
Torgils Jonsson, koadjutor hos biskoppen af
Strångnås, senere biskop sammesteds. 1355:
346.1356: 492.
Torkil: 1. T. Andersen, bonde i Vendsyssel.
1355: 230, 231. — 2. T. Hval, bonde i
Vendsyssel. 1355: 230, 231. — 3. T. Lang,
bonde i Vendsyssel. 1355: 230, 231. —
4. T. Pedersen, har Vor klosters gods i
forsvar. 1353: 77. — 5. T. Skarpe, bonde i
Vogn. 1355: 230, 231. — 6. T. Sokke,
skøder gods i Pirup til hr. Anders, prior i
0. 1356: 523. — 7. T. Turesen, ~ Threiba.
1356—59: 424Torsten Nielsen, arving efter hr. Henrik
Nielsen. 1354: 189.
Tosleger se Thomas.
Tove, ~ Stig Andersen, ridder. 1356: 468.
Tovi Nielsen af Nebbe. 1354: 127.
Tralow’erne. 1353: 44, 52.
Trauenevoghet se Markvard.
Troels: 1. T., udvalgt abbed i Næstved. 1353:
18, 19. — 2. T., dominikanerprior i Lund.
1353: 17. — 3. T. Gedsted, nævnt i Vindingeåforliget. 1353: 45.
Trotte Pedersen, ridder. 1353: 20. 1354: 161
(note).
Trued Has, betænkes i Tyge Turesens testa
mente. 1353: 17.
Trund, hyrde på Skagen. 1355: 230, 231.
Tue: 1. T. (Tyge) Galen, ridder. 1356: 492.
— 2. T. Rønnebæk, ridder. 1354: 197.
Ture: 1. T.Jensen, pantsætter Mogenstrup
til Niels Holk. 1356: 420. — 2. T. Klemensen af Sigerslev, væbner. 1355: 259, 287.
1356: 505, 510. — 3. T. Knudsen, ridder.
1353: 45- I355: 259, 401. — T. Nielsen,
3. række. IV. — 24
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får gods i Halland i pant af Niels Nielsen.
1355: 229, 275.
Tyge: 1. T. Turesen, kaldet Malmø, kannik
i Lund. 1353: 17. — 2. T. Ejsen, nævnt
i Vindingeåforliget. 1353: 44, 45. — 3. T.
Galen se Tue Galen. — 4. T. Nielsen,
fæster i Øster-Veiling. 1355: 241. — 5. T.
Skammelsen, foged i Ålborg. 1355: 223,
226, 233. — 6. T. Tolvsen, har haft gods
i pant af Jakob Karlsen. 1355: 320. —
7. T. Tuesen, bonde i Vendsyssel. 1355:
230, 321.
Tømmermand se Peder.

U
Uffe, Offæ: 1. U. Andersen, fader til Anders
Uffesen. 1356: 414. — 2. U. Hat, betænkes
i Tyge Turesens testamente. 1353: 17. —
3. U. Pedersen af Egede, ridder. 1354:
168. 1355: 259. — 4. U. Pedersen af Padde
borg. 1355: 379. — 5. U. Pedersen, har
opladt gods til Jakob Bæger. 1355: 213.
— 6. U. Stigsen, ridder, kong Valdemars
kammermester. 1353: 45. 1355: 259, 271
(note). 1356: 419, 423, 442, 514.
Ugot skøder gods i Rødding til Viborg bispe
dømme. 1355: 225.
Ulf Ågesen (Thott) af Lilla Harrie, væbner.
1353: 59- 1354: 149, ’63.
Unge se Asser.
Urne se Jakob, Jens og Niels.
V og W
Valdemar: 1. V. 4. Atterdag, konge. 1353:
5, 10, 18, 19, 27, 28, 36, 39, 40, 43, 44, 45,
46, 47, 52, 54, 62, 68, 72, 80, 90. 1354: 92,
93, 94, 96, 98, 99, IO3, 106, 108, 110, 114,
119, 120, 121, 123, 125, 127, 131, 141,
144, 145, 151, 157, 158, 159, 168, 177,
182, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194,J95, ^8, J97, 202. Omkr. 1354: 206.
1355: 212, 213, 215, 218, 219, 222, 223,
224, 226, 227,231, 232, 233, 234, 235,
238, 239, 240,241, 242, 243, 244, 245,
246, 250, 252,255, 256, 257, 258, 259,
263, 264, 265,267, 268, 269, 271, 272,
273, 274, 277,280, 287, 290, 291, 293,
294, 295, 296,297, 298, 299, 300, 301,
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Walter—Ølrik

303, 305,306, 307 (indledning i Dipl.Dan.),
321, 324, 325, 328, 329 (indledning i Dipl.
Dan.), 330, 333 (indledning i Dipi.Dan.),
334, 342> 352, 355, 375, 377, 378, 379,
380, 381,382, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 39b 393, 396, 397, 399,
400, 403,405. 1356: 415, 416, 418, 419,
422, 423, 426, 437, 439, 441, 442, 443,
445, 456, 457, 459, 4^3, 4^4, 4^5, 4^6,
476, 487, 493, 497, 498, 499, 500, 501,
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517,
5l8, 5’9, 524- 1350—70: 527- — 2- V. 2.,
forhen hertug af Sønderjylland. 1355:
220. — 3. V. 3., hertug af Sønderjylland.
1353: 29, 44, 45. 1354: 126, 131, 176,
179, 180, 184. 1355: 210, 220, 253, 323.
1356: 455. — 4. V., junker, søn af hertug
Valdemar 3. af Sønderjylland. 1353: 29. —
5. V. Eriksson, svensk ridder. 1354: 101. —
6. V. Eriksen Sappi, væbner. 1353: 44.
1354: 158, 182. 1355: 237, 318, 319, 323,
400. 1356: 526.
Walter v. Homberg, kong Valdemars svend.
1354: 110. 1350—70: 527.
Wamekow se Nicolaus.
Vannis se Jacobus.
Warendorp se Didrik.
Warnkenhagen se Engelbert.
Vartislav 5., hertug af Pommern (-Wolgast).
1354: 98, 99v. Wedel se Margrete.
Vendelbo se Peder.
Wensin se Otto.
Went se Frederik.
Verden se Johan og Nicolaus v.
Werne, fæster i Grenå. 1354: 107, 108.
Werner, præst i Petersdorf. 1354: 100.
Wesel se Henrik.
Wessel Bokholt, kannik i Slesvig. 1353: 16.
1354: 147.
Westensee’eme, de van Westense. 1353: 44;
se også Busche og Markvard.
Wetberch se Burchard.
Wetter se Henneke.
Vieregge se Didrik og Grube.

Wighendorp se Nicolaus.
Wildberch se Henneke.
Wilde se Johan Engelkesen.
Vilhelm: 1. V., ærkebiskop af Köln. 1353:
11 (note). — 2. V. 5., hertug af Bayern,
greve af Holland. 1355: 261. — 3. V., her
tug af Lüneburg. 1354: 177. — 4. V., nævnt
i Vindingeåforliget. 1353: 45.
Wilken: 1. W. Manteufel, mecklenburgsk
ridder. 1354: 167. — 2. W. Reygher, bor
ger i Lübeck. 1353: 53. 1355:372. — 3. W.,
pantsætter grund i Viborg. 1355: 258.
Vind se Niels.
v. d. Wisch se Markvard og Otto.
grote Wischman se Markvard.
Witte se Godskalk og Johan.
Wi ttekop se Henneke Krummedige.
Wittenborg se Johan.
v. Vitzen se Herman.
Vogn Nielsen, hertug Valdemar 3.S Justitiar.
1354: 179, 180.1355: 323.
Vogt se Henrik.
Volrad: 1. V., biskop af Ratzeburg. 1353:
10. — 2. V. Smeger, nævnt i Vindingeå
forliget. 1353: 45.
Voos se Konrad.
Vos, hamburgsk løber. 1353: 89.
Vote se Burchard og Otto.
Wredt se Tord Jensen.
Vrese se Ludolf.
Wulf, hamburgsk løber. 1355: 405.
Wulf se Henrik og Markvard.

Z
Zabel se Hartvig.
Zacheus Mogensen (Lilje-Jul), »ridemand«.
1354: 93, 94, 95v. Zepel se Ivan.

0
öbisfelde se Johan.
ödgisl, forhen biskop af Våsterås. 1356:
438.
01 se Niels.
Ølrik, degn (?) i Krummerup. 1354: 195-

STEDNAVNE RE GI STER
A og A
Åbo (Finland): 438, 492.
Åbo syssel (Jylland): 107,108.
Aachen (Tyskland): 120, 368.
Agård (V.-Han h., Thisted a.): 243.
Ågerup (Sømme h., Kbh.s a.): 264.
Akarp (Frosta h., Skåne): 17.
Alborg (Ålborg a.): 222, 223, 224, 231, 233,
234, 235, 459.
Årby (Ars h., Holbæk a.): 250.
Århus (Århus a.): 30, 106, 107, 108, 145, 240,
242, 243, 246. — Biskop: 30A, 76, 129,
131, 198, 199, 201, 202, 203, 221, 240, 259,
281, 283, 285, 450. — Domkirke, kapitel
og kanniker: 30, 30A, 107, 108, 142, 143,
145, 246, 247, 281, 283, 450. — Helligånds
hus: 107, 108. — Kantor: 107. — Provst:
107. — Råd og borgere: 246, 486. — Stift:
60, 221, 310, 312, 313, 314, 353, 468, 469.
— Ærkedegn: 30, 30A.
Asboh., N., Nørræ Asbohæret (Skåne): 477,
492.
Åstorp (S. Åsbo h., Skåne): 432.
Åstrup, Aastrup (Vennebjerg h., Hjørring a.):
189.
Asum h. (Odense a.): 166.
Abbetved (Voldborg h., Kbh.s a.): 499.
♦Aketorp (Skåne): 472.
Alengy (forsv. bebyggelse, Østbirk s. Vore h.,
Skanderborg a.): 219.
Allerslev (Volborg h., Kbh.s a.): 196.
Alling kloster (Hids h., Viborg a.): 102.
Alnarp (Bara h., Skåne): 471, 472, 473, 474.
Alslev (Fakse h., Præstø a.): 383.
Ammendrup (Bårse h., Præstø a.): 385, 513.
Antvorskov kloster (Slagelse h., Sorø a.): 39.
Arnsholm (forsv. borg, Arrild s., Hviding h.,
Tønder a.): 44.

Arnum (Hviding h., Tønder a.): 323.
Arras (Frankrig): 348.
Ars h. (Holbæk a.): 157, 158, 250, 375, 419,
422, 497.
Asmindrup (Merløse h.): 113.
Asmundtorp (Ronnebergs h., Skåne): 146.
Asti (Italien): 21, 359.
♦Astrup (Skåne): 432.
Auxerre (Frankrig): 348 (indledning i Dipi.
Dan.), 368.
Avedøre (Smørum h., Kbh.s a.): 264.
Avemakke (Vindinge h., Svendborg a.): 166.
Aversi (Tybjerg h., Præstø a.): 391.
Avignon (Frankrig): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13,
17, 21, 60, 150, 171, 172, 173, 248, 260,
326, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 34i> 342, 346, 347, 348, 349, 35°, 35«,
353, 358, 359, 361, 364, 365, 366, 367, 368,
369, 37°, 37«, 4<>9, 4«o, 42«, 425, 426, 427,
428, 429, 438, 444, 453, 478. — Domkirke:
133, 349,467- — St. Agricol kirke: 135,302,
369. — Stift: 132, 134, 136, 285, 291, 293,
294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
3*5, 3l6, 317, 318, 319, 324, 325, 327, 328,
329, 330, 354, 435, 450, 455, 46°, 466, 468,
469, 470.
Avlby (Vends h., Odense a.): 62.
B

Bårse h. (Præstø a.): 197, 380, 382, 387, 388,
39°, 5O1, 505, 5°8, 510, 5", 5J3, 5J6, 5*9Bagsværd (Sokkelund h., Kbh.s a.): 83, 84,
85, 86.
Bagterp (Vennebjerg h., Hjørring a.): 189.
Baldersbrønde (Smørum h., Kbh.s a.): 97.
Bara h. (Skåne): 471.
Barcelona (Spanien): 248, 359.

Bardowiek—Djurslöv
Bardowiek (Tyskland): 34, 306.
Barrithule (Bjerge h., Vejle a.): 458.
Barritskov (Bjerge h.. Vejle a.): 458.
Barsebåck (Harjagers h., Skåne): 149.
Barth (Pommern): 99.
Basnæs (Hammer h., Præstø a.): 505, 508,
5i5Bastrup (Ars h., Holbæk a.): 360.
Bautzen (Tyskland): 527.
Bergedorf (Tyskland): 527.
Bergen (Norge): 271.
Bevensen (Tyskland): 291, 292.
Billerup (forsv. bebyggelse, Hørby s., Tuse h.,
Holbæk a.): 511.
Billwårder (0 ved Hamburg): 52.
Birkehoved (forsv. bebyggelse, Hammer h.,
Præstø amt): 511.
Birket (Lollands N. h., Maribo a.): 190, 191.
Bjerge h. (Vejle a.): 30A.
Bjerregrav (Rinds h., Viborg a.): 223.
Bjerring (Middelsom h., Viborg a.): 245.
Bjåre h. (Skåne): 492.
Bjæverskov h. (Pæstø a.): 487.
Bjorka (Luggude h., Skåne): 477.
Bogense (Odense a.): 36.
Bognæs (Tuse h., Holbæk a.): 511.
Bogø (0, Mønbo h., Præstø a.): 114.
Bohus (Sverige): 33, 61, 148.
Bollerup (Ingelstads h.. Skåne): 146.
Bonderup, Bondhorp (Hammer h., Præstø a.):
389.
*Bonderup (Sjælland): 517.
Borg (Lø h., Tønder a.): 215.
Borgholm (Lø h., Tønder a.): 215.
Borre (Houlbjerg h., Viborg a.): 395.
Borrevejle (Volborg h., Kbh.s a.): 499.
Bosarp (Luggude h., Skåne): 477.
Boserup (forsv. bebyggelse, Falsters N. h.,
Maribo a.): 192.
Bosjø kloster (Frosta h., Skåne): 22, 130, 152,
288, 332.
Brandelev (Hammer h., Præstø a.): 505,509.
Brede eng (eng, Sønderhald h., Randers a.):
414.
Bredemad (forsv. gård, Åstrup s., Falsters S.
h., Maribo a.): 385.
Bredstrup (N. Djurs h., Randers a.): 107, 108.
Bredstrup (Tyrsting h., Skanderborg a.): 77.

Bremen (Tyskland): 92, 100, 292, 293, 306,
325, 357, 438, 464Bringstrup (Ringsted h., Sorø a.): 39
Broby, V.- (Alsted h., Sorø a.): 70, 71.
Brofjerding (Galten h., Randers a.): 240.
Brorfelde (Merløse h., Holbæk a.): 437.
Brusgård (Galten h., Randers a.): 104 (ind
ledning i Dipi.Dan.).
Brügge (Belgien): 12, 253, 426 (note), 448.
Brügge (Holsten): 100.
Brynneløffuæ (forsv. bebyggelse, Falster (?),
Maribo a.): 193.
Brönneslöv (Frosta h., Skåne): 214.
Bursø (Fuglse h., Maribo a.): 252, 454.
Bussjö (Herrestads h., Skåne): 146.
Bylderup (Slogs h., Tønder a,): 29.
Bünstorf (Hütten h., Sdrj.): 357.
Byrholt (Kær h., Ålborg a.): 235.
Bækkeskov (Bårse h., Præstø a.): 386.
Bältinge (Frosta h., Skåne): 17.
Bøgesø (Bårse h., Præstø a.): 513.
Bølle, V.- (Rinds h., Viborg a.): 93, 94, 95,
96.
Børglum (Børglum h., Hjørring a.): 129, 221,
250, 259, 271, 285, 321, 367, 421, 436, 470.
C
Gambrai (Frankrig): 348, 349.
Canterbury (England): 359.
Corronsac (Frankrig): 438.
D
Dacia se Danmark.
Dalsgårde (Pederstrup s., Nørlyng h., Viborg
a.): 49.
Dalum kloster (Odense h., Odense a.): 362.
Danmark Dacia: 1, 2, 5, 10, 12, 13, 14, 28,
42, 44, 52, 62, 89, 90, 131, 161, 167, 178,
183, 248, 272, 276, 324, 340, 359, 361, 368,
37°, 37b 373, 374, 405, 4°®, 4°8, 415, 4’6,
417, 425, 444, 448, 449, 451, 482. — Kirkeprovins: 150, 366.
Darum (Gørding h., Ribe a.): 8 og 170
(indledning i Dipl.Dan.).
Deventer (Holland): 41, 443.
Djurs N.-h. (Randers a.): 107, 108.
Djurs S.-h. (Randers a,): 107, 108.
Djurslöv (Bara h., Skåne): 216.
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E
Ebdrup (S.-Djurs h., Randers a.): 107, 108.
Edoms h. (Sdrj.): 210, 253.
Egå (Ø.-Lisbjerg h., Randers a.): 281.
Egede, 0.- (Fakse h., Præstø a.): 168, 259.
Ejsbøl (Haderslev h., Haderslev a.): 323.
Ekeby (Luggude h., Skåne): 9, 214.
Elben (flod, Tyskland): 449.
Elestorp (Luggude h., Skåne): 9, 149, 214.
Elkær, S.- (Kær h., Ålborg a.): 235.
♦Ellie mølle (Skåne): 432.
Ellinge (Harjagers h., Skåne): 163.
Elne (Frankrig): 438.
England: 359.
Ensø (sø, Vrads h., Skanderborg a.): 403.
Enø (0, 0.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 419,
422.
Eskebjerg (Skippinge h., Holbæk a.): 377.
Esrom kloster (Holbo h., Frb. a.): 6, 39, 64,
142, 143, 282, 289, 467, 494.
Essen (Tyskland): 58 (note).
Essenbæk kloster (Sønderhald h., Randers a.):
420.
Estland: 290.
Estrup, GL- (Sønderhald h., Randers a,): 226.
Even (Bårse h., Præstø a.): 505, 508, 511.
Everlov (Torna h., Skåne): 432.

Falsterbo (Skytts h., Skåne): 111, 162, 164,
175, 49°» 49b 527Farstorp (Onsjd h., Skåne): 59, 432.
Fårup (Ribe h., Ribe a.): 8, 103, 170 (ind
ledning i Dipi.Dan.).
Femern (Tyskland): 36, 52. 62, 485.
Ferslevlille (forsv. bebyggelse, Ferslev s.,
Horns h., Frb. a.): 97.
Firenze (Italien): 361, 408.
Fiskbæk (Nørlyng h., Viborg a.): 222.
Fiskeby (Norrkoping, Sverige): 101.
Fiskholm (forsv. bebyggelse, Tys trup s., 0.Flakkebjerg h., Sorø a.): 360.
Fjelde (Musse h., Maribo a.): 413.
Fjends h. (Viborg a.): 48.
Fjårdingslov (Oxie el. Skytts h., Skåne): 521.
Flakkebjerg h. (Sorø a.): 155, 166, 249, 399,
401.
Flandern (Belgien): 210, 253, 272, 438.
Flensborg (Sdrj.): 179, 180.
Fleskum h. (Ålborg a.): 233.
Flådie (Torna h., Skåne): 392.
Fosie (Oxie h., Skåne): 17.
Frankfurt (Tyskland): 527.
Frankrig: 373.
Fraugde (Åsum h., Odense a.): 343.
Fredsted (Brusk h., Vejele a.): 151.
Frisland (Holland): 261.
Frøslev (Stevns h., Præstø a.): 169.
Fuglebjerg (0.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 400.
Fuglie (Skytts h., Skåne): 491.
Fundelsbro se Roskilde.
Fyn: 36, 44,46, 52, 62, 90, 166, 209. — Lands
ting: 1481.
Fæby (Hammer h., nu Bårse h., Præstø a.):
380, 390, 518.
Fåringtofta (N. Åsbo h., Skåne): 477.
Førslev (Ø.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 360.

F
Fålleberga (Norrkoping, Sverige): 101.
Fårdrup (V.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 389.
Fa..............(Falsterbo?): 356 (indledning i
Dipi. Dan.).
Fakse h. (Præstø a.): 355, 383, 384.
Faksinge (Bårse h., Præstø a.): 68.
Falster (Maribo a.): 28, 36, 52, 114, 192, 193,
5I9-

G
Gårdsholt, 0.- (Skovbo h., nu Dronninglund
h., Hjørring a.): 234.
Galten h. (Randers a.): 104, 240.
Ganløse (Ølstykke h., Frb. a.): 39.
Gasse, 0.- (Hviding h., Tønder a.): 323.
Gederød (Bårse h., Præstø a.): 519.
Gent (Belgien): 348.

Dolmer (N. Djurs h., Randers a.): 107,
Dorpat (Tartu, Estland): 4, 305, 334,
426.
Douchy-lez-Ayette (Frankrig): 348.
Dronningholm (forsv. borg, Kregme s.
h., Frb. a.): 494.
Dyrlev (Bårse h., Præstø a.): 382, 390,
510, 516.
Døjringe (Alsted h., Sorø a.): 498.
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Gentofte (Sokkelund h., Kbh.s a.): 174, 415,
416.
Gem (Gern h., Skanderborg a.): 263.
Gerning (Houlbjerg h., Viborg a.): 240.
Gesing (Sønderhald h., Randers a.): 420.
Gevninge (Voldborg h., Kbh.s a.): 499.
♦Gildersiig (hvor?): 166.
Glumsø (Tybjerg h., Præstø a.): 437.
Gotland (Sverige): 55, 58.
Gottorp (Arns h., Sdrj.): 36, 89, 176 (ind
ledning i Dipl.Dan.).
Granslev (Houlbjerg h., Viborg a.): 256.
Greifswald (Tyskland): 117, 262, 266, 271,
272, 322, 411, 461.
Grenå (Randers a.): 107, 108.
Grene (Slavs h., Ribe a.): 256.
Grevlunda (Albo h., Skåne): 284.
Grumstrup (Vore h., Skanderborg a.): 78.
Gryderup (Onsjd h., Skåne): 432, 434.
Grytesager (ager i Sonnarslov s., Gårds h.,
Skåne): 22.
Gryttinge (Onsjø h., Skåne): 432.
Gualov (Villands h., Skåne): 156.
Guben (Tyskland): 527.
Gudingholm (del af Fleskum h., Ålborg a.):
224.
Gudumlund (Fleskum h., Ålborg a.): 274.
Gullev (Houlbjerg h., Viborg a.): 240.
Gunderup (Fleskum h., Ålborg a.): 233.
Gyurthø (forsv. bebyggelse, Gørlev s., Løve h.,
Holbæk a.): 144.
Gåsslosa (Himle h., Halland): 229, 275.
Godelov (Torna h., Skåne): 432.
Gørlev (Løve h., Holbæk a.): 144.
Gørløse (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 494.
Gorslov Sunnanå (Bara h., Skåne): 432.
Gøs, N.-h. (Sdrj.): 165.
Gøthsboth (vistnok Gisbo, Valkebo h., Ostergotland, Sverige): 116.

H

Haag (Holland): 261.
Hårlev (Bjæverskov h., Præstø a.): 439.
Hårslev (V.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 249.
Håstad (Villands h., Skåne): 208.
Haddeby (Ams h., Sdrj.): 100.
Haderslev (Haderslev a.): 134.

Hads h. (Århus a.): 203.
Hagested (Tuse h., Holbæk a.): 499.
Halberstadt (Tyskland): 293, 325.
Halland: 363, 460, 492, 520, 522.
Halsted kloster (Lollands N. h., Maribo a.):
190, 191.
Hamburg (Tyskland): 34, 89, 92, 184, 306,
405, 449, 463, 464, 465, 526.
Hameln (Tyskland): m.
Hammarlunda (Frosta h., Skåne): 17.
Hammelmose (Børglum h., Hjørring a.): 95
(indledning i Dipl.Dan.).
Hammer h. (Præstø a.): 72, 193, 194, 195,
i97> 352, 38<>> 387, 388, 389, 390, 501, 504,
505, 506, 508, 511, 513, 515, 516, 519.
Han h. (nu V.- og Ø.-Han h., Thisted og
Hjørring a.): 242, 243, 424, 508.
Hansestædeme: 244 (note), 257.
Hansted (Vore h., Skanderborg a.): 394.
Harrested (0.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 320,
360.
Harrie, Lilla (Harjagers h., Skåne): 59, 149.
Harrie, Stora (Harjagers h., Skåne): 432.
Harsyssel (Ringkøbing a.): 129.
Haslund (Galten h., Randers a.): 240.
Hastrup (Nørvang h., Vejle a.): 403.
*Hat .... (hvor?): 237.
Havelse, Store (Strø h., Frb. a.): 142.
Haverslev (Ø.-Han h., Hjørring a.): 424.
Havnelev (Stevns h., Præstø a.): 40, 287,
442.
Havnskov (Ø.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 320,
360.
Havrum (Nim h., Skanderborg a. el. Haurum, Houlbjerg h., Viborg a.): 45.
Heddinge, Lille (Stevns h., Præstø a.): 487.
Heldum (Skodborg h., Ringkøbing a.): 397
(noten).
Helgoland (0, Tyskland): 463.
Hellerup (forsv. bebyggelse, Førslev s., Ø.Flakkebjerg h., Sorø a.): 360.
♦Helleslett (hvor?): 400,
Hellested (Stevns h., Præstø a.): 502, 507,
512.
Hellige Land, Det: 120.
Helsingborg (Skåne): 31, 35, 56, 64, 65, 66,
67, 148, 161» 167, 175, 257, 270, 271, 392
(indledning i Dipl.Dan.), 446.

Helsinge—Kalundborg
Helsinge (Holbo h., Frb. a.): 6, 14a, 282,
289, 457Helsinge, Vinde- (Løve h., Holbæk a.): 498.
Helsingør (Frb. a.): 39, 269, 271.
Hemmestrup (Bårse h., Præstø a.): 386.
Herrested (Vindinge h., Svendborg a.): 47.
Hersted (Herstedvester el. -øster, Smørum h.,
Kbh.s a.): 97.
Herstedvester (Smørum h., Kbh.s a.): 264.
Herstedøster (Smørum h., Kbh.s a.): 264
Hergberg (Tyskland): 527.
Hettestrud (Skodborg h., Ringkøbing a.): 397
(noten).
Hildesheim (Tyskland): 100, 276, 291, 293.
Hillerslev h. (Thisted a.): 267 (indledning i
Di pi. Dan.).
Hillerup (Ribe h., Ribe a.): 8 og 170 (ind
ledning i Dipi.Dan.).
Hillerødsholm (nu Frederiksborg, LyngeKronborg h., Frb. a.): 142.
Himlingøje (Bjæverskov h., Præstø a.): 489.
Himmelstalund (Norrkoping, Sverige): 101.
Himmersyssel (Jylland): 226, 233.
Hinge (Lysgård h., Viborg a.): 331.
Hjortsås (Onsjd h., Skåne): 432.
Holbo h. (Frb. a.): 6, 142, 282, 289, 457, 500.
Holbæk (Rougsø h., Randers a.): 412.
Holbæk (Holbæk a.): 277, 487.
Holeby (Fuglse h., Maribo a.): 454.
Holland: 261.
Holmby (Frosta h., Skåne): 17.
Holstebro (Ringkøbing a.): 219.
Holsten: 36, 44, 445, 485.
Holte (nu Holtegård, Ringsted h., Sorø a.):
355*
Horns h. (Frb. a.): 97, 141.
Hornslet (0. Lisbjerg h., Randers a.): 221.
Horsens (Arhus a.): 280.
Horslunde (Lollands N. h., Maribo a.): 307.
Houlbjerg h. (Viborg a.): 240.
Hov (Ostergotland, Sverige): 446.
Hovedskov (skovlod i Ølst s., Galten h., Ran
ders a.): 402.
Hovedø kloster (Norge): 42.
Hovsø (forsvunden sø ved Skagen, Hjørring
a.): 230, 231.
Hunderup (Vennebjerg h., Hjørring a.): 256,
265, 267.
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Hune (Hvetbo h., Hjørring a.): 523.
Hvam (Rinds h., Viborg a.): 93, 94, 95.
Hvetbo h. (Hjørring a.): 106.
Hviding h. (Tønder a.): 126.
Hvidovre (Sokkelund h., Kbh.s a.): 264.
Hvilsager (Sønderhald h., Randers a.): 420.
Hvolris, Over- (Rinds h., Viborg a.): 223.
Hvorslev (Houlbjerg h., Viborg a.): 240.
Hyby (Bara h., Skåne): 462.
Hyerthbech (forsv. vandløb ved Skagen, Hjør
ring a.): 231.
Højby (Ods h., Holbæk a.): 118.
Højer h. (Tønder a.): 126.
Højst, V.- (Slogs h.. Tønder a.): 38.
Højstrup (Stevns h., Præstø a.): 502.
♦Høk.f.o.r.n (?): 424.
Hørby (Tuse h., Holbæk a.): 97.
Horstad, S. (nu Lilla Horstad, Ronnebergs h.,
Skåne): 472.
Høsten Torp (Ringsted h., Sorø a.): 355.
I

Idskov, 0.- (Skovbo h., nu Dronninglund h.,
Hjørring a.): 234.
I gel sø (Merløse h., Holbæk a.): 437.
Ingelstad, V. (Oxie h., Skåne): 432.
Istebjerg (Ars h., Holbæk a.): 377.
J

Jembjerg (Slagelse h. Sorø a.): 344.
Jernløse, N.- (Merløse h., Holbæk a.): 499.
Jernløse, S.- (Merløse h., Holbæk a.): 40.
Jersore (Skam h., Odense a.): 79.
Jerstrup (Skam h., Odense a.): 44, 45, 259.
Jetsmark (Hvetbo h., Hjørring a.): 106.
Jeven å (biflod til Ejderen, Holsten): 357.
Jordberga (Vemmenhogs h., Skåne): 356.
Jorløse (Skippinge h., Holbæk a.): 157, 158.
Jylland: 45, 230, 231, 235, 243, 254, 271
(note), 445.
K

Kaarldalgh (forsv. mølle, Nørager s., Sønder
hald h., Randers a.): 420.
Kåstrup (Ars h., Holbæk a.): 497.
Kaiserslautem (Tyskland): 369.
Kalby (Hammer h., Præstø a.): 69.
Kalundborg (Holbæk a.): 141, 442.
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Kalvslund—Lund

Kalvslund h. (Ribe og Haderslev a.): 8, 170.
Kalø (0. Lisbjerg h., Randers a.): 45.
Kammin (Pommern): 98,100, 177.
Kampen (Holland): 55, 58, 236, 262, 266,
270, 322, 411, 443, 461.
Karleby (Volborg h., Kbh.s a.): 87.
Karrebæk (Ø.-Flakkebjerg h., Sorø a,): 80.
Karsholm (Villands h., Skåne): 156.
Kastrup (Hammer h., Præstø a.): 385.
Katslosa (Ljunits h., Skåne): 462.
Keldebæk (Ugle h., Sdrj.) se Niels Jensen af
Keldebæk.
Kelstrup (forsv. bebyggelse, Errindlev s.,
Fuglse h., Maribo a.): 454.
Kiel (Holsten): 100, 445.
Kisserup (Tuse h., Holbæk a.): 511.
Klotrup (Rinds h. Viborg a.): 378.
Knudsby (nu under Vordingborg, Præstø a.):
186.
Knutstorp (Luggude h.. Skåne): 149, 163.
Kobberød (Revs h., Thisted a.): 74.
Kolding (Vejle a.): 44, 244, 252, 445, 511.
Kostræde (Hammer h., Præstø a.): 501, 503.
Kragehave (nu Kragehavemark, Smørum h.,
Kbh.s a.): 97.
Kragerup (Løve h., Holbæk a.): 441.
Krapperup (Luggude h., Skåne): 146.
Krogen (bol, Albæk s., Skovbo h., nu Dron
ninglund h., Hjørring a.): 234.
Krogsten (vistnok fejl for Krogstrup, Hads h.,
Arhus a.): 200.
Krummerup (Ø.-Flakkebjerg h., Sorø a.):
195Kulerup (Bjæverskov h., Præstø a.): 360.
Kvanløse (Merløse h., Holbæk a.): 437.
Kvinderup (Lynge-Frb) h., Frb. a.): 494.
Kiinzelsau (Tyskland): 426 (note).
Kyritz (Tyskland): 177.
Kyse (Ø.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 524.
Kållby (Torna h., Skåne): 130.
Kållstorp (Vemmenhogs h., Skåne): 228.
Kær h. (Ålborg a.): 227, 232, 235.
Kåttilstad (Ostergotland, Sverige): 101.
København: 174, 244 (indledning i Dipl.
Dan.), 264, 271, 289, 502, 512. — Francis
kanerne: 271.
Køge, GI. (Kbh.s a.): 510.
Koln (Tyskland): 11 (note).

Køng (Hammer h., Præstø a.) : 197, 501, 503,
504, 5O5L
Ladager, Store- (Ramsø h., Kbh.s a.) : 452.
Lading (Sabro h., Århus a.) : 76.
Laholm (Halland) : 278.
Landerslev (Horns h., Frb. a.) : 141.
Landet (Lollands S. h., Maribo a.) : 171.
Langeland (0, Svendborg a.) : 36.
Langholt (Kær h., Ålborg a.) : 227.
Langtind (Bølling h., Ringkøbing a.): 45.
Laurbjerg (Galten h., Randers a.) : 240.
Legerup (forsv. bebyggelse, Gevninge s., Vol
borg h., Kbh.s a.): 499.
Leitmeritz (Bøhmen): 527.
Lemmestro (Vemmenshogs h., Skåne): 472.
Lenzen (Tyskland) : 167.
Lichfield (England) : 359.
Liège (Belgien): 301, 368, 438.
Linde (Nørhald h., Randers a.) : 45, 238, 442.
Linde, Lille (Bjæverskov h., Præstø a.) : 514.
Linde (Danmark; hvor?): 43.
Lindegård (Nørhald h., Randers a.) : 238.
Lindeskov (Slagelse h., Sorø a.): 187.
Linkôping (Sverige) : 3, 4, 438, 482, 491, 492.
Lippstadt (Tyskland) : 302.
Livland: 43.
Loh (Tyskland) : 291.
Lolland (Maribo a.): 36, 413, 487.
Luggude h. (Skåne) : 477.
Lumby (Lunde h., Odense a.): 62.
Lund (Skåne): 9, 50, 59, 133, 149, 214, 228,
25 L 349, 472, 474, 482. — Allehelgens
kloster: 133, 214, 228, 349. — Altre: 17,
260, 350. — Borgmester, rådmænd, by og
borgere: 42, 50, 55, 58, 67, 115, 117, 216,
286, 338, 351, 521. — Cellerarius i Lunde
gård: 251.— Dekan: 17, 117, 152, 228.—
Dominikanere: 17. — Domkirke, kapitel og
kanniker: 3, 4, 17, 50, 59, 132, 133, 146,
149, 214, 228, 251, 260, 284, 300, 335, 336,
337, 339, 341, 342, 348, 349, 35°, 35», 407,
410, 435, 466, 471, 482, 483, 484. — Fran
ciskanerne: 17. — Kantor: 9,17, 50, 59,149,
214.— Kirkeprovins: 1, 42, 178, 351, 371.
— Lundegård: 251. — St. Mikkels kirke:
286. — Mønten: 61. — Møntmester: 17,

Lundby—Nordlunde
55. — Nonnekloster: 17, 50, 59. — Official
i Lundegård: 251. — St. Povls kirke: 17. —
Prior: 17. — Provsti: 435. — Sognekirkerne:
17. — Stift: 1, 42, 260, 327, 332, 338, 340,
351,409,427,428,429,483. — Ærkebiskop:
3, 5, 17, 22, 115, 132, 136, 140, 251, 285,
3°°» 335» 347» 348» 349, 350, 351, 406, 407,
436» 438, 482, 491, 492. — Ærkedegn: 17.
Lundby (Falsters N. h., Maribo a.): 519.
Lundby (V.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 360.
Lundby (Hammer h., Præstø a.): 382, 516.
Lundby Torp (Hammer h. Præstø a.): 193.
Lunnom (Luggude h., Skåne): 477.
Lübeck (Tyskland): 15, 16, 33, 51, 56, 63,
65, 91, 100, 105, in, 112, 115, 117, 126,
164, 175, 181, 236, 257, 268, 269, 271, 272,
273, 278, 286, 322, 372, 426 (note), 445,
461, 464, 485, 486, 488, 490, 527. —
Biskop: 119, 120, 122, 123, 124, 125, 159,
244, 271, 325, 426 (note), 436, 438, 463
(note), 464, 465, 527. — Dekan: 438. —
Dominikanerne: 120. — Domkirke, kapitel
og kanniker: 293, 325, 326. — Franciska
nerne: 120. — Gader: 115, 117, 431. —
Nonnekloster: 431. — Råd og borgere: 15,
33» 51» 53» 56» 65, 105, 110, in, 115, 117,
120, 153, 154, 160, 161, 163, 164, 181, 236,
257, 262, 266, 268, 269, 271, 272, 273, 277,
286, 322, 363, 372, 411, 431, 445, 461, 464,
465, 485, 486, 488, 491, 527. — Stift:
100, 120.
Lyby (Frosta h., Skåne): 17.
Lyngby (nu Lyngbygård, V.-Flakkebjerg h.,
Sorø a.): 155.
Lynge h. (nu Lynge-Frb. og Lynge-Kronborg
h., Frb. a.): 39.
Lysgård h. (Viborg a.): 331.
Lystrup (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 476.
Læsten (Sønderlyng h., Viborg a.): 239.
Lø h. (Tønder a.): 126, 215.
Lödöse (Sverige): 111.
Løgum kloster (Lø h., Tønder a.): 215.
Lønholt (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 204.
Lønstrup (Vennebjerg h., Hjørring a.): 396.
Lørsted (Ø.-Han h., Hjørring a.): 424.
Løserup (Tuse h., Holbæk a.): 511.
Løve h. (Holbæk a.): 144, 168, 376, 441.
Løvensted mark (N. Gøs h., Sdrj.): 165.
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Magdeburg (Tyskland): 92, 177.
Mainz (Tyskland): 37 (indledning i Dipi.
Dan.), 92.
Måle, Male (Belgien) : 253.
Malmø (Skåne): 17, 23, 67, 105, 162, 488.
♦Marie Magdalene kirke (Ribe stift): 319.
Markemølle (Skovby h., Odense a.) : 481.
Mecklenburg (Tyskland) : 31.
Meissen (Tyskland) : 177.
Melby (Ars h., Holbæk a.): 419, 422.
Mellemvej (ager i Sönnarslöv s.. Gårds h.,
Skåne) : 22.
Merløse h. (Holbæk a.) : 499.
Merløse, Store- (Holbæk a.) : 377.
Middelfart (Odense a.): 36.
Middelfartsund (Lillebælt) : 36.
Minden (Tyskland): 11, 136, 291, 292, 326.
Mogenstrup (Sønderhald h., Randers a.) :
420.
Mors (0, Thisted a.) : 255.
Morup (Hassing h., Thisted a,) : 258.
Munkeholm (nær Falsterbo, Skytts h., Skåne) :
163, 164, 175.
Musse h. (Maribo a.) : 413.
Mute (Himle h., Halland): 229, 275.
Münster (Tyskland): 301.
Møgtved (Brusk h., Vejle a.) : 151.
Møn (0, Præstø a.) : 36.
Mønge (Holbo h., Frb. a.) : 457.
Mörshög (Luggude h., Skåne): 9, 214, 477.
N

Nårup (Gem h., Skanderborg a.): 263.
Namur (Belgien) : 61.
Navndrup (Rinds h., Viborg a.) : 223.
Nebbe (Holmans h., Vejle a.) : 127.
Nebbe (Sømme h., Kbh.s a.) : 252.
Nejlinge (Holbo h., Frb. a.) : 457.
Neumünster-Bordesholm (Holsten): 100.
Nidaros (nu Trondheim, Norge): 1, 5, 42,
371Nielstrup (Galten h., Randers a.) : 240.
Nielstrup (Fakse h., Præstø a.) : 355.
Nîmes (Frankrig): 2, 7.
Ning h. (Århus a.): 246.
Nordlunde, V.- (Lollands N. h., Maribo a.):
190, 191.

Norge—Refen
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Norge: i, 2, 5, 12, 13, 42, 153, 248, 270, 351,
359, 361, 363, 37°, 37b 374, 408, 425, 438,
444, 448Norgøs h. se Gøs, N. h.
Nyborg (Svendborg a.): 46, 129, 131.
Nydala kloster (Sverige): 20.
Nygård (Ods h., Holbæk a.): 250.
Nykøbing (Maribo a.): 28, 52, 114.
Nürnberg (Tyskland): 527.
Nyrup (Ars h., Holbæk a.): 497.
Nyrup (Fakse h., Præstø a.): 503, 504, 505.
Nærå, S.- (Asum h. Odense a.): 166.
Næs (Hammer h., Præstø a.): 186.
Næsbo fjerding (del af Han h., nu V.- og 0.Han h., Thisted og Hjørring a.): 242, 243.
Næstelsø (Hammer h., Præstø a.): 352.
Næstved (Præstø a.): 18, 19, 63, 68, 69, 164,
185, (186), 187, 259, 271, 437, 519.
Nørager (Sønderhald h., Randers a.): 420.
Nørhald h. (Randers a.): 238.
Nørlyng h. (Viborg a.): 49.
Nørre h. (Falster, Maribo a.): 192.
O

Obernkirchen (Tyskland): 120.
Od (nu Odsgårde, Middelsom h., Viborg a):
256.
Odenpäh (Estland): 315, 334.
Odense (Odense a.): 47, 62, 100, 423, 496. —Biskop: 37, 129, 131, 133, 221, 285, 343,
362, 364, 365, 467.—Johanniterne: 100,
496. — St. Knuds kloster: 37, 366. — Prior:
366. — Rådmænd og borgere: 15. — Stift:
100, 171, 172, 173, 304, 307, 315, 330, 354,
365Ods h. (Holbæk a.): 118, 250.
Oldesloe (Stormarn): 44.
Olstorp (Rönnebergs h., Skåne): 471.
Olstrup (Hammer h., Præstø a.): 69,501,503.
Ommersyssel (Jylland): 238.
Ohsjö h. (Skåne): 434.
Ordrup (Volborg h., Kbh.s a.): 155.
Ore (Falsters S. h.. Maribo a.): 192.
Ore led (skelmærke ved Stubbekøbing, Mari
bo a.): 114.
Orlunda (Aska h., ö. Gotland, Sverige): 446.
Ormchoved (nu Oremandsgård, Bårse h.j
Præstø a.): 519.

Osnabrück (Tyskland): 301.
P

Paddeborg (nu Sparresholm, Hammer h.,
Præstø a.): 379.
Paderborn (Tyskland): 301, 302.
Palencia (Spanien): 359, 444.
Paris (Frankrig): 307, 417.
Pederstrup (Lollands N. h., Maribo a.): 190,
191.
Pederstrup (forsv. bebyggelse i Freerslev s.,
Ringsted h., Sorø a.): 355.
Pellworm (nordfrisisk 0): 188.
Petersdorf (Femern): 100.
Pia (Frankrig): 438.
Piacenza (Italien): 448.
Pirup (Hvetbo h., Hjørring a.): 523.
Polen: 359.
Porrebro (variant: Bollbroe) (skelmærke ved
Stubbekøbing, Maribo a.): 114.
Prag (Gzekoslovakiet): 527.
Preussen: 262, 445.
Pribrød (variant Pribrødre) (nu Fribrødredal
ved Stubbekøbing, Maribo a.): 114.
Præstø (Præstø a.): 68.
Psalmody kloster (Frankrig): 2, 7.
Pydtzgård (forsv. gd., Yding s., Vore h.,
. Skanderborg a.): 393.
Pykby (forsv. bebyggelse, Allerslev s., Bårse
h., Præstø a.): 519.

R

Rådvedgård (Vore h., Skanderborg a.): 394.
Rakkeby (Børglum h., Hjørring a.): 75.
Randers (Randers a.): 93, 94, 96, 103, 213,
238, 239, 402, 418.
Ranesjord (på Ugilvore mark, Ølst s., Galten
h., Randers a.): 104.
Ratzeburg (Lauenburg): 10, 120.
♦Ravendal, Rauendall (hvor?): 208.
Ravnsbjerg (Bårse, nu Hammer h., Præstø a.):
5”Ravnsholt (Bårse el. Hammer h., Præstø a.):
513Reersø (Musse h., Maribo a.): 480.
Refen (skelmærke ved Skagen, Hjørring a.):
230, 231.

Rehna—Sjælland
Rehna (Tyskland): 167.
Reims (Frankrig): 285.
Reinfeld kloster (Holsten): 120.
Rendsborg (Holsten): 357.
Renge (Stevns h., Præstø a.): 487.
Reslöv (Onsjö h., Skåne): 432.
Rettestrup (Hammer h., Præstø a.): 505,
508,515.
Reval (Estland): 285.
Ribe (Ribe a.): 41, 103, 128, 170, 182, 212. —
Biskop: 44, 54, 129, 131,211, 285, 300, 307.
— Domkirke, kapitel og kanniker: 54, 129,
135, *78, 304, 307, 388. — Provst: 296. —
Rådmænd, by og borgere: 8, 51, 128, 170,
212, 485. — Stift: 215, 319, 333. — Ærkedegn: 103.
Ribnitz (Mecklenburg-Schwerin): 99.
Riga (Letland): 43, 176, 292, 324.
Rinds h. (Viborg a.): 223.
Ring (Tyrsting h., Skanderborg a.): 77.
Ring kloster (Vore h., Skanderborg a.): 78,
200.
Ringkøbing (Ringkøbing a.): 403.
Ringstad (Norrköping, Sverige): 101.
Ringsted: 345, 441. — Kloster: 191, 391. —
— Landsting: 157, 441, 476.
Ringsted h. (Sorø a.): 355.
Ris (Ods h., Holbæk a.): 250.
♦Risby (Fyn): 166.
Risby (Bårse h., Præstø a.): 390, 513.
Rocamadour (Frankrig): 120.
Rodenberg (Tyskland): 301.
Rom (Italien): 120.
Roskilde (Kbh.s a.): 39, 40, 97, 113, 155, 169,
439, 440, 498.— Agnete kloster: 40, 113,
155, 169. — Biskop: 19, 83, 84, 86, 129, 131,
185, 250, 285, 347, 415, 416, 440, 466, 478.
— Borgmestre, rådmænd, by og borgere:
97» 372, 430» 452, 525- — Byting: 430. —
Dekan: 345, 440. — Domkirke, kapitel og
kanniker: 72, 97, 168, 228, 317, 345, 347,
415, 416, 430, 435, 436, 440, 466, 467. —
Fondens bro, Fundelsbro: 440. — Kantor:
345. — St. Laurentii kirke: 440. — St.
Mikkels sogn: 97. — St. Olai sogn: 430, 525.
— Provst: 113, 296, 345. — Roskildegård:
440. — Skoler: 440. — Stift: 64, 308, 309,
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311,316, 329, 346, 448, 467. — Underkan
tor: 440. — Ærkedegn: 345.
Rostock (Mecklenburg-Schwerin): 14, 23,
66, 206, 236, 257, 262, 266, 271, 279, 461.
Rougsø h. (Randers a.): 412.
Rudkøbing (Svendborg a.): 220.
Rugsted (Jerlev h., Vejle a.): 151.
Rumperup (nu Højsted, Skippinge h., Hol
bæk a.): 377.
Ryd kloster (Husby h., Sdrj.).: 135.
Ryde (Lollands S. h., Maribo a.): 487.
Rødding h. (Viborg a.): 225.
Ronnebergs h. (Skåne): 471.
Rønnebæk (Hammer h., Præstø a.): 197,519.
Rørby (Ars h., Holbæk a.): 157, 158.
Røttinge, Store (Bårse h., Præstø a.): 73, 511.
S

Såby (Vore h., Skanderborg a.): 199.
Sånna (S. Åsbo h., Skåne): 432.
Sahl (Houlbjerg h., Viborg a.): 102, 240.
Saint-Jean-de-Cauffours (kirke i Tournai,
Belgien): 348.
Sallinge (Sallinge h., Svendborg a.): 166.
Sallinge h. (Svendborg a.): 166.
Sallinge Lunde (Sallinge h., Svendborg a.):
166.
Saltø (Ø.-Flakkebjerg h. Sorø a.): 80, 81, 82*
Samsø (0, Holbæk a.): 36.
Sandåkra (Vemmenhogs h., Skåne): 216.
Santiago de Compostela (Spanien): 120.
Sarepta (Libanon): 136.
Schwan (Tyskland): 10.
Schwerin (Mecklenburg-Schwerin): 10, 120,
326.
Séez (Frankrig): 478.
Serreslev (Vore h., Skanderborg a.): 202.
Sibbarp (Onsjd h., Skåne): 432.
Sibberup, Rønnebæk- (Hammer h. Præstø
æ): 505» 515» 5i9Sigerslev (Stevns h., Præstø a.): 487, 505,
510.
Sjelle (Framlev h., Århus a.): 107.
Sjælland: 17, 36, 157, 158, 166, 226, 252,
255, 271 (note), 379, 388, 399, 419, 422,
499» 5°5, 509» 5*7- — Landsting (se også
Ringsted): 39, 155, 352, 419, 422, 441, 497,
5OI> 5°5-

380

Skåne—Sulzbach

Skåne: 9, 14, 61, 91, 115, 117, 122 (indled
ning i Dipl.Dan.), 148, 153, 161 (note),
167, 181, 236, 261, 266, 286, 351, 356 (ind
ledning i Dipl.Dan.), 363, 377, 392 (ind
ledning i Dipl.Dan.), 432, 461, 482, 491,
492. — Foged: 261, 262, 461. — Gælker:
35, 116, 162, 351, 438. — Landsting: 9, 50,
59, 146, 149, 214.
Skabersjd (Bara h., Skåne): 163, 479.
Skaftelev (Slagelse h., Sorø a.): 441.
Skagen (Hjørring a.): 230, 231.
Skagens rev (Hjørring a.): 230, 231.
Skalmetorp (forsv. bebyggelse, Lading s.,
Sabro h., Århus a.): 76.
Skanør (Skytts h., Skåne): 17, 53, 60, 175,
262, 270, 322, 411, 447, 461, 491. — Næstvedleje: 53. — Skomagergade: 266.
Skara (Sverige): 438, 492.
Skarhult (Frosta h., Skåne): 9, 116, 214.
Skarresholm (Skippinge h., Holbæk a.): 87.
Skelbæk (skelmærke ved Stubbekøbing, Mari
bo a.): 114.
Skern (Middelsom h., Viborg a.): 256.
Skibelund (Houlbjerg h., Viborg a.): 102.
Skibinge (Bårse h., Præstø a.): 197.
Skjolde (Bjerge h., Vejle a.): 30A.
Skjoldelev (Sabro h., Århus a.): 76.
Skotland: 374.
Skovbo h. (nu del af Dronninglund og Børg
lum h., Hjørring a.): 234.
Skovby (forsv. bebyggelse, Snesere s., Bårse
h., Præstø a.): 511.
Skovby h. (Odense a.): 481.
Skørpinge (V.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 205.
Slagelse (Sorø a.): 113.
Slagelse h. (Sorø a.): 187, 344.
Slangerup (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 142, 416,
476, 494Slesvig (Sdrj.): 100, 165, 451. — Biskop: 11,
135, 136, 140, 178, 285, 300, 451, 453. —
Domkirke, kapitel og kanniker: 11, 16, 100,
112, 117, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 147,
300,451,453,495. — Hertug: se Valdemar 3.
— Provst: 296. — Rådmænd, by og bor
gere: 112, 138, 139, 431, 451. — Stift: 11,
100, 134, 135, 139, 318, 357. — St. Trini
tatis kirke: 165.
Sletelte (Holbo h., Frb. a.): 289.

Slogs h. (Tønder a.): 29, 126.
Slätteröd (Vemmenhögs h., Skåne): 472.
Småland (Sverige): 160.
Smidstrup, N.- (Bårse h., Præstø a.): 505,
508, 511.
Smørum h. (Kbh.s a.): 264.
Snesere (Bårse h., Præstø a.): 73, 380, 505,
508, 511.
Sokkelund h. (Kbh.s a.): 264, 415, 416.
Solbjerg (Løve h., Holbæk a.): 441.
Sonnarp (Onsjö h., Skåne): 432.
Sonnerup (Strø h., Frb. a.): 379.
Sorgwold (Hütten h., Sdrj.): 357.
Sortebæk (skelmærke ved Stubbekøbing,
Maribo a.): 114.
Sorterup (Slagelse h., Sorø a.): 344.
Sorø kloster (Sorø a.): 70, 71, 344.
Spoleto (Italien): 2.
Stånum, 0.- (Sønderhald h., Randers a.):
109, 414.
Stade (Tyskland): 464.
Stadel (Hing h., Ringkøbing a.): 211.
St.-Amand-en-Pévéle (Frankrig): 348.
Stavanger (Norge): 150.
Stavnstrup (Bårse h., Præstø a.): 501, 503.
Stavrby (Vends h., Odense a.): 62.
Steninge (Halmstad h., Halland): 284.
Stenstrup (Hammer h., Præstø a.): 505, 519.
Sternberg (Tyskland): 218.
Stettin (Pommern): 161, 163, 164.
Stevns h. (Præstø a.): 287.
Stige (Lunde h., Odense a.): 62.
Stockholm (Sverige): 56, 160, 363, 438.
St. Pons-de-Thomiéres (Frankrig): 4.
Stralsund (Tyskland): 66, 98, 99, 161, 162,
236, 244, 255, 262, 271, 272, 322, 445, 461.
Strandmøllen (mølle i Barri tskov, Bjerge h.,
Vejle a.): 458.
Struckum (N. Gøs h., Sdrj.): 495.
Strängnäs (Sverige): 101, 346, 438, 492.
Strö, V. (Onsjö h., Skåne): 59.
Stubbarp (Torna h., Skåne): 432.
Stubbekøbing (Maribo a.): 114.
Stuby (Hammer h., Præstø a.): 186.
Sulkendrup (Vindinge h., Svendborg a.):
166.
Sulsted (Kær h., Ålborg a.): 235.
Sulzbach (Tyskland): 527.

Sunesmark— Udlejre
Sunes mark (Bårse el. Hammer h., Præstø a.):
197Suså (Sjælland): 18.
Svenarum (Småland): 20.
Svenstorp (Småland): 20.
Sverige: 1, 2, 5, 10, 12, 13, 42, 153, 183, 248,
276, 35b 361, 3^3, 37°, 37b 374» 408, 425,
435, 438, 444, 448, 49 b 492.
Svestrup (Ølstykke h., Frb. a.): 476.
Svinninge (Hammer h., Præstø a.): 72.
Svogerslev (Sømme h., Kbh.s a.): 97.
Sværdborg (Hammer h., Præstø a.): 72.
Søborg (Holbo h., Frb. a.): 142, 143, 282.
Søby (Hads h., Århus a.): 203.
Søfælde (Sallinge h., Svendborg a.): 423.
Sønder h. (Falster, Maribo a.): 192.
Sønderborg (Sønderborg a.): 29, 179, 180.
Sønderhald h. (Randers a.): 420.
Sønderjylland (se også hertug Valdemar): 29.
Sønderlyng h. (Viborg a.): 239.
Sønderup (Slagelse h., Sorø a.): 205.
Sonnarslov, O. (Gårds h., Skåne): 22.
Sørbylille (Slagelse h., Sorø a.): 205.
Sørup (Bårse, nu Hammer h., Præstø a.): 511.
Sørup (Støvring h., Randers a.): 256.
T
Tågarp (Bara h., Skåne): 471, 474; se også
Tocketorp.
Tårnby, Store- (Bjæverskov h., Præstø a.):
487.
Tåsinge (0, Sunds h., Svendborg a.): 36.
Tåstrup, Høje- (Smørum h., Kbh.s a.): 97.
Tåstrup, (Merløse h., Holbæk a.): 377.
Tersløse (Merløse h., Holbæk a.): 157.
Thy (Jylland): 243, 265, 267, 508.
Thyristorp (forsv. bebyggelse, Holme s.,
Ning h., Århus å.): 145, 246, 247.
Tibirke (Holbo h., Frb. a.): 379.
Tikøb (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 457,
476.
Tiohårad (Småland): 58 (note), 160, 446.
Tisvilde (Holbo h., Frb. a.): 6, 282.
Tjæreby (V.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 158.
Tocketorp (= Tågarp, Bara h.? Skåne): 475.
Tofta (Ronnebergs h., Skåne): 472.
Toldrup (forsv. bebyggelse, Sabro h., Århus
a.): 76.
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Tolstrup (Bårse h., Præstø a.): 360.
Tordrup (nu Frisenvold, Galten h., Randers
a.): 104.
Torna h. (Skåne): 392.
Torp, O. (Vemmenhogs h., Skåne): 472.
Torrild (Hads h., Århus a.): 200.
Torrlosa (Onsjd h., Skåne): 432.
Torslundemagle (Smørum h., Kbh.s a.): 97.
Tortosa (Spanien): 2.
Touetorp (Tunderup?, Falsters S. h., Maribo
a.): 88.
Toul (Frankrig): 42.
Toulouse (Frankrig): 150, 453, 478.
Tournai (Belgien): 348.
Trana (forsv. mølle, Ostergotland, Sverige):
101.
Tranekær (Langelands N. h., Svendborg a.):
287.
Trustrup (nu Trustrupgård, Skippinge h.,
Holbæk a.): 157, 158.
Try h. (Strø, Lynge og Holbo h., Frb. a.):
476.
Tryggevælde (Fakse h., Præstø a.): 383, 384.
Tudebølle (ved Præstø, Præstø a.): 68.
Tudved (Jerlev h., Vejle a.): 151.
Tuse (Tuse h., Holbæk a.): 501.
Tved (Mols h., Randers a.): 283.
Tvede, Lille- (Hammer h., Præstø a.): 506.
Tvingegårde (Luggude h., Skåne): 477.
Tykskov (Vrads h., Skanderborg a.): 403.
Tyrstrup (S.-Tyrstrup h. Haderslev a.): 134
Tyskland: 67, 218, 411, 527. — Den tyske or
den: 43, 496.
Tystofte (V.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 70.
Tystrup (Ø.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 401.
Tystrup (Ars h., Holbæk a.): 157, 158.
Tømmerup (Ars h., Holbæk a.): 377.
Tønder (Tønder a.): 126, 176 (indledning i
Dipl.Dan.), 323.
Tønder h., Tunderh. (Tønder a.): 126.
Tørning (Gram h., Haderslev a.): 176 (ind
ledning i Dipl.Dan.).
Torringe (Oxie h., Skåne): 59, 163, 175.
U
Udby (Tuse h., Holbæk a.): 511.
Udby (Bårse h., Præstø a.): 195.
Udlejre (Ølstykke h., Frb. a.): 476.
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Udlejre—Vrå

Udlejre (nu indgået i Ledreborg, Volborg h.,
Kbh.s a.): 196.
Uggeløse (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 39.
Ugilvore (forsv. bebyggelse, Ølst s., Galten h.,
Randers a.): 104, 414.
Ugledige (Bårse h., Præstø a): 380.
Uglerup (Tuse h., Holbæk a.): 385.
Ulse (Fakse h., Præstø a.): 355.
Ulstrup (Løve h., Holbæk a.): 376, 441.
Ulstrup (Tybjerg h., Præstø a.): 69.
Ulvsberg (Valkebo h., Sverige): 116.
Uppsala (Sverige): 1, 5, 42, 37b 438, 492.
Uved (ved Æbeltoft, Randers a.): 459.
V og W
Valby (Holbo h., Frb. a.): 6, 142.
Valkebo h. (Östergö tland, Sverige): 116.
Valleröd (S. Åsbo h., Skåne): 432.
Vallensved (Ø.-Flakkebjerg h., Sorø a.): 398.
Vang (Kær h., Ålborg a.): 235.
Vanløse (Alsted h., Sorø a.): 355.
Vanstad (Fårs h., Skåne): 207.
Varberg (Halland): 57, 491, 492.
Varde syssel (Jylland): 129, 217.
Vedby, N.- (Falsters N. h., Maribo a.): 88.
Vedby, Ruds- (Løve h., Holbæk a.): 376.
Veddinge (Ods h., Holbæk a.): 174, 416.
♦Weiierstrup (Flakkebjerg h. Sorø a.): 166.
Vejby (Holbo h., Frb. a.): 142, 143.
Vejerslev (Houlbjerg h., Viborg a.): 240.
Vejle (Vejle a.): 54 (Sallinge h.?), 280, 333.
Vejle (Sallinge h., Svendborg a.): 44, 422.
Vejleby (Fuglse h., Maribo a.): 487.
Vejlø (Hammer h., Præstø a): 501, 503, 505,
5°$, 5 i 5Velling, 0.- (Middelsom h., Viborg a.): 241.
Vemmenghögs h. (Skåne): 356.
Vemmetofte (Fakse h., Præstø a.): 439.
Vendsyssel (Jylland): 227, 230, 231, 234, 235,
271, 508.
Verden (Tyskland): 291, 292, 306.
Werderhof (Mecklenburg): 31.
Vestbjerg (Kær h., Ålborg a.): 235.
Vesterborg, Vesterburgh (Lollands N. h.,
Maribo a.): 190, 191.
Vesterby (nu Vesterbygård, Ars, nu Skippinge
h., Holbæk a.): 157, 158.
Viborg (Viborg a.): 27, 267. — Biskop: 129,

131, 221 r 225, 285. — Byting: 258. — Do
minikanerne: 27. — Domkapitel: 224, 256.
— Franciskanerne: 27. — Landsting: 27,
93, 94, 256. — Provst: 48, 256. — Rådmænd og borgere: 256.
Vidstrup (Houlbjerg h., Viborg a.): 240.
Wiliginstorp (forsv. bebyggelse, Rønnebæk s.,
Hammer h., Præstø a.): 197.
Villands h. (Skåne): 156.
Villeneuve-lés-Avignon (Frankrig): 34, 132,
133, '34, '35, 136, '37, '3$, '39, *40, 285,
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 30L 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 354, 435, 436, 450, 455, 460, 4^6, 487,
468, 469, 470.
Vilslev (Gørding h., Ribe a.): 103.
Vilsted (Slet h., Ålborg a.): 254.
Windenburg (Tyskland): 302.
Vindinge (nu Fyrendal, Ø.-Flakkebjerg h.,
Sorø a.): 360, 400.
Vindinge (Vindinge h., Svendborg a.): 166.
Vindinge å (å, Vindinge h., Svendborg a.):
44> 45, 46.
Vindinge h. (Svendborg a.): 166.
Vindinge, Neder- (Hammer h., Præstø a.):
i94> ’95, 385, 5>3Virket (Falsters S. h., Maribo a.): 511.
Visby (Gotland, Sverige): 55, 58.
Wismar (Mecklenburg-Schwerin): 66, 153,
236, 262, 271, 272, 322, 411, 447, 461.
Wittenberg (Tyskland): 527.
Vittskövle (Gårds h., Skåne): 377.
Vittskövle (Onsjö h., Skåne): 432.
Voer (Rougsø h., Randers a.): 412.
Vogn (Horns h., Hjørring a.): 230, 231.
Volborg h. (Kbh.s a.): 196, 499.
Vollerup, Woldorp (hvor?): 157.
Volsted (Fleskum h., Ålborg a.): 226, 404.
Vor kloster (Tyrsting h., Skanderborg a.):
77, 198, '99, 393, 394Vordingborg (Præstø a.): 80, 110, 193, 250,
381, 382, 506, 518, 527.
Worms (Tyskland): 368, 369.
Vormstrup (forsv. bebyggelse, Fiskbæk s.,
Nørlyng h., Viborg a.): 222.
Vrå (Nørlyng h., Viborg a.): 49.

Vrå—Østrup
Vrå (nu Gammel-Vrå, Kær h., Ålborg a.):
239Vrangstrup (Tybjerg h., Præstø a.): 271
(note).
Wurzburg (Tyskland): 426 (note).
Våla (Luggude h., Skåne): 472.
Værum (Galten h., Randers a.): 240.
Våsterås (Sverige): 346, 438, 492.
Våstergotland (Sverige): 57, 438.
Våxjd (Sverige): 438, 492.

Y

Yding (forsv. bebyggelse, Ødsted s., Jerlev h.,
Vejle a.): 151.
Yding (Vore h. Skanderborg a.): 393.

Z
Zeeland (Holland): 261.
Zell (Tyskland): 369.
Zierikzee (Holland): 261.
Æ

Æbelholt kloster (Strø h., Frb. a.): 494.
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Æbeltoft (Randers a.): 459.
Ærø (Svendborg a.): 36.
0

0 kloster (Ø.-Han h., Hjørring a.): 424, 522,
523Oland (0, Sverige): 58 (note).
Ølsemagle (Ramsø h., Kbh.s a.): 487.
Ølst (Galten h., Randers a): 402, 414.
Olov (Vemmenhogs h., Skåne): 432.
Onnerup (Toma h., Skåne): 50.
Onneslov (Toma h., Skåne): 432.
Øresund (farvand): 55, 58.
Ørslev (Løve h., Holbæk a.): 168.
Ørting (Hads h., Århus a.): 201, 202.
Ørum (Galten h., Randers a.): 240.
Øsel (0 ved Estland): 305, 334.
Oslov (Onsjd h., Skåne): 146.
Østbirk (Vore h., Skanderborg a.): 219.
Østenå (N. Gøs h., Sdrj.): 165.
Østergård (Bårse h., Præstø a.): 511.
Osterslov (Villands h., Skåne): 208.
Østersyssel (Sjælland): 415, 416, 430.
Østrup (nu Lerchenborg, Ars h., Holbæk a.):
375-

