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1361-1363

1361. 3. januar, Reg. Dan. nr. *2391, udgår som svensk brev.

1361. 7. januar. Lund.

1

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster borgerne i Lunds privilegier i an
ledning af, at deres tidligere privilegiebreve er brændt, og tager dem under
sin beskyttelse.
Oversættelse fra omkr. 1500 i den arnamagnæanske samling.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som
ser eller hører dette brev læse, hilsen evindelig med Gud.
I betragtning af de sørgelige begivenheder, der er hændt vore højtelskede
borgere i Lund, hvilke ved den umættelige ilds raseri på smertelig vis har
fået deres tilværelse omstyrtet1) og har mistet deres løsøre og gods, deres
nådesbevisninger, privilegier og breve, som de hidtil frit har brugt, 2) tilstår
vi dem af vor nåde til husvalelse, øget trivsel og uindskrænket glæde alle de
friheder, sædvaner og bestemmelser, som er givet dem af vore forfædre på
den måde, som herefter følger. (1) Når som helst en rådmand i Lund, som
nu er eller herefter findes der, skulde afgå ved døden, da skal de rådmænd,
som da er tilbage, have fuldmagt til at indsætte en anden i rådet i den af
dødes sted. (2) Fremdeles skal samme rådmænd have fuldmagt til frit at
træffe bestemmelser vedrørende al slags håndværk, såsom bagere og sko
magere, skindere og skræddere og alle andre håndværkere i vor fornævnte
stad. (3) Fremdeles enhver, som er høvedsmand i vort land Skåne eller bli
ver det med tiden, skal tage til sig nogle gode fribårne mænd i vort for
nævnte land Skåne og hvert år begive sig til Lund om fredagen før vinter
modsuge3) og rådslå og overveje med rådet i samme stad om brød, øl og
alt andet, og afgøre og fastsætte efter rimelighed, til hvilken pris disse varer
skal købes og sælges efter årsgrøden i det år og efter omstændighederne på
det tidspunkt. På tilsvarende måde for alt andet håndværk. Den, som ikke
overholder den ordning, men handler derimod og bliver stævnet til rådhus
eller byting, skal bøde 3 øre til os og staden; bliver han anklaget og føres
der bevis mod ham en anden og tredje gang, skal han hver gang bøde 3 øre,
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men fjerde gang 3 mark. Bliver han femte gang fundet skyldig heri, da skal
han aldeles være afsat fra sit håndværk og ingenlunde for fremtiden til
stedes at drive dette, medmindre han opnår det igen ved vor og rådet i
Lunds særlige nåde. (4) Fremdeles for at voldelige forseelser ikke skal være
uden straf, da bestemmer vi, at en hvilken som helst mand, som tilføjer
nogen sår i fornævnte stad Lund, skal bøde os 40 mark og staden 40 mark,
og derudover så meget, som bør bødes for det sår. (5) Fremdeles tilstår vi,
at ingen, hvem end han er, må stævne nogen borger i Lund i nogen sag an
detstedshen end til staden Lunds byting; der skal han svare ham og stå til
rette, medmindre det drejer sig om en sådan sag, som skal behandles på vort
retterting. Og ingen som har en sag eller tiltale mod nogen borger i Lund,
må overlade sin ret eller tiltale til nogen under bøde af 40 mark. Ej heller
må nogen borger i Lund overlade sin ret eller tiltale mod sin medborger til
nogen udenbys mand under den samme 40 marks bøde. (6) Fremdeles
er det vor vilje, at ingen af fornævnte borgere hverken skal svare eller fyl
destgøre for den tjeneste, de er os skyldige, eller for det, som måtte vedrøre
staden, på andre steder end på rådhuset eller på stadens byting. (7) Frem
deles såsnart den skyld, som kaldes midsommergæld, skal udgives, da skal
den lyses tre uger tilforn på bytinget, så at hver mand kan forskaffe sig de
penninge, som skal udredes, som også skaffe møg af vejen, forbedre util
fredsstillende gangbroer og ildhuse samt anbringe hysken eller andre util
børlige og angribelige huse længere borte, hvilket enhver mand skal og bør
lade udføre. Til oppebørelse af denne midsommergæld skal to af rådet, to
af vore borgere samt vor foged i Lund tilnævnes, hvilke skal stævnes til
vidneaflæggelse i alle fornævnte anliggender; og de fire skal på det første
byting, som derefter holdes, under alle omstændigheder give møde og der
offentligt aflægge vidnesbyrd om, hvilke står igen med fornævnte midsom
mergæld eller er fundet at have begået brøde med hensyn til nogle af de
andre anliggender. Og hvad de udsiger, det skal forblive varigt, og intet
andet lovsmål 4) skal stå imod det. {8) Såsnart nogen bymand bliver til
talt for, at han ikke har betalt midsommergæld førend (byens) pung luk
kedes, da skal han for sin brøde bøde os seks øre penge, hvilke på det samme
ting skal erlægges sammen med hovedstolen. Sker det så, at han gør vanske
ligheder i den sag, da skal han i det første år bøde tre mark til os, det andet
lige så meget, og i det tredje uopfordret lige så meget, og i det fjerde år skal
hans gods, for hvilket han ikke har erlagt ydelser, komme i vort værge. (9)
Fremdeles eftersom vor førnævnte stads indbyggere ofte forhindres i forfølg-
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lungen af deres ret, fordi de ikke har midler til at holde deres tyve i forva
ring, da bestemmer vi så, at der af hvert madskab skal udgives en penning
skånsk til påske og en penning til jul til vort behov for at kunne holde tyve
fængslede fra det tidspunkt, da tyven bliver pågrebet, og til den nærmest
følgende tingdag. Sker det, at tyven bliver grebet og ført til tinge og kom
mer udømt derfra, da skal hele staden bøde os ni mark derfor. (10) Frem
deles hvis nogen mand, hvem han end er, opnår fældende kongebrev mod
vor førnævnte stad i de sager, som angår staden, da skal samme stad være
forpligtet til alene at fyldestgøre os for een sagefaldsrettighed og ikke for
mere. (11) Fremdeles tilstår vi dem dette, at ingen skal fordriste sig til at
grave inden for stadens område, såvel inden for som uden for stadens grave,
uden tilladelse og billigelse af rådmændene under bøde og tab af 40 mark.
(12) Fremdeles hvis nogen foged eller mægtig mand tiltaler nogen borger
og påstår, at denne på et eller andet herredsting har tilsagt, lovet eller sam
tykket i et eller andet, da erklærer vi dette løfte og denne tiltale for aldeles
betydningsløs, medmindre det bliver bevist, at det er sket på stadens by
ting. (13) Fremdeles tilstår vi dette, at ingen tysk gæst, som kommer i han
delsøjemed, på nogen måde til forfang for vore borgere må købe huder
eller flæsk, som ikke er saltet, eller smør eller skind, som ikke er bundtet i
hele deger, 5) og dette må de ikke købe af andre end af borgere, således
som de kan blive enige om; og vi tillader ikke, at de fornævnte gæster farer
på landsbygden for at udøve noget købmandskab under forlis af de ting, som
de har købt; og de som forser sig herimod, skal derudover bøde os 40 mark,
og give fornævnte stad 40 mark i fyldestgørelse; og de gæster, som bliver
vinteren over i Lund, skal på tilsvarende vis som vore borgere i Lund i det
år, hvor de overvintrer der, erlægge alle de redsler, som staden i forvejen
måtte være pålagt. (14) Fremdeles hvis nogen bliver beskyldt for mand
drab, sår eller nogen anden skade eller brøde og bliver pågrebet inden for
staden, da skal han sætte borgen for sig, hvis han kan; eller han skal føres
op ad een gade og derefter ned ad andre gader. Kommer der da ingen
mand, som vil stille fyldestgørende borgen for ham, da tilstår vi, at han må
sættes i stadens gemme, indtil han bliver lovligt befriet for den tiltale eller
fældet for sin brøde. (15) Fremdeles sker der også dette, at nogen griber
anden mand med vold og magt uden dom, da skal den, der greb ham, give
os 40 mark og staden 40 mark, og bøde 40 mark til den, som blev grebet,
for vold. (16) Fremdeles tilstår vi dette, at så snart nogen mand på stadens
byting bliver dømt skyldig for en hvilken som helst grov misgerning, da skal
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vore borgere derefter have fuldmagt til at tage hans fred fra ham og straffe
ham på hals og hånd, eftersom hans brøde er til. (17) Sker der også dette,
at nogen borger eller borgers tjener skulde begå noget manddrab eller andre
grove lovovertrædelser, for hvilke de bør miste deres fred, da skal deres fred
igen lyses over dem på stadens byting og intet andet sted. (18) Fremdeles
hvem der bagvasker nogen hæderlig person med usømmelige ord, som går
på hans eller hendes fred eller ære, han skal, hvis han er en mand, efter
rådets bud slås til kagen eller disken; hvis det er en kvinde, da skal hun for
sin brødes skyld bebyrdes med at bære de stene, som dertil er bestemt. (19)
Vi tilstår ligeledes, at ingen ret købmand eller kræmmer i Lund, som kom
mer til Skanør eller Malmø i markedstiden i handelsøjemed, skal erlægge
de penninge, som kaldes vinduegæld 6); for de penninge vil vi ingenlunde
fritage vore andre borgere 7), som kommer fra samme stad til marked i
samme anliggende; dette tilføjet, at ingen, af hvad stand eller stilling han
er, skal have lov til at opføre nogen bygning mellem Skanør kirkegård og
boderne tilhørende borgerne i Lund, i medfør af hvilket deres gavn og tarv
kan forringes. (20) Fremdeles tilstår vi dem den særlige nåde, at vore for
nævnte borgere overalt, hvor vi råder og vort herredømme rækker, skal
være aldeles fri for alle toldpålæg, som skulde ydes os og vor kongelige ret
tighed. (21) Fremdeles eftersom der to gange har været rejst sag for os
af dem fra Lund på den ene side og det herred, som kaldes Torna herred,
på den anden om en bro, kaldet ‘Høghebro’, og den af to nævn er afgjort
således, at den bro skal og bør tilhøre fornævnte herred, da tildømmer vi
fornævnte herred foromtalte bro, at færdigholde evindelig og at genopbygge
så ofte, som det er påkrævet. (22) Fremdeles bestemmer vi dette og stad
fæster og er det vor ubetingede vilje, at hvis og når nogen mand i fornævnte
stad bliver beskyldt for tyveri eller lønligt manddrab, som kaldes mord, el
ler for kvindevoldtægt eller for sår med varigt men til følge, som kaldes
orbodemål, da skal han (,der rejser beskyldningen,) lade udpege et nævn
af gode borgere i Lund for at dømme over ham, som er sigtet, og det skal
frikende eller domfælde ham. (23) Fremdeles tager vi vore borgere, efter
som de vel er værdige dertil, under vort hegn og vor beskærmelse for sær
ligt at forsvare dem, idet det er vor vilje og idet vi tilstår dem at måtte nyde
alle disse foranskrevne nådesbevisninger og friheder, ligesom alle nådesbevisninger og friheder og særlige (bestemmelser), som vore forfædre har tilstået
og givet dem, skal forblive ved magt og have ubrydelig og uigenkaldelig va
righed til evig tid. Givet Lund i det Herrens år 1361 dagen efter helligtre-
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kongersdag under vot segl med herr Niels Jacobsen, provst i Lund, herr
Åge Ingvarsen, ridder, og Niels Jensen af Keldebæk som vidner.
1) hertil oversat efter nogle bevarede linier latinsk tekst, jf. Dipi. Dan. - 2) den
efterfølgende sætning er i oversættelsen usammenhængende og kan ikke med fuld sik
kerhed gengives; oversætteren har øjensynligt ikke forstået sit latinske forlæg. - 3).
ugen omkr. 14. oktober. - 4) d. v. s. tingsvidne. - 5) d. v. s. i bundter på 10 stykker. 6) jf. DRB. III 3 527 note 7.-7) d. v. s. som ikke er egentlige købmænd.

1361. 9. januar. Tønder.

2

Klaus Limbæk, kaldet Mulerth, Jens Nielsen, Niels Hase, riddere, og 18
andre gejstlige og verdslige bevidner, at hertug Valdemar af Sønderjylland
har skødet sine og hertugdømmets rettigheder i Møgeltønder sogn til Ribe
bispestol.
Original i rigsarkivet.

laus Limbæk, kaldet Mulerth, Jens Nielsen, Niels Hase, riddere, Åstred,
ærkedegn i Ribe, broder Jens Eg, provincialprior i Danmark, Jens
Brun, Niels Bernhardsen, kanniker i Ribe, Lave Uffesen, Peder Då, Erik
Nielsen, Janneke Jensen, Folrad Askenberg, Henneke Tegemad, Kristian
Amesten, Niels Bramdrup, Anders Bondesen, borger i Ribe, Godskalk Lim
bæk, Felix Krog, Sønnike Arnestsen, Otto Snafs og Niels Pedersen, væbnere,
til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi i det Her
rens år 1361 lørdag efter helligtrekongersdag var tilstede i Tønder og så og
hørte, at den berømmelige fyrste og herre, herr Valdemar, af Guds nåde
hertug af Jylland, helt og fuldt ud skænkede, overdrog og skødede alle sine
rettigheder, som tilkom ham eller hertugdømmet Jylland i Møgeltønder
sogn med hensyn til høj og lav domsmyndighed, aldeles intet undtaget, samt
ligeledes de jorder - hvis han ejede nogle i samme sogn - til den ærværdige
fader i Kristus og herre herr Peder, af Guds miskundhed biskop af Ribe,
på Vor Frue kirke i Ribes vegne til evig, fri og retmæssig besiddelse og lige
ledes til uindskrænket rådighed og brug, til gavn og til disposition for den
herre biskop, den, der til enhver tid vil være sammesteds, således at omtalte
herre biskop, den, der som fornævnt til enhver tid vil være sammesteds, hvert
år skal holde fire årtider i sin nævnte domkirke i Ribe med lys, ofringer og
messer, nemlig een for omtalte fyrste herr Valdemar, hertug af Jylland,
een for den velbyrdige fru hertuginde Regitse, hans hustru, een for junker
Henrik, deres søn, og een for junker Valdemar, deres nu afdøde søn. Dette

K
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erklærer vi derfor offentligt med dette brev over for alle, hvem det vedrører
eller kan vedrøre i fremtiden. Til sikkerhed og fuld vished om alt dette er
vore segl hængt under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.

1361. 12. januar.

3

Ridderen Peder Larsen indtræder i stedet for den afdøde Jakob Basse
som forlover for overenskomsten af 1360 10. august mellem kong Valdemar
og hertug Albrecht 2. af Mecklenburg (DRB. III 3 nr. 352).
Original i Schwerinarkivet.

eg Peder Larsen, ridder, erkender og bevidner med dette åbne brev for
alle folk, der ser og hører det læse, at jeg fornævnte (Peder Larsen) i rid
deren Jakob Basses sted - hvem Gud være nådig - har aflagt løfte for de
højbårne fyrster, mine nådige herrer, kong Valdemar, de Danskes og Ven
ders konge, og hans søn hertug Kristoffer af Lolland, for den overenskomst,
som er aftalt foran Helsingborg mellem dem på den ene side 1) og de ædle
fyrster hertug Albrecht af Mecklenburg og hans sønner, Henrik, Albrecht
og Magnus på den anden side, og som mine herrer har lovet og besvoret,
og jeg aflægger med dette brev løfte til de fornævnte hertug Albrecht af
Mecklenburg og hans sønner Henrik, Albrecht og Magnus og til alle deres
folk, som på deres vegne har modtaget løftet, i enhver måde som de andre
forlovere for mine fornævnte herrer har aflagt løfte, således som de breve
lyder, som mine fornævnte herrer har givet derpå, under hvilke deres og
deres forloveres segl hænger. Til vidnesbyrd om disse ting er mit segl hængt
under dette brev, som er givet og skrevet i det Herrens år 1361 tirsdagen
efter helligtrekonger.

J

1) selve teksten er anakolutisk; her gengivet efter meningen.

1361. 12. januar1).
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Johan v. Piessen, mecklenburgsk væbner, indtræder 1 stedet for den af
døde Tønnes Schönfeld som forlover for overenskomsten af 1360 10. august
mellem hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og hertug Erik 2. af Sachsen
(DRB III 5 nr. 355).
Original på Gottorp.

*) brevet er mutatis mutandis enslydende med forrige nr. og har været sigillatorisk
forbundet med det eksemplar af traktaten 1360 10. august, som har tilhørt hertug Erik
af Sachsen.

io. februar 1361
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Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Herbord Kule og Godeke
v. Reval har overgivet de 36 mark lybsk, som de havde i varetægt på rid
deren Jakob Splitafs vegne, til ridderens notar herr Henrik Detmestorp.
Niederstadtbuch i Lübeck.

et skal være vitterligt, at Herbord Kule og Godeke v. Reval fuldt ud
har overgivet de 36 mark lybske penge, som de havde i varetægt på
ridderen herr Jakob Splitafs vegne - eftersom de var blevet beslaglagt af
nogle gæster hos hans svend - til hans notar herr Henrik Detmestorp, fordi
de efter loven for rådet var blevet tildømt nævnte ridder. For at de ikke
skal blive udsat for fornyet krav fra nævnte ridder, har Konrad Brüggeman
afgivet løfte, indtil nævnte ridder oversender sit kvitteringsbrev hertil. Når
det er oversendt, skal samme Konrad være fri og kvit. Angående den sag
findes en anden indførelse skrevet år (13)60 Katherine dag2), som rådet
i kraft af nærværende indførelse befalede skulde slettes. Forhandlet for rådet.

D

1) notitsen er den fjerde på siden, der som overskrift har 1361 kyndelmisse. - 2) jf.
DRB. III 5 nr. 391; denne indførelse er gennemstreget i Niederstadtbuch.

1361. 5. februar-10. marts.1)

6

Indførelse i Rostock stadsbog om, at Henrik Sehusen og Henrik Kruse
har lovet rådmændene i Rostock skadesløsholdelse for deres løfte til rådmændene i Nykøbing og til deres medborger Henrik Dondeman.
Notits i Rostockarkivet.

enrik Sehusen og Henrik Kruse lovede i fællesskab, at de vil og skal
holde de herrer rådmænd i Rostock skadesløse for det løfte, disse har
aflagt til de herrer rådmænd i Nykøbing og til Henrik Dondeman, deres
medborger, på Johan v. Baseles og Didrik Kochs vegne.

H

1) notitsen er indført under 1361 mellem disse to datoer.

1361. 10. februar.

7

Jens Olufsen pantsætter sit gods i Østofte til herr Benedikt v. Ahlefeld
for 60 lødige mark.
V ordingborgske registratur (1476).

Nr. 8
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rev om, at Jens Olufsen for 60 lødige mark sølv efter kølnsk vægt pant
sætter herr Benedikt v. Ahlefeld alt sit gods i Østofte, som var tilfaldet
hans hustru som ret arv, og som tidligere tilhørte Niels Tordsen. Givet år
1361 på den hellige jomfru Scolasticas dag.

B

Reg. Dan. nr. *2392: 1361. 13. februar hører til år 1351. 5. marts og ved
rører ikke Danmark, jf. Dipi. Svec. VI 281 nr. 4688.

1361. 19. februar. Åhus.

8

Kong Valdemar 4. Atterdag tager indbyggerne i Åhus under sin beskyt
telse og stadfæster de privilegier, som er givet dem af tidligere konger i
Danmark,
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 tager nærværende brevvisere, vore elskede bymænd i
Åhus, under vor fred og beskyttelse for særligt at forsvare dem, idet vi med
dette brev overlader og tilstår dem alle de friheder og nådesbevisninger,
som de til nogen tid vides frit at have haft af vore forfædre, Danmarks kon
ger, og idet vi under trusel om vor nådes fortabelse forbyder, at nogen af
vore fogeder, deres officialer eller nogen som helst anden, af hvad stilling
eller stand han end er, drister sig til på nogen måde at hindre dem eller
nogen af vedkommendes undergivne eller fortrædige dem i nogen hense
ende imod dette brevs ordlyd og imod denne nådesbevisning, vi har be
vilget dem, såfremt han ønsker at bevare vor nåde ubeskåret og undgå vor
kongelige straf. Givet i Åhus under vor segl i det Herrens år 1361 fredagen
før søndagen Reminiscere med Niels Jensen af Keldebæk som vidne.

V

9

1361. 20. februar. Westminster.

Kong Edvard 3. af England meddeler kong Magnus af ‘Norge’, at ni en
gelske købmænd har beklaget sig over, at da de ‘med et skib, som i England
var blevet ladet med tøj og forskelligt andet gods og købmandsvarer til en
værdi af 2000 mark og fragtet til de skånske egne’, på grund af storm lagde
ind under den norske kyst, hvor de bragte deres gods i sikkerhed på strand-

22. februar 1361
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bredden, blev dette gods beslaglagt af den norske konges mænd, hvorfor kong
Edvard beder kong Magnus at skaffe de engelske købmænd deres gods tilbage eller sørge for, at de får erstatning.
Afskrift i London, Public Record Office.

1361. 22. februar.

10

Sognepræsten i Barsebåck overdrager dominikanerne i Lund nogle panter,
som herr Ludvig havde givet ham.
Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690).

uldmagt, udstedt af sognepræsten i Barsebåck til dominikanerne i Lund,
til at modtage nogle panter, som herr Ludvig, ridder, havde pantsat til
ham, og som, forudsat de ikke blev indløst fra sognepræsten i Barsebåck,
skulde skænkes til dominikanerne. Givet 1361 St. Peter ad cathedram.

F

1361. 22. februar. Væ.

11

Kong Valdemar 4. Atterdag tager indbyggerne i Væ under sin beskyt
telse og stadfæster de privilegier, som er givet dem af tidligere konger i
Danmark.
Original i Lunds landsarkiv.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi tager nærværende brevvisere, vore elskede bymænd i
Væ, under vor fred og beskyttelse for særligt at forsvare dem, idet vi tilstår
dem alle de friheder og nådesbevisninger, som de til nogen tid vides frit at
have haft af vore forfædre, Danmarks konger, og idet vi med dette brev
bekræfter samme og strengt forbyder, at nogen af vore fogeder, sammes of
ficialer eller nogen som helst anden uanset stilling eller stand imod dette
brevs ordlyd vover i nogen henseende at fortrædige samme vore bymænd i
Væ eller nogen af dem imod den nådesbevisning, som vi har givet dem,
såfremt han ønsker vor nåde ubeskåret og vil undgå den kongelige straf.
Givet i Væ under vort segl i det Herrens år 1361 mandagen efter søndagen
Reminiscere med Niels Jensen af Keldebæk som vidne.

V

1361. 24. februar, Reg. Dan. nr. 2466, se [1362.] 24. februar, nr. 156.
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1361. 1. marts. Lund.

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster de privilegier, som de spedalske
i Lund har fået af tidligere konger i Danmark.
Afskrift i Lunds landsarkiv.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi skænker og overdrager alle de nådesbevisninger, friheder
og privilegier til nærværende brevvisere, de spedalske i staden Lund, som
de til nogen tid vides frit at have haft af vore forgængere, Danmarks kon
ger, og vi stadfæster dem desuden med dette brevs ordlyd. Derfor forbyder
vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder,
deres officialer eller nogen anden, hvilken stilling han end indtager, på no
gen måde drister sig til at fortrædige dem imod de nådesbevisninger, som
er givet dem af vore forgængere, eller til at krænke dem på noget punkt,
såfremt han ønsker at bevare vor nåde ubeskåret og vil undgå den kongelige
straf. Givet i Lund i det Herrens år 1361 mandag efter søndagen Oculi
med Niels Jensen af Keldebæk som vidne.

V

13

1361. 4. marts.

Jakob Halvegge pantsætter sit gods i Avnstrup i Ringsted herred til herr
Kristoffer Eriksen for g1!2 mark sølv.
Original i den arnamagnæanske samling.

akob, kaldet Halvegge, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Jeg ønsker, at det med dette brev skal være vitterligt og klart for alle, at
jeg i sandhed står i skyld og gæld til den velbyrdige og ærlige mand herr
Kristoffer Eriksen, ridder, nærværende brevviser, for 3 1/2 mark lødigt sølv
i gode lybske sterlinger eller gode og gangbare groter og ikke i nogen anden
værdi, og at jeg eller mine arvinger i sandhed er forpligtet til under alle
omstændigheder at betale ham eller hans arvinger til nu førstkommende
St. Mikkels dag uden al forhaling eller indsigelse. For denne sum penge
pantsætter jeg med dette brev alt mit rørlige og urørlige gods i Avnstrup i
Ringsted herred til nævnte herr Kristoffer med alle tilliggender til nævnte
gods, agre, enge, græsgange, skove, vådt og tørt uden nogen undtagelse, og
med hvilket navn det end nævnes, på den forudskikkede betingelse, at hvis

J
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6. marts 1361

Nr. 15

jeg svigter med betalingen til den fastsatte termin, så skal samme herr
Kristoffer årligt oppebære frugter, afgifter og alle andre beder1), som
flyder af omtalte gods, og ligeledes skal oftnævnte herr Kristoffer i indløs
ningsåret, hvor nævnte gods indløses for nævnte sum penge, oppebære frug
ter og afgifter og alt andet, som før er nævnt, indtil fornævnte sum penge
fuldt ud er betalt, idet dette ikke på nogen måde skal fradrages i hovedstolen.
Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til, hvis fornævnte herr Kri
stoffer på grund af mangel ved min hjemling eller på anden måde efter
lands lov mister fornævnte gods inden indløsningsterminen, fuldt ud at ud
rede fornævnte beløb i sølv til samme herr Kristoffer eller hans arvinger
inden seks uger efter nævnte termin og helt og fuldt holde ham og hans
arvinger skadesløse for ethvert tab, som han måtte pådrage sig i medfør
af nævnte penge eller nævnte gods. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev tillige med landsdommeren på Sjælland Jens Madsens
segl. Givet år 1361 på den hellige martyr St. Lucius’ dag.
1) originalen har tributa (skat eller bede).

1361. 5. marts.

14

Testamente af Detmar Raven, borger i Lubeck.
Registratur i Liibeckarkivet (20. årh.).

1361 5. marts (feria sexta an te letare): - Detmar Ravens testamente. Vidner: Bernhard Oldenborg, Johan Pertzeval, rådsherrer. — Eksekutorer:
Hans broder Johan Raven, Henrik v. Kamen og Hennecke v. Kume.
- Indhold: 1.............2. Til vinduerne i Petri kirke i Lund (in Lunden) 6
skilling grot. 3.-6............. 7. Til Jon Ingesens datter 6 gylden. Johan v. Lunden eftergiver han 1/2 pund grot, som denne skylder ham. 8.-9............

1361. 6. marts. Lübeck.

15

Hertug Erik 2. af Sachsen (-Lauenburg) slutter en treårig våbenstilstand
med Lubeck, at regne til pinsedag, under forbehold af den tjeneste, han
skylder kongen af Danmark.
Original i Liibeckarkivet.

i Erik, af Guds nåde hertug af Sachsen, Engern og Westfalen, erkender
med dette brev, at vi har sluttet en overenskomst med de hæderlige
mænd, rådmændene og hele borgerskabet i Lübeck, på den måde, at vi fra

V
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denne dag indtil førstkommende pinse og videre i tre år ikke skal blive deres
fjende eller de vores (fjender); og hver af os skal virke for den andens
bedste, hvor han kan og formår det......... Endvidere hvis, hvad Gud forbyde,
vor herre kongen af Danmark under denne overenskomst skulde blive sta
den Lübecks fjende, så kan vi yde vor fornævnte herre en sådan tjeneste i
Danmark, som vi er ham skyldig, fra de borge og lande, som vi har af ham,
men i vort land Sachsen skal vi aldrig blive deres fjende indenfor dette tids
rum med borge, lande og folk........... Vidner herom er den ærværdige fader
i Gud og herre herr Bertram, biskop i Lübeck, og de dyderige folk, vore
kære mænd, ridder Detlev v. Parkentin, væbnerne Fikke v. Hitzacker den
ældre, nu marsk, Hartvig v. Ritzerow den ældre, Henrik og Wasmod
Schacke og Detlev v. Grönau. Givet og skrevet i Lübeck i det Herrens år
1361 lørdagen før den søndag, da man synger Letare Jerusalem.
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1361. 6. marts. Lübeck.

Lübecks genbrev til foregående brev.
Original på Gottorp.

i rådmænd i staden Lübeck erkender med dette brev, at vi har sluttet
en overenskomst med den ædle fyrste Erik, hertug af Sachsen, Engem
og Westfalen, på den måde, at vi fra denne dag og indtil førstkommende
pinse og videre i tre år ikke skal blive hans fjender eller han vores (fjende);
og enhver af os skal virke for den andens bedste, hvor han kan og formår det
........ Endvidere hvis, hvad Gud forbyde, kongen af Danmark under denne
overenskomst skulde blive vor fjende, så kan hertugen yde samme konge en
sådan tjeneste i Danmark, som han er ham skyldig, fra de borge og lande,
som han har af ham, men i sit land Sachsen skal han aldrig blive vor fjende
indenfor dette tidsrum med borge, lande og folk........... Vidner herom er
den ærværdige fader i Gud herr Bertram, biskop i Lübeck, og de dyderige
folk, ridder Detlev v. Parkentin, væbnerne Fikke v. Hitzacker, hertugens
marsk, Hartvig v. Ritzerow den ældre, Henrik og Wasmod Schacke og
Detlev v. Grönau. Skrevet i Lübeck i det Herrens år 1361 lørdagen før den
søndag, da man synger Letare Jerusalem.
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1361.. 7. marts. Lund.

Kong Valdemar 4. Atterdag stævner Mogens Hågensen i Villands herred
for kongens retterting i Lund.

13

io.

marts 1361

Nr. 19

Afskrift i Lundebogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne
i Villands herred hilsen og nåde.
Vi befaler Mogens Hågensen hos Eder, at han fredagen 1) efter søndagen
Letare fremstiller sig for vor justitiar i Lund for på lovlig vis at svare på,
hvad der foreholdes ham af Oluf Nielsen. Det er også vor vilje og befaling,
at ingen uanset hans stilling på nogen måde fordrister sig til at befatte sig
med det gods i Gyurthelykke, hvorom striden drejer sig, før den rejste sag
på lovlig vis afgøres på vort retterting. Givet i Lund i det Herrens år (13)61
på søndagen Letare med Niels Jensen som vidne.
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Niels Tuesen af Tanga erkender, at Absalon Pedersen har indløst tre
pantsatte gårde i Tårup.
Original i rigsarkivet.

iels Tuesen af Tangå til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev frit har
opladt og med al ret og gyldighed helt og fuldt har overladt nærværende
brevviser den gode mand Absalon Pedersen mit gods, nemlig tre gårde i
Tårup, hvilke kaldes Horsehave, og som er pantsat mig af Povl Jensen, kal
det Kåd, for fem mark lødigt sølv, med alle deres tilliggender, rørligt og
urørligt, intet undtaget, idet jeg erkender, at samme Absalon på lovlig vis
i sandhed har indløst samme gods fra mig for ovennævnte pengesum. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med seglet til
hørende den gode mand herr Lars, sognepræst i Frørup. Givet i det Her
rens år 1361 søndagen Letare.

N
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Stig Andersen, ridder, skænker Antvorskov kloster Tygestrup med mere
gods til sjælefrelse for sig selv, sine forældre, sin hustru og sine børn.
Efter oversættelse i Anne Krabbes kopibog.
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tig Andersen, ridder, ønsker alle, der ser dette brev eller hører det læse,
evig salighed.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg med dette mit
åbne brev overdrager, overlader og giver alt mit efterskrevne gods, rørligt
såvel som urørligt, nemlig Tygestrup med alt tilliggende i ager, eng, skov,
fiskevand, dam og dæmning, vådt og tørt inden for de fire markeskel, til
de hellige og gudfrygtige mænd, herr prioren og hans brødre i St. Hans
kloster i Antvorskov; fremdeles alt mit gods i Ulvig med alt dets tilliggende,
alt mit gods i Ulkestrup med alt dets tilliggende, endvidere alt mit gods i
Sibberup med alt dets tilliggende, til sjælefrelse for mine forældre, for mig,
min hustru og mine børn, nemlig disse efterfølgende ved navn: mine for
ældre herr Anders Stigsen og hans hustru fru Margrete, mine børn Anders
Stigsen, herr Uffe Stigsen, herr Ove Stigsen, herr Henrik Stigsen og Jens
Stigsen. Alt dette fornævnte gods, der tilkommer eller kan tilkomme mig
eller mine arvinger, giver jeg til fornævnte brødre i Antvorskov. Og jeg for
pligter mig og mine arvinger urokkeligt til at fri fornævnte brødre for til
tale fra hvem som helst i enhver henseende. Til yderligere vidnesbyrd har
jeg påtrykt mit segl her nedenunder sammen med segl tilhørende disse rid
dermæssige mænd herr Niels Knudsen, herr Jakob Olufsen, herr Oluf Jen
sen, herr Jens Nielsen, Oluf Bjømsen og Oluf Pedersen. Givet i Ringsted
onsdag efter midfaste år 1361.
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1361. 13. marts. Lund.

Kong Valdemar 4. Atterdag stævner for anden gang Mogens Hågensen
i Villands herred for kongens retterting i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyg
gerne i Villands herred hilsen og nåde.
Vi befaler for anden gang1) Mogens Hågensen hos Eder, at han på
palmesøndag 2) fremstiller sig for vor justitiar i Lund for på lovlig vis at
svare på, hvad der foreholdes ham af Oluf Nielsen. Givet i Lund i året
(13)61 lørdag før Judica.

V
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Prælater og kapitel i Lund beder pave Innocens 6. om at stadfæste valget
af Niels Jensen til ærkebiskop af Lund.
Afskrift i Lundebogen.

Herrens navn, amen. Niels Jakobsen, provst, Henrik Bokholt, dekan,
Jens Stigsen 1), ærkedegn, Jens Rønning, kantor, og den hellige Lunde
kirkes kapitel til den højhellige fader i Kristus, deres herre herr Innocens,
ved Guds forsyn den hellige og almindelige romerske kirkes pave, idet de
som hans ydmyge, tro og hengivne sønner ydmygt anbefaler sig med fromme
kys på hans helligheds fod.
Da kirker, der er berøvet deres hyrdes trøst, på grund af langvarig va
kance lider svære tab i åndelige og timelige henseender, har kirkerettens
fædre efter forstandig overvejelse anset det for hensigtsmæssigt, at bispe
sæder ikke bør stå ubesatte ud over tre måneder 2). Da derfor i det Herrens
år 1361 23. januar herr Jakob — salig ihukommelse — forhen ærkebiskop i
Lund, Sveriges primas, gik alt kødets gang, og hans legeme først den 18.
februar på grund af det lands og steds fjerne beliggenhed, hvor han døde 3),
med skyldig ærefrygt var ført til vor stad Lund, fastsatte de ved kirken i
Lund residerende og nærværende kanniker, hvis navne vil være at finde
nedenfor, enstemmigt, for at ikke kirken i længere tid skulde begræde ulem
perne ved sin forladte stilling, den 14. marts og de følgende dage til afhol
delse af valget af den nye ærkebiskop. Efter at alle de fraværende kanniker,
som burde, vilde og kunde deltage på bekvem måde, i mellemtiden var
stævnet til nævnte dag at give møde i kapitlet i Lund, forsamledes vi efter
gammel sædvane foran højaltret i vor Lundekirke for at forhandle om val
get af den fremtidige ærkebiskop. Derpå formanede herr Jakob Jermer,
kannik, på egne og hele kapitlets vegne - idet der var givet ham specielt
mandat hertil - alle bandlyste, suspenderede og dem, der var under inter
dikt, samt alle andre, der muligvis kunde være iblandt dem, og som efter
ret eller sædvane ikke burde være til stede under valghandlingen, til at for
lade kapitelmødet og tillade, at man frit valgte andre, idet han i sit eget
og de andre kannikers navn erklærede, at det ikke var hans eller de andres
hensigt at lade sådanne personer få adgang, som om de havde ret til at
deltage i valget eller forhandle eller gå til valg sammen med dem. Tvært
imod var det deres vilje, at stemmer, afgivne af sådanne - hvis det viste sig,

I

Nr. 2i

zj. marts 1361

16

at der havde været nogen til stede - ikke siden skulde tjene til anbefaling
for nogen eller være nogen til skade, og at de ganske skulde betragtes som
ikke-anerkendte og ikke-afgivne stemmer, selv om de skulde være blevet
eller skulde blive anmodet (om at overvære handlingen). Efter at have
drøftet, under hvilken form man skulde gå frem ved valghandlingen, vedtog
vi derpå, alle som een, at providere kirken ved direkte afstemning4). Der
for valgte vi enstemmigt tre troværdige mænd af kollegiet, nemlig herr
Henrik, dekan, herr Jens, kantor, og herr Jakob Jermer, kanniker, hvem vi
gav fuldmagt til hemmeligt og enkeltvis omhyggeligt at efterprøve alles stem
meafgivning, først deres egne og derpå vore, og efter at have nedskrevet dem
da straks at meddele dem for alle. De, der var udpeget til at efterprøve
stemmeafgivningen, modtog den fuldmagt, der overdroges dem, og trak sig
tilbage til et ærværdigt og hemmeligt sted bag højalteret og efterprøvede
omhyggeligt, hemmeligt og enkeltvis de enkeltes stemmer, således som de
bagefter refererede for os, først deres egne og derpå vore, således som vi
havde givet dem besked om, og efter at have nedskrevet dem forkyndte de
dem straks for alle. Ved denne bekendtgørelse og ved den påfølgende prø
ven af stemmetal, af nidkærhed og fortjenester 5) viste det sig, at vi præla
ter og kanniker i Lund, alle som een, enstemmigt og endrægtigt ved afstem
ningen havde afgivet vore stemmer på herr Niels Jensen, præst og kannik
ved vor kirke, som den, der burde vælges til ærkebiskop i Lund og Sveriges
primas, en uden tvivl forudseende og forstandig mand, med rette anbefa
lelsesværdig ved kundskab, liv og gode sæder, i besiddelse af gejstlige grader
og af den lovlige alder 6), født i lovligt ægteskab, i højeste grad kyndig i
åndelige og timelige sager, hvem herr Jakob Jermer, fornævnte kannik, efter
vor specielle befaling og i vor nærværelse højtideligt valgte på følgende
måde:
I faderens, sønnens og den helligånds navn, amen. Da vor kirke i Lund
stod ubesat, og da de var sammenkaldt, som skulde sammenkaldes, og da
alle de, som burde, vilde og uden besvær kunde være nærværende, var nær
værende på den fastsatte dag, vedtog vi alle som een at beskikke vor kirke
i Lund ved direkte afstemning, og da afstemningen havde fundet sted efter
det almindelige kirkemødes bestemmelser 7) og var blevet bekendtgjort og
en samvittighedsfuld prøven havde fundet sted, viste det sig, at vi, alle som
een, endrægtigt og enstemmigt havde afgivet vore stemmer på herr Niels
Jensen, præst og kannik, en uden tvivl forudseende og forstandig mand,
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med rette anbefalelsesværdig på grund af sin kundskab i videnskaberne og
sin fortræffelige karakter, i besiddelse af de gejstlige grader og af den lov
lige alder, født i lovligt ægteskab, i højeste grad kyndig i åndelige og time
lige sager. Derfor vælger jeg, Jakob Jermer, på egne og mine fællers og
kollegers, det hele kapitels vegne og på alle deres vegne, som er valgberetti
gede ved dette valg, i kraft af den bemyndigelse, hele kapitlet har overdra
get og tilstået mig, under påkaldelse af den helligånds nåde til ære for den
hellige og udelelige treenighed, den hellige jomfru Maria og den glorrige
martyr Laurentius, til hvis ære Lundekirken er indviet, herr Niels Jensen,
præst og min medkannik, til ærkebiskop i vor kirke i Lund og Sveriges pri
mas og overdrager ham omsorgen for denne kirke.
Men vi prælater og kanniker, alle som een, har med dette brev god
kendt det således højtideligt trufne valg, stadfæstet og vedtaget det, og har
efter højtidelig afsyngelse af Te Deum ført vor nævnte udvalgte til sæde i
ærkebispestolen i overensstemmelse med sædvane. Fornævnte herr Jakob
Jermer, kannik, forkyndte straks højtideligt dette valg for gejstligheden og
menigheden. Efter at valget havde fundet sted, blev det inden for det til
børlige tidsrum 8) forkyndt for nævnte udvalgte ærkebiskop af herr Niels,
provst, og Henrik, dekan, på vor befaling, og han blev anmodet om at give
sin billigelse til dette valg. Og eftersom den valgte ikke vilde modsætte sig
den guddommelige vilje, da fornævnte herrer provst og dekan den 15. marts
forsynet med specielt mandat hertil af os for anden gang bad ham værdiges
i at indvilge i valget af ham, indvilgede han omsider, efter at han først selv
omhyggeligt havde overvejet sagen og efter at være blevet besejret af vore
mange indstændige anmodninger og næsten tvunget dertil, idet han tøvede
mere af fromhed end af frygt, i valget til pris og ære for Gud den almægtige
fader, den hellige jomfru Maria og den glorværdige martyr St. Laurentius.
Vi bønfalder derfor fromt og ydmygt efter enstemmigt ønske Eders hellig
hed om, at I vil værdiges at stadfæste dette valg, der er foretaget så høj
tideligt og på kanonisk vis, og nådigt meddele samme vor valgte indvielsens
nådegave med overdragelse af palliet til tegn på den ærkebiskoppelige vær
dighed, så at han med Guds bistand som en velegnet hyrde må kunne styre
og gavne os og hele stiftet, og vi og hans andre undergivne kan stride for
Guds åsyn på mest hensigtsmæssig måde. Men for at Eders hellighed tyde
ligt kan vide, at vore ønsker har været endrægtige i alt det fornævnte, hvert
og eet, og at vi har været enige og endrægtige i denne ansøgning, oversender
3. række. VI. — 2
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vi Eders hellighed denne vor valgbeslutning - bestyrket og underskrevet i
overensstemmelse med kanonisk vedtægt 9) med vore egenhændige under
skrifter - som vi til yderligere sikkerhed har ladet bringe i officiel form
ved nedennævnte notar og ladet den besegle med vort kapitels og vore egne
segl. Dette er sket i ovennævnte år og måneder, dage og steder i nærværelse
af de hæderlige mænd og gode herrer Peder Jensen, sakristan ved kirken i
Lund, og Jens Nielsen, præst ved St. Budolfi kirke i Lund, som var særlig
tilkaldt og anmodet om at bevidne ovennævnte........... 10).
Og jeg Niels Jakobsen, degn og provst i Lund, samtykker og underskri
ver. Og jeg Henrik Bokholt, præst og dekan i Lund, samtykker og under
skriver. Og jeg Jens Rønning, præst og kantor i Lund, samtykker og under
skriver. Og jeg Josef Nielsen, præst og kannik i Lund, samtykker og under
skriver. Og jeg Jakob Jermer, præst og kannik i Lund, samtykker og under
skriver. Og jeg Mogens Tordsen, subdiakon og kannik i Lund, samtykker
og underskriver. Og jeg Peder Bodulvsen, præst og kannik i Lund, sam
tykker og underskriver. Og jeg Jens Bunkeflo, præst og kannik i Lund, sam
tykker og underskriver. Og jeg Jakob Jermer, kannik i Lund, samtykker og
underskriver som befuldmægtiget for den fraværende kannik magister Hem
ming. Og jeg, Niels Pose, præst og kannik i Lund, samtykker og underskri
ver. Og jeg Povl Larsen, præst og kannik i Lund, samtykker og under
skriver. Og jeg Niels Pose, præst og kannik i Lund, samtykker og under
skriver som befuldmægtiget for den fraværende kannik herr Heine. Og jeg
magister Niels Knudsen, præst og kannik i Lund, samtykker og under
skriver. Og jeg Niels Erlandsen, subdiakon og kannik i Lund, samtykker og
underskriver. Og jeg Erik Svallersen, præst og kannik i Lund, samtykker
og underskriver.
1) han nævnes ikke blandt underskriverne nedenfor; ifølge Weeke, Lunde kapitels
Gavebøger 62, døde han 1361 17. marts. -2) c. 41 X de electione et electi potestate I
6. Udover de nedenfor anførte tekststeder i kanonisk ret kan iøvrigt generelt henvises
til fremstillingen hos Hinschius, Kirchenrecht II 658-70. - 3) han døde på Hammers
hus, Annal. Dan. 189.-4) Per uiam scrutinii, se c. 42 X De electione et electi potestate
1 6, jf. DRB. II 1 nr. 110 note 2 og II 9 nr. 81 note 1. - 5) jf. ssts. c. 55. - 6)
d. v. s. 30 år, jf. ssts. c. 7. - 7) Laterankonciliet 1215, dets beslutninger udgør c. 1-60
i den anførte titulus I 6. - 8) d. v. s. senest inden 8 dage, jf. c. 6 VI De electione et
electi potestate I 6. - 9) jf. c. 19 X De electione et electi potestate I 6. - 10) sædvanlig
vis blev denne valgbeslutning, decretum electionis, udfærdiget af en notar, jf. Hinschius II 669. I afskriften i Lundebogen er dette afsnit forkortet med følgende bemærk
ning: Derefter er denne valgbeslutning signeret med den offentlige notars hånd og inde
holder hver enkelt kanniks underskrift på denne måde.
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T estamente af Jens Stigsen, ærkedegn i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

Herrens navn, amen. Jeg Jens Stigsen, ærkedegn i Lund, har skønt
skrøbelig på legeme, så dog sund på sjælen, ved stadig grublen og urolig
vågen ladet mig belære af erfaringen om, at der i det menneskelige liv ikke er
noget, som kan bestå evigt, men at væren nødvendigvis fører til ikke-væren,
fordi naturens forkrænkelighed er et hvilket som helst menneskes forkræn
kelighed. Idet jeg derfor ønsker af al min flid at komme min dødsstund i
forkøbet ved forudseende foranstaltninger og at smykke min sjæl ved fromme
og fortjenstfulde gerninger, opsætter jeg mit testamente og træffer min
sidste vilje angående det gods, de ting og ejendele, som Gud har forundt
mig i det timelige, på den måde og i den form, som følger, og jeg vil, at
denne handling skal have det fuldbyrdede testamentes kraft og styrke, selv
om jeg skulde foretage mig noget andet, da menneskets vilje er flakkende
lige indtil livets sidste stund. Jeg testamenterer altså først til bygningsfonden
ved St. Laurentiuskirke i Lund, hvor jeg vælger mit gravsted ved det alter,
som min fader opførte og udstyrede x), en gård i Elestorp, som jeg har er
hvervet af Jens Folkesen. Fremdeles testamenterer jeg fornævnte St. Lauren
tiuskirke for min årtid, som årligt skal holdes i samme kirkes kor, en gård
i Almarod med alt dens tilliggende, rørligt og urørligt, hvis årlige afgift er
syv pund og fire skæpper byg, således at kannikerne, som deltager i vigilierne og messerne skal oppebære halvdelen af nævnte afgift og dele den
mellem sig, og vikarerne halvdelen af den resterende halvdel, hvorfra skal
drages to øre til klokkerne i tårnet. Men de fattige disciple og andre tiggere
skal ligeligt oppebære den resterende fjerdedel. Dernæst skal den ærværdige
herre, den udvalgte herr ærkebiskop af Lund, Niels Jensen, have et sølv
bæger og det bedste horn, jeg har; den herre provst i Lund et horn; herr
Henrik Bokholt, dekan, et horn, en guldring og den bog i kanonisk ret, som
han har; herr Jens Rønning, kantor, et horn; herr Josef Nielsen et horn;
herr Jakob Jermer et horn; magister Mogens en mark lødigt og korklæder;
herr Peder Bodulvsen et horn; herr Jens Bunkeflo et horn; herr Niels Pose
et horn; herr Heine et horn og en hest; magister Niels Knudsen et horn og et
‘stodhors’ med føl; herr Jakob Absalonsen et horn og en sølvske; herr Niels
Erlandsen et horn; herr Erik et horn; klostret i Herrevad tre mark penge;
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klostret i Ås i Halland tre mark penge; Allehelgens kloster i Lund to mark
penge; Øved kloster to mark penge; Tommerup kloster to mark penge;
Bækkeskov kloster to mark penge; Dalby kloster to mark penge; Børringe
kloster to mark penge; St. Peders nonnekloster ved Lund to mark penge;
helligåndshospitalet samme sted to mark penge; de spedalskes hospital
sammesteds tre mark penge; de spedalskes hospital i Tommerup tre mark
penge; de spedalskes hospital i Åhus en mark penge. Fremdeles sognekir
ken i Igelosa to mark, præsten sammesteds en mark og kirketjeneren en halv
mark; kirken i Stångby en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren en
øre; kirken i Flyinge en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren en øre;
kirken i Gårdstånga en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren en øre;
kirken i Holmby en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren en øre;
kirken i Hammarlunda en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren en
øre; kirken i Åsum i Gårds herred to mark penge, præsten en mark og kirke
tjeneren en halv mark; kirken i Skepparslov en halv mark, præsten to øre
og kirketjeneren en øre; kirken i Kopinge en halv mark, præsten to øre og
kirketjeneren en øre; kirken i Roddinge en halv mark, præsten to øre og kir
ketjeneren en øre; kirken i Åsum i Fårs herred en halv mark penge, præsten
to øre og kirketjeneren en øre; kirken i Skivarp en halv mark, præsten to
øre og kirketjeneren en øre; kirken i Olov en halv mark, præsten to øre og
kirketjeneren en øre; kirken i Gislov en halv mark, præsten to øre og kirke
tjeneren en øre; kirken i Rang en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren
en øre; kirken i Hyllie en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren en øre;
kirken i Kyrkheddinge en mark penge, præsten en halv mark og kirketje
neren to øre; kirken i Gorslov en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren
en øre; kirken i Tofta en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren en øre;
kirken i Billeberga en halv mark, kirketjeneren en øre og præsten to øre;
kirken i Vram en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren en øre; kirken
i Brunnby to mark penge, kirketjeneren sammesteds en halv mark; kirken
i Jonstorp en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren en øre; kirken i
Ausås en halv mark, præsten to øre og kirketjeneren en øre; min sogne
kirke, St. Budolfi kirke i Lund, fem mark penge, herr Jens, præst samme
sted et sæt klæder af grøn farve underforet med gråværk samt mit store
breviar og kirketjeneren en mark penge; Store St. Marie kirke en mark
penge, præsten samme sted en halv mark og kirketjeneren to øre; en halv
mark til hver af alle kirkerne i staden Lund ud over de allerede nævnte, to
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øre til præsterne ved hver af disse kirker og en øre til kirketjenerne ved hver
af dem; til dominikanerne i Lund tre mark; til franciskanerne lige så me
get; til dominikanerne i Åhus to mark penge; til dominikanerne i Helsing
borg to mark penge; til franciskanerne i Ystad to mark penge; til franciska
nerne i Trelleborg to mark penge; til fru Regitse en ridehest sammen med
en guldring; til hendes søn Stig alle mine bøger undtagen dem, der er nævnt
i testamentet; til Peder Eskilsen et horn, til hans hustru en guldring; til
Skjalm Ågesen et horn; til Ingemar Karisens hustru en guldring; til Jakob
Havre et horn, til hans hustru, fru Margrete, en guldring; til Lars Andersen
et horn, til hans hustru en mark lødig; til mine svende, nemlig Trued Truedsen en fole, Josef Erlandsen, min klerk, en fole sammen med det lille breviar,
Gødmer en fole, Jens Torbensen en fole. Jens en fole eller 20 mark penge,
Niels Ågesen ti mark penge, Niels Skrædder ti mark, Peder Skåning otte
mark penge og mine klæder, som jeg plejede at ride i... .2) Gønge otte
mark penge, Peder Eskilsen, min kok, ti mark penge, min smådreng Mikkel
ti mark penge og den hest, som jeg købte af herr Jakob Absalonsen, min
smådreng Minst ti mark, Ønder seks mark penge, Henrik seks mark penge,
Hildeborg to mark penge. Til betaling af alt dette henlægger og anordner
jeg alle mine kirkelige indtægter, som indkommer i dette år, samt alt mit
verdslige gods i Opptuna, Skaftarp, Bjårrod og en gård i Humlarp. End
videre til Margrete Steffensdatter tre mark penge; til dragergildet eller
-lavet3) i Lund tre mark penge. Fremdeles til betaling og fyldestgørelse af
Lundekirkens bygningsfonds krav pantsætter og henlægger jeg alt mit gods,
nemlig en gård i Håljarp, en gård i Billeberga, en gård i Gislov og en gård
i Horstad, idet jeg under straf af bandlysning og med henvisning til Guds
strenge dom forbyder, at nogen befatter sig med nævnte gods, indtil for
nævnte bygningsfond er blevet fyldestgjort. Som eksekutor af dette testa
mente og min sidste vilje udnævner, bestemmer og indsætter jeg de ærvær
dige mænd, de herrer Henrik Bokholt, dekan, og magister Niels Knudsen,
kannik i Lund, idet jeg beder dem indtrængende i Herren, at de sammen
med min broder herr Peder Stigsen vil udføre denne min sidste vilje, såle
des som de vil stå til ansvar over for Gud i det høje. Til vidnesbyrd herom
er mit segl hængt under tillige med mine nævnte eksekutorers segl. Givet i
Lund i det Herrens år 1(3)61 mandag før den hellige abbed Benedikts dag.
1 jf. DRB. III 3 nr. 59. - 2) hul i pergamentet. - 3) teksten har conuiuium uel
sodalicium portitorum; et dragerlav er kendt fra Flensborg og København, Nyrop, Dan
marks Gilde- og Lavsskraaer I 129, 144, 541 og II 400.
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Kong Valdemar 4. Atterdag stævner for tredje gang Mogens Hågensen
i VUlands herred for kongens retterting.
Afskrift i Lundebogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne
i Villands herred hilsen og nåde.
Vi befaler for tredie gang *) Mogens Hågensen hos Eder, at han fredagen
efter, at dette brev er blevet læst, fremstiller sig på vort retterting for at
svare på, hvad der foreholdes ham af Oluf Nielsen. Givet i året (13)61 lør
dagen før palmesøndag med Niels Jensen som vidne.

V

x) jf. nr. 17 og 20.
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1361. 24. marts. Avignon.

Guillelmus Guilaberti, kannik i Narbonne og apostolisk kollektor i kirke
provinsen sammesteds, indbetaler 623 floriner i annatafgifter for Narbonne
stift til det apostoliske kammer ‘ved herr Johannes Guilaberti, kollektor i
Danmark’.
Regnskabsnotits i Vatikanarkivet.
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1361. 27. marts. Lund.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Folkvin Andersen på kongens
retterting har erkendt at skylde en borger i Lund 1I^ mark korn og 3 mark
penge.
Original i Liibeckarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1361 dagen før påske var Folkvin Ander
sen personligt til stede på vort retterting og erkendte i sandhed at stå i skyld
og gæld til nærværende brevviser, en betroet x) borger i Lund, for V2 mark
kom og 3 mark nye skånske penge, at betale ham under alle omstændighe
der inden kommende kyndelmisse uden al forhaling eller hindring. Givet i
Lund under vort segl, år og dag som ovenfor, med Niels Jensen af Keldebæk som vidne.

V

x) teksten har commendatori ciui Lundensi, d. v. s. en borger, der i et givet forhold
og på givne betingelser (agent) står i handelsforbindelser med en anden købmand, jf. at
brevet findes i Lubeck.
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Kong Valdemar 4. Atterdag stævner for fjerde gang Mogens Hågensen i
Villands herred for kongens retterting.
Afskrift i Lundebogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne
i Villands herred hilsen og nåde.
For fjerde gang1) befaler vi til overflod2) Mogens Hågensen hos Eder,
at han fredagen efter, at dette brev er blevet læst, fremstiller sig på vort ret
terting for at svare på, hvad der foreholdes ham af Oluf Nielsen. Givet i
Lund i året (13)61 mandagen efter påskesøndag med Niels Jensen som
vidne.

V

t) jf. nr. 17, 20 og 23. - 2) fjerde kongebrev skulde være et straksbrev, jf. Poul Johs.
Jørgensen, Retshistorie 321. Afvigelsen fra regelen skyldes muligvis, at den i nr. 20
fastsatte tidsfrist ikke ses at være blevet overholdt i nr. 23.

1361. 2. april.

27

Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev
af 1360 17. juli.
Original i Lübeckarkivet.

ertram, af Guds og det apostoliske sædes nåde, biskop ved kirken i Lü
beck, til alle, hvem dette brev når, hilsen med Gud.
Vi erklærer, at vi har set et brev af den stormægtige fyrste og herre herr
Valdemar, Danmarks og Vendens konge, ustungent og ubeskadiget og uden
at indeholde noget, der kunde give anledning til mistanke, samt beseglet
med hans fulde segl, som var påtrykt på bagsiden, og hvis ordlyd på tysk vi
des at være denne: Vi Valdemar, af Guds nåde konge af Danmark (o. s. v.
= DRB III 5 nr. 347). Derfor er vort segl til klart vidnesbyrd om dette
vort gennemsyn hængt under dette brev i det Herrens år 1361 fredag i
ugen efter påske.

B
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Niels, udvalgt ærkebiskop af Lund, tilstår kannikerne i Lund ret til et
nådsensår og overlader dem visse ærkebiskoppelige rettigheder.
Afskrift i Lundebogen.
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iels, af Guds nåde udvalgt ærkebiskop ved kirken i Lund, til alle, der
får dette brev at se og høre det læse, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom de herrer provsten, dekanen, ærkedegnen, kantoren og hele vort
i Kristus elskede Lunde kapitel ydmygt har ansøgt os om, at vi nådigt vilde
værdiges at fastslå retsgyldigheden af nedennævnte artikler: For det første,
at når en Lundekannik afgår ved døden, skal eksekutoren af hans testa
mente - hvad enten han personligt har beskikket ham, eller kapitlet, i til
fælde af at testator har forsømt dette, har beskikket et af sine medlemmer
til eksekutor — i et helt år fuldt ud oppebære alle afgifter og tjenesteydelser
af alle hans kirkelige beneficier1), så bøjer vi os for deres fromme bønner
og stadfæster med samme vort kapitels enstemmige samtykke, at det til evige
tider ubrydeligt skal overholdes, at når en kannik i kapitlet i Lund afgår
ved døden, hvad enten han har beklædt en dignitet eller ej, da skal hans
eksekutor, udpeget i kapitlet, sammen med hans andre testamentseksekutorer frit nyde alle frugter, afgifter og tjenesteydelser, der hidrører fra digni
tet, præbende og fællesbord 2), hvis den afdøde har holdt residens i et helt
år regnet fra hans dødsdag, for dermed hæderfuldt at holde hans begra
velse og samvittighedsfuldt at betale den afdødes gæld; og han (eksekuto
ren) skal have fuld og uindskrænket dispositionsret over nævnte beneficiers
gods, alt og hver enkelt, indtil omtalte termin. Og hvis der, når de testa
mentariske gaver og gælden er betalt, bliver noget tilovers af indtægterne
eller ydelserne, da skal det fuldt ud uden nogen svig overdrages til den af
dødes rette arvinger, dog med undtagelse af virning, der hører til førnævnte
beneficier. Fremdeles3) skal de herrer Lundekanniker, såvel de nuværende
som de til enhver tid værende, og deres vikarer, som residerer ved de kirker,
deres præbender har navn efter4), eller som er henlagt til deres præbender
eller digniter, være ganske kvit, fri og undtagne for ydelse af cathedraticum
til bispen og for andre ærkebiskoppelige rettigheder og tynger. Fremdeles
at samme kanniker skal have hele den ærkebiskoppelige jurisdiktion over
deres bryder og landboer og gårdsæder og deres undergivne, hvad enten de
bor på gejstligt eller verdsligt gods, og at de frit skal oppebære bispetiende
af samme. Fremdeles at de frit skal kunne tvinge genstridige, trodsige og
halsstarrige blandt samme undergivne med samme kannikers egne breve un
der trusel om kirkens straf, dog med undtagelse af de egentlige bandlys
ningsdomme, af skilsmissesager og andre større sager. Til vidnesbyrd her
om har vi ladet vort segl hænge under dette brev tillige med segl tilhørende

N
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Nr. 30

vort højtelskede kapitel og vor Lundegård.5) Givet i Lund i det Herrens år
1361 på biskoppens og bekenderen St. Ambrosius’ dag.
x) jf. 1346 6. maj, DRB III 2 nr. 250. - 2) d. v. s. den andel, der tilfaldt residerende
kanniker i kapitlets fællesindtægter. - 3) jf. 1355 8. juni, DRB III 4 nr. 251. - 4) jf.
nr. 206 note 2. - 5) d. v. s. det ærkebiskoppelige officialatssegl.

1361. Omkr. 11. april.1)
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Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Torkil Åstredsen Skytte
skylder Dankward v. See go mark lybsk, for hvilke han skal betale 46 fad
sildeolie i Falsterbo,
Niederstadtbuch i Lübeck.

Thorkil Åstredsen, kaldet Skytte, skylder Dankward v. See 90 mark lybske
JL penge; han, der var til stede ved stadens bog, erkendte, at han for dette
beløb inden 8 dage efter Marie fødselsdag2) ufortøvet skal overgive og be
tale 46 fad sildeolie i Falsterbo. Nicolaus v. Femern aflagde for ham ed
på, at hvis denne Dankward skulde komme til at lide tab eller afbræk,
skal han erstatte ham dette fuldstændigt og i sin helhed. (Dankward 3) er
kendte, at samme Nicolaus havde betalt ham disse penge) 3).
Nicolaus v. Femern skylder Dankward v. See 57 mark penge, at betale
nærmeste St. Hans dag.
4) notitsen er den ottende på en side, der har overskriften (13)61 11. april. - 2) 8.
september. - 3) - 3) tilføjet senere.

1361. 14. april. Lund.
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Niels, (udvalgt ærkebiskop af Lund), giver Torkil Nielsen af Gladsax
kvittering for hans forvaltning af ærkebiskoppens gods og indtægter.
Afskrift i udtog på det kongelige bibliotek.

iels o. s. v. til alle o. s. v.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at den velbyrdige
mand, nærværende brevviser Torkil Nielsen af Gladsax, i det Herrens år
1361 på de hellige martyrer Tiburtius’ og Valerianus’ dag var stedet for
os i vor nærværelse i Lund, hvor han fuldt ud, sandfærdigt og lovformeligt
afregnede med os og aflagde tilfredsstillende regnskab med hensyn til alt

N
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vort og Lundekirkens gods i landet Skåne, i Nørre- og Sønderhalland, i
Blekinge og Lister, for det, som han personligt eller i sit navn på en hvilken
som helst måde havde modtaget eller ladet udbetale, nemlig med hensyn til
landgilde, afgifter, tiende, frugter, sagefald, told og vrag og ligeledes med
hensyn til sognepræsternes subsidium, nemlig i (alter)-havre1), cathedraticum, afgifter, tjenesteydelser, bidrag og alt øvrigt, hvad enten det drejer
sig om guld, sølv, skånske penge eller anden mønt, eller om tysk øl, kom,
mel, malt, smør, honning, sild, flæsk, kreaturer, svin, får, lam eller høns,
heste, plage og foler, eller hvad navn disse oppbørsler nu har eller ikke har,
at regne fra den første dag, da han overtog forvaltningen af nævnte gods,
af Lundekirkens gods og af vort officialdømme og lige til denne dag. Idet
vi med vort elskede Lundekapitels samtykke og bifald efter fortjeneste vil
sikre ham mod skade for denne regnskabsaflæggelse lader vi med dette brev
denne Torkil, hans official og alle hans venner, tjenere og arvinger - alle
og enhver af dem — være kvit, fri og fuldstændigt undtaget for krav fra os,
vore efterfølgere og vores og deres arvinger, (idet vi fritager ham for byr
den af yderligere) 2) regnskabsaflæggelse i anledning af det fornævnte eller
for enkelte dele af det eller til at opstille et nyt. Til vidnesbyrd om denne
kvittering er vort segl hængt under dette brev tillige med vort elskede Lunde
kapitels segl. Givet år, dag og sted som ovenfor.
1) jf. Kalkar I sp. 50. - 2) dette el. lign, mangler i afskriften.
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[1361] 18. april.

Rådet i Lübeck meddeler rådet i Lüneburg, at udsendingene til kong Val
demar er vendt tilbage, og at en hansedag er berammet til 2, maj i Lübeck.
Original i Lüneburgarkivet.

ette skal overgives til de forstandige og hæderlige mænd, de herrer rådmænd i Lüneburg, vore elskede venner.
Vor dybtfølte hilsen tilforn. I skal vide, at rådsudsendingene, nemlig to fra
staden Stralsund og to fra vor stad Lubeck, som var udsendt til herr kongen
af Danmark for at opretholde købmændenes rettigheder i landet Skåne, så
ledes som stædernes rådmænd enedes om under det nyligt afholdte møde i
Stralsund1), nu er vendt tilbage, og i den anledning er der blevet fastsat
et møde i vor stad Lübeck til søndag efter Philip og Jakobs dag, som er da
gen efter samme fest 2 ), for at træffe afgørelse i denne sag. Derfor beder

D
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Nr. 32

vi om, at I til dette tidspunkt sender rådsmedlemmer med fuldmagt. Givet
søndag Jubilate under vort segl. Vi beder om Eders svar og om, at I under
retter stædeme i Eders nabolag.
Givet ved rådmændene i Lübeck.
!) omkr. 1361 7. marts, jf. omtalen i nr. 47. - 2) d. v. s. 2. maj; efterretninger om
dette møde haves ikke, men forhandlingerne fortsattes i Rostock den 19. maj, jf. nr. 46.

1361. 20. april. Avignon.
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Pave Innocens 6. giver Jakob Jermer, præst i Lunds stift, tilladelse til at
vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Jakob Jermer, præst i Lunds stift, o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed, hvormed Du ærer os og romerkirken, for
anlediger, at vi nådigt bønhører Dine ansøgninger, især når de tager sigte
på Din sjæls frelse. Følgelig har vi imødekommet Dine bønner og bevilger
Dig, vor fromme søn, med dette brev, at Din skriftefader, hvem Du nu vil
vælge, med apostolisk myndighed kan meddele Dig, hvis Du står fast i op
rigtig tro, holder fast ved den hellige romerske kirkes enhed og forbliver
lydig og hengiven mod os og vore efterfølgere, de romerske paver, som er til
trådt på kanonisk vis, fuld forladelse for alle Dine synder, som Du angrer af
hjertet og bekender med munden, dog kun een gang, når døden truer, og så
ledes at samme skriftefader i de tilfælde, hvor der skal ydes anden 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 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 måske begår sådanne i
tillid til denne eftergivelse, skal omtalte eftergivelse ikke på nogen måde
hjælpe Dig i så henseende. Intet menneske må bryde dette vort tilladelsesog viljesbrev o. s. v. (------ ) 1). Givet i Avignon den 20. april i vort niende
pontifikatsår.

T

1) for den forkortede formel se nr. 72.

1361. 23. april, Acta Pont. VII 96 nr. 5408, udelades i DRB.; den Alardus,
der får tilladelse af paven til at vælge skriftefader, er præst i Gustow på
Rügen, ‘Roskilde stift’.
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1361. 23. april. Avignon.

Biskop Wipert af Ratzeburg og hertug Erik 2. af Sachsen ansøger pave
Innocens 6. om, at Volrad v. Dorne, doktor i lovkyndighed og kannik ved
kirkerne i Schwerin, Slesvig og Gustrow, må blive pr ovider et med Vor Frue
kirke i Wismar.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

e Eder, højhellige pave, hengivne mænd, biskop Wipert af Ratzeburg
og hertug Erik af Sachsen, tilkendegiver Eder, at da sognekirken Vor
Frue i Wismar i Ratzeburg stift tidligere blev ledig ved Didrik Sagelwitzes
død, der indtraf uden for kurien, indsatte den nævnte biskop en magister
Volrad v. Dorne, præst og doktor i lovkyndighed, til sognepræst ved samme
kirke efter indstilling af provsten og kapitlet ved kirken i Ratzeburg, der
lever efter præmonstratenserreglen og er samme kirkes patronatsherrer; og
han lod ham indføre i korporlig besiddelse af samme kirke, som magister
Volrad nu fredeligt og ukæret sidder inde med. Men da nævnte Volrad er
i tvivl om, hvorvidt nævnte sognekirke ikke på tidspunktet for indsættelsen
havde været ledig i så lang tid, at dens overdragelse var tilfaldet det apo
stoliske sæde 1) og eventuelt måtte være blevet reserveret for pavelig be
sættelse eller på anden måde være (at betragte som) ledig, ansøger om
talte biskop og hertug ydmygt om, at I vil værdiges at vise dem en særlig
gunstbevisning med hensyn til denne Volrad, som er deres hengivne til
hænger og den nævnte biskops privatsekretær, og stadfæste den omtalte
indsættelse og indstilling, eller også på nyt grundlag providere ham med
denne sognekirke, uanset at nævnte Volrad vides at have kanonikat og præbender ved kirkerne i Schwerin, Slesvig og Gustrow, Kammin stift, og med
andre ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser. Lad det ske. G. Og uden
anden læsning. Lad det ske. G. 2) Givet i Avignon den 23. april i vort ni
ende pontifikatsår.

D

*) jf. DRB II 1 nr. 406 note 1. - 2) det på grundlag af ansøgningen udfærdigede
provisionsbrev er trykt i regestform i Mekl. UB. XXV A 456 nr. 14511. 1361 1. juni
søger Volrad v. Dorne selv på ny paven om samme begunstigelse, men omtalen af den
tidligere sognepræst i Wismar er udeladt, trykt i udtog i Acta Pont. VII 97 nr. 5411.
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Biskop Mogens af Børglum, kongens høvedsmand i Alborg, pantsætter sit
bispegods i Bodum og Ydby sogne til Esger Jensen Hagel for 30 mark sølv.
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Nr. 35

Original i rigsarkivet.

ogens, af Guds nåde biskop af Børglum, den berømmelige konge af
Danmarks høvedsmand i Ålborg, til alle, der ser dette, hilsen evindelig
med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi i medfør af en
lovlig gæld i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser, den
gode mand Esger Jensen kaldet Hagel, for 50 mark lødigt sølv, nemlig i
groter fra Tours, i sterlinger og lybske penninge, gode og gængse, for hvil
ken sum penge vi med dette brev pantsætter samme Esger alt vort gods i
Bodum sogn og Ydby sogn i Refs herred med alle dets tilliggender, nemlig
agre, enge, græsgange, fiskevande og huse sammesteds til en værdi af fem
mark sølv, tre ungheste og tre læster kom tybomål, sammen med gaven
til os, kaldet ‘biskopsgave’1), og det sammesteds forekommende sagefald
for ‘helligbrøde’; dette gods skal fuldt ud indløses på sidste Refs herredsting
inden førstkommende St. Mortens dag på den mellem os aftalte betingelse,
at hvis føromtalte gods ikke indløses af os eller vore efterfølgere fra samme
Esger eller hans arvinger for omtalte sum penge og på ovennævnte dag og
sted, skal der for fremtiden hvert år fradrages to mark sølv i fornævnte
gælds hovedstol, indtil godset lovligt indløses, med den yderligere bestem
melse, at hvis fornævnte Esger eller hans arvinger på noget punkt forbedrer
føromtalte gods eller bygger noget på samme i medfør af det bygnings
arbejde, som landbefolkningen plejer at udføre på almindelige bønder
gårde - borge og fæstninger i enhver henseende undtagne — forpligter vi
os og vore efterfølgere til ganske at holde oftnævnte Esger eller hans arvin
ger skadesløse for de nævnte bygninger, som i fremtiden måtte blive byggede,
efter gode mænds undersøgelse, som hertil måtte blive udpegede af begge
parter. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev tillige
med segl tilhørende vore elskede kapitler, nemlig Børglum og Vestervig.
Givet i det Herrens år 1361 på evangelisten St. Markus’ dag.

M

*) den jyske form for bispetiende.

1361. 28. april. Avignon.
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Pave Innocens 6. tillader biskop Niels af Odense at lade en dertil egnet
præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Nr. 36

28. april 1361

30

il vor ærværdige broder biskop Niels af Odense hilsen og apostolisk
velsignelse.
Vi imødekommer velvilligt Dine fromme bønner og indrømmer Dig gerne
og nådigt, hvad der bidrager til at skaffe Dig fred og ro. Da det derfor, så
ledes som det på Dine vegne er forelagt os, ofte hænder, at kirker og kirke
gårde i Din stad og Dit stift vanhelliges ved udgydelse af blod eller sæd, og
Du ikke selv uden besvær kan genindvie dem, har Du ydmygt bønfaldet os
om, at vi vil værdiges at sørge for et passende middel for Dig i den sag. Vi
imødekommer derfor Dine bønner og giver Dig med dette brev fuldmagt
til at lade omtalte kirker og kirkegårde genindvie af en dertil egnet præst,
så ofte som der er brug derfor, idet vivandet forinden, som skik er, velsignes
af Dig eller en anden biskop. Vi vil dog ikke, at der herved for fremtiden
skal ske noget afbræk i den bestemmelse 1), som foreskriver, at sådant kun
kan foretages af bispen, idet dette brev kun skal gælde for et tidsrum af
tre år. Givet i Avignon den 28. april i vort niende pontifikatsår.

T

*) c. 9 X de consecratione ecclesiæ III 40.

1361. 28. april. Avignon.
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Pave Innocens 6, tillader biskop Peder af Ribe at lade en dertil egnet
præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder Peder af Ribe hilsen (------ ) x). Givet i Avig
non den 28. april i vort niende pontifikatsår.

T

*) for de forkortede formler se nr. 35.
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1361. 29. april. Lund.

Jens Rønning, kantor i Lund, og hans broder Absalon giver deres slægt
ning Anders Gregersen Rønning fuldmagt til at indløse og atter pantsætte
alt deres fædrene og mødrene gods på Sjælland, Fyn, i Sønderjylland,
Nørrejylland og Frisland.
Original i det svenske rigsarkiv.

ens Rønning, kantor ved kirken i Lund, og Absalon Rønning, brødre, til
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi vil, at det skal være klart for nulevende og fremtidige, at vi i det Her-

J
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30. april 1361

Nr. 38

rens år 1361 på martyren St. Peters dag har givet og overladt vor elskede
slægtning Anders Gregersen kaldet Rønning, uindskrænket fuldmagt til at
rejse krav på, kræve, erhverve og indløse alt vort fædrene og alt vort mød
rene gods på Sjælland og Fyn, i Sønderjylland, Nørrejylland og Frisland,
fra alle, der har bemægtiget sig det, og atter, hvis det er nødvendigt, at
pantsætte det, idet vi overlader og tilstår denne Anders alt det fornævnte
gods med alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, skove, fiske
vande, huse, virning og alle andre tilliggender til samme gods, med hvilke
navne det end benævnes, vådt og tørt, tillige med indsættelse og afsættelse
af landboer og med alle tjenesteydelser af samme gods, med oppebørsel af
landgilde, afgifter og frugter, at råde frit derover i sine levedage til sin nytte,
således som det vil synes ham mest tjenligt, på den betingelse, at alt det
ovennævnte gods, hvis denne Anders skulde dø før os, derefter uden al svig
og list skal vende tilbage og hjemfalde til os lige så frit, som denne Anders
frit besad det i sin levetid, uden al indsigelse og forhaling fra hans arvin
gers eller hans slægtninges side. Men hvis vi brødre skulde dø førend denne
Anders, skal alt det fornævnte gods derefter tilfalde denne Anders Rønning,
at besidde med rette evindelig. Til vidnesbyrd og vitterlighed herom er
vore segl hængt under dette brev tillige med vor elskede slægtning Niels
Jensen af Keldebæks segl. Givet i Lund ovennævnte år og dag.

1361. 30. april.

38

Nils Erlandsson oplader sit gods i Pilås, Harshult og Viås til sin slægtning
Arvid Bentsen til gengæld for dennes gård Toringe i Holland samt 120
mark svensk.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

eg Niels Erlandsson hilser alle de mænd, som hører og ser dette brev,
med vor Herre.
Jeg kundgør for alle mænd med dette brev, at jeg har opladt mit gods i
Pilås, Harshult og Viås med alt, hvad der hører til det gods, rørligt og urør
ligt, til min elskede slægtning Arvid Bentsen til gengæld for hans gård i
Halland, som hedder Toringe, samt 120 mark svenske penge. Og jeg af
hænder det gods fra mig og mine arvinger til ham og hans arvinger, at be
sidde evindelig. Givet i det Herrens år 1361 dagen før apostlene Filip og
Jakobs dag under segl tilhørende de gode mænd, nemlig Jons Bruddsson,
Hemming Larsson og Ebbe Tordsson tillige med mit.

J

Nr. 39

[Efter 1361 30. april]
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[Efter 30. april 1361].

39

Niels Erlandsson genafstår Toringe til sin slægtning Arvid Bentsen.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

eg Nils Erlandsson hilser alle, der hører eller ser dette brev, med vor
Herre.
Jeg kundgør for alle, at jeg har overladt min elskede slægtning Arvid
Bentsen mit gods Toringe i Halland for tyve lødige mark purt sølv, hvilket
gods jeg havde fået af ham ved lovligt mageskifte 1). Og jeg afhænder
dette gods fra mig og mine arvinger til ham og hans arvinger, at besidde
evindelig. Brevet er skrevet under de hæderlige mænd Jons Bruddssons og
Erland Mathiassons segl sammen med mit eget segl.

J

i) jf. nr. 38.
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1361. l.maj. Stockholm.

Kong Magnus af Sverige advarer staden Visby mod et truende angreb
fra hans fjender.
Efter tryk hos Strelow, Chronica Guthilandorum.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til de gode
mænd, borgmestre, rådmænd og hele staden Visby, hilsen med
Gud og vor nåde.
I ved, at det tidligere er kommet til vort kendskab, at nogle af vore fjen
der sammensværger sig til vor og rigets skade og fordærv og pønser på i
hemmelighed, med våbenmagt og en stærk hær at angribe Eders område,
såsom dem nærmest, medmindre I ikke sikrer Eders stad, dens mure og
havne ved fyldestgørende og omhyggeligt vagthold og træffer nødvendige
foranstaltninger, såvel hvad nattevagt som hvad anden vagttjeneste angår.
Derfor formaner vi Eder alle og pålægger og befaler Eder med denne for
maning, at I dag og nat omhyggeligt og med flid giver agt på alle de steder,
hvorfra I kan vente, at faren kan komme, så at I eller riget takket være
Eders påpasselighed på ingen måde kommer i fortræd som følge af skødes
løshed, en fortræd, som jo mindre må befrygtes, når I blot vogter Eders
stad og havne ved passende sikkerhedsforanstaltninger. I skal ikke undlade
at gøre noget af dette, såfremt rigets gode tilstand og vor ære er Eder kær.
Givet i Stockholm i det Herrens år 1361 lørdagen før Kristi himmelfartsdag.

M
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Nr. 41

1361. 1. maj. Acta Pont. VII 97 nr. 5410: Pave Innocens 6. bekræfter val
get af Henrik Biskop til provst i Lübeck og tildeler den pavelige nuntius
Johannes Guilaberti kanonikat og præbende sammesteds, medtages ikke
i DRB.

1361. 3. maj. Kalundborg.

41

Kong Valdemar 4. Atterdag tager spedalskhuset i Kalundborg under sin
beskyttelse, fritager det for leding, sagefald, inne, stud og andre ydelser til
kongen og giver det jurisdiktion over dets husstande.
Afskrift i Københavns stadsarkiv og på det kongelige bibliotek.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi - eftersom gode mænd til bod for deres
sjæle gavmildt har overdraget seks øre skyldjord på Rynkevang mark, et
halvt bol i Tømmerup, en vindmølle i Svallerup og en gård i Kordil til et
alter i de spedalskes hospital i Kalundborg til underhold for en præst, der
hver dag sammesteds skal forrette en messe, hvilken præst vi og vore efter
følgere, Danmarks konger, til evig tid skal præsentere til nævnte alter - tager
nævnte gods og fornævnte hospital tillige med alt dets øvrige gods og deres
dertil hørende undergivne under vor fred og beskyttelse for særligt at for
svare det til særligt værn, idet vi overlader dem alt deres fornævnte gods
frit og i lige måde fritaget at være for enhver ledingstynge, ombudsmands
krav, inne, stud og de øvrige afgifter og alle byrder, der hører til vor ret,
og idet vi desuden viser samme den særlige nåde, at alle deres undergivne
for fremtiden skal svare hospitalsforstanderen og ingen anden for deres
forseelser såvel......... som........... 1). Derfor forbyder vi strengt under trusel
om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres officialer eller
nogen som helst anden, hvilken stilling eller rang han end indtager, drister
sig til på nogen måde at forulempe nogen af dette hospitals undergivne, så
fremt han ønsker at undgå vor kongelige vrede og hævn. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på vor borg Kalundborg
i vor nærværelse i det Herrens år 1361 på den dag, da det hellige kors blev
fundet.

V

bødebeløbene mangler; iflg. privilegiet 1327 21. februar, DRB. II 9 nr. 372, har der
rimeligvis stået: for 40 marks bøder som for mindre.
3. række. VI. — 3
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1361. 3. maj.

42

Niels Esgersen forpligter sig til at hjemle gods i Allestrup og Gjerrild for
herr Stig Andersen.
Original i rigsarkivet.

iels Esgersen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg over for den velbyr
dige mand herr Stig Andersen, ridder, eller hans arvinger forpligter mig
og mine arvinger til at hjemle, frigøre og fri alt mit gods i Allestrup og
Gjerrild med alle dets tilliggender for krav fra hvem som helst; dette gods
er solgt af mig og købt af ham, og der er føjet denne betingelse til, at hvis
halvdelen af fornævnte gods fragår ham eller hans arvinger efter landets
love eller på anden måde, forpligter jeg mig eller mine arvinger til uden al
modsigelse eller tøven at give fornævnte herr Stig eller hans arvinger fem
mark lødigt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet
i det Herrens år 1361 på dagen, da det hellige kors blev fundet.

N

1361. 4. maj. Rostock.

43

Råd og borgerskab i Rostock skænker Johan Moltke af Teutenwinkel,
ridder, hans fætre og arvinger indløsningsretten til Teutenwinkel og andet
gods og lover, når indløsningen er sket, at overgive ham alle breve, de har
modtaget i denne sag, herunder ‘kong Eriks brev, som lyder på dette gods’
(jf. DRBII5 nr. 215).
Original i Rostockarkivet.

44

1361. 8. maj. Kalvslund herredsting.

Tingsvidne af Kalvslund herredsting om, at Frederik, søn af afdøde råd
mand i Ribe Jon Bonde, har skødet jord i Lusby og Fårup til ærkedegnen
Åstred, som atter skødede det til domkirken i Ribe.
Original i rigsarkivet.

ele tingsamfundet i Kalvslund herred til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år
1361 lørdagen i ugen efter Kristi himmelfartsdag var Frederik, søn af Jon
Bonde, fordum rådmand i Ribe, personligt på vort ting i denne særlige

H
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Nr. 46

anledning og skødede og afhændede med fuld ret efter landets godkendte
sædvane alle de jorder, som hans fader vides på nogen måde at have haft
i Lusbymark og Farupmark, og som var tilfaldet samme Frederik i lovlig
arv, til nærværende brevviser den gode mand Ästred, ærkedegn ved kirken
i Ribe; dette gods var tidligere pantsat til samme (Åstred) og ikke blevet
indløst til den af dem fastsatte termin, og han (Frederik) erkendte fuldt
ud at have modtaget betaling for samme jorder og forpligtede sig til at
hjemle nævnte herr ærkedegn ovennævnte jorder og at fri ham samme jor
der for krav og vindikation fra hvem som helst, hvorefter fornævnte herr
Åstred, ærkedegn, samme dag og på samme ting til evig og retmæssig besid
delse og lige så lovligt, som han selv havde fået dem tilskødet, skødede og
afhændede alle de nævnte jorder til Vor Frue kirke i Ribe til afholdelse af
en messe til evig tid i samme kirke til bod for hans sjæl, idet han tilføjede
den betingelse, at alle de, som efter hans død i tidens løb efter rang og tidens
omstændigheder måtte få nævnte jorder overdraget, årligt skal betale de
herrer kanniker ved samme kirke seks skilling sterling til afholdelse af hans
årtid. Til vidnesbyrd herom og til sikrere forvaring har vi ladet vort herreds
segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

1361. 15. maj.

45

Henrik Pedersen og Peder Henriksen pantsætter gods i Åløkke til Rikard
Reinekesen, borger i Odense,
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Henrik Pedersen og Peder Henriksen pantsætter Rikard
Reinekesen, borger i Odense, deres jord i Åløkke med dens tilliggende.
Givet i det Herrens år 1361 dagen før pinse.

B

1361. 19. maj. Rostock.

46

Stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund og Stettin slutter overens
komst om udredningen af de 4000 mark, som skal ydes kong Valdemar for
hansekøbmændenes friheder i Danmark og Skåne.
Original i Lübeckarkivet.

i rådmænd i stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund og Stettin
erklærer med dette brev, at vi, der i det Herrens år 1361 onsdagen
efter pinsedag var forsamlet i staden Rostock i det øvre rådhus, enstemmigt

V
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indbyrdes er kommet overens om og har lovet, at vi vil udrede og betale
den sum, nemlig 4000 mark lybske penge, som de herrer rådmænd i Lü
beck og Stralsund, som er udsendt til den berømmelige fyrste herr Valdemar,
Danmarks konge, har måttet udrede eller måttet love at udrede til erhver
velse og opnåelse af friheder i Danmark, Skåne og i hele denne konges høj
hedsområde og rige til fælles gavn og tarv for alle de fornævnte stæder og
for hansekøbmanden, samt ligeledes de udgifter som nævnte rådsherrer,
der er udsendt eller endnu vil blive udsendt, har afholdt eller vil komme til
at afholde i anledning af denne sag, (og det) på den måde, at vi rådmænd
i Lübeck vil fyldestgøre for en trediedel, og vi rådmænd i Rostock og i Wis
mar for en trediedel, og vi rådmænd i Stralsund og Stettin for den resterende
trediedel af nævnte 4000 mark og udgifter i overensstemmelse med, hvad
nævnte herrer rådmænd i Lübeck og Stralsund måtte komme overens med
ovennævnte herr konge om. Til fuld forvaring herom har vi ladet vore for
nævnte stæders segl hænge under dette brev. Givet og forhandlet ovennævnte
år, dag og sted.

47

[1361]1) 19. maj. Rostock.

Rådet i Rostock tilråder staden Greifswald at tilslutte sig Lübeck, Ham
burg, Stralsund, Stettin, Wismar og Rostock i / or handlinger ne med kong
Valdemar om stædernes friheder og ikke gøre krav på særprivilegier. I en
efterskrift indbydes Greifswald, Demmin og Anklam til en hansedag i Lü
beck den 24. juni, hvor forholdet til landsfyrsterne skal drøftes.
Koncept i Rostockarkivet.

or såre tjenstvillige og gunstige hilsen tilforn.
I skal vide, at rådsudsendinge fra stæderne Lübeck, Hamburg, Stral
sund, Stettin og Wismar, som onsdag efter pinsedag sammen med os var
forsamlet i Rostock for at drøfte de forhandlinger, der skulde føres med, og
de privilegier, der skulde opnås hos den berømmelige fyrste herr Valdemar,
Danmarks konge, sammen med os undrede sig, da de havde hørt Eders
brev, som blev tilstillet dem i den anledning, at I har ændret beslutning
med hensyn til det, som Eders syv rådssendemænd udtalte i Eders navn,
da de havde en sammenkomst med dem i Stralsund for nylig omkring sidst
forgangne midfastesøndag 2): nemlig, at I i alt vilde slutte Eder til nævnte
stæder og sammen med dem være indbefattet og have del i alle de friheder,
der skulde opnås. Og da blev der ikke nævnt noget om særlige eller ikke-

V
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Nr. 48

særlige friheder, som I skulde have frem for andre stæder 3). Og rådsudsen
dinge fra Lübeck og Stralsund, der blev udsendt til nævnte konge af Dan
mark med fuldmagt såvel i Eders som i de andre fornævnte stæders navn
i det anliggende, støttede sig til Eders fuldmagt og fremsatte i kraft af for
nævnte hverv forslag over for samme konge; og hvis nævnte udsendinge i
den kommende tid skulde holde Eder ude fra nogle af artiklerne, vilde
dette kunne vendes mod disse udsendinge, mod de andre stæder, men også
mod Eder. Derfor råder vi til, at I overvejer denne sag yderligere og til
skriver os Eders klare vilje, idet I tager i betragtning, at også de lybske
herrer, de andre stæder, vi og enhver af stæderne måske har lige så gode
og vidtrækkende breve, som I kan have, og dog ikke vil skille sig ud fra
det gensidige fællesskab. Skrevet i Rostock onsdag efter pinsedag under
vort sekret.

(Tilføjelse med anden hånd). Desuden skal I vide, at de herrer rådmænd
fra fornævnte stæder nu til St. Hans dag i forbindelse med det forbund,
der er indgået mellem dem, vil forhandle i Lübeck om, hvorvidt de ønsker
eller ikke ønsker at forlænge bestemmelsen: Hvis nogen eller nogle af lands
herrerne vil angribe nogen af de stæder, der omfattes af dette forbund
o. s. v. 4), tillige med de andre artikler, der er udtrykt der. Hvis I derfor
vil indbefattes i disse forhandlinger, kan I i den anledning sende Eders ud
sendinge med fuldmagt til nævnte hansedag i Lübeck, og dette kan I — det
beder vi om - meddele de herrer i Demmin og Anklam, for at også de,
hvis de vil indbefattes heri, kan komme til fornævnte dag. Vi beder Eder
om at svare, hvad de og I vil foretage Eder i denne sag, for at det kan blive
tilskrevet de andre stæder.
*) jf. nr. 46 og 51. - 2) 7. marts; nogen reces fra denne hansedag er ikke overleveret,
jf. bemærkningen i Hanserecesse I 180. - 3) sigter sikkert til det uægte privilegium
1280 14. juli, DRB. II 2 nr. 405, jf. DRB. II 12 s. 158. - 4) se Hanserecesse I nr. 223.
Reces 1358 6. december, § 1. De vendiske stæder slutter et treårigt forbund mod over
greb fra fyrsters og landsherrers side.

1361. 19. maj.

48

Ingvar Nielsen af Fårdrup pantsætter en gård i Radsted til Peder Storm.
Eline Gøyes jordebog (1552).

Nr. 49

20. maj 1361
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ørst 1) et brev om, at Ingvar Nielsen af Fårdrup på Sjælland pantsætter
Peder Storm en gård i Radsted sønden for kirkegården for 18 mark sølv
efter kølnsk vægt på den betingelse, at indløses forskrevne gård ikke inden
nu førstkommende St. Jakobs dag 2), så skal forskrevne Peder Storm beholde
gården til evig besiddelse. Givet fjerde pinsedag 1361.

F

*) d. v. s. af brevene på Radsted. - 2) 25. juli.

1361. 20. maj. Kiel.

49

Emeke Tornor, rådmand i Kiel, testamenterer bl. a. ‘mine får, som jeg
har i Schönkirchen og Königsförde’ til fromme formål, at anvende efter
testamentseksekutorernes bestemmelse.
Efter tryk hos Westphalen IV 3292.

24. maj. Wismar.

50

Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg erkender, at ridderen Otto v. De
witz har lånt ham 30 mark lybsk i Mecklenburg, samt 100 mark lybsk,
‘hvilke han lånte os i rede penge i Skåne’ x).
Samtidig vidisse i S chwerinarkivet.
i) jf. DRB. III 5 nr. 168.

51

1361. 25. maj. Greifswald.

Rådet i Greifswald tiltræder Lübecks, Wismars, Rostocks, Stralsunds og
Stettins overenskomst (nr. 46) om udredelsen af de 4000 mark, der skal er
lægges for privilegierne i Danmark og Skåne, og forpligter sig til at betale
samme rate som Stettin.
Original i Lübeckarkivet.

52

1361. Omkr. 25. maj-1362. 15. august.1)

Indførelse i en stadsbog i Stralsund om, at Didrik Myntenbeke har gen
drevet beskyldninger, der var rejst mod ham i breve fra Lund og Helsing
borg.
Liber memorialis i Stralsundarkivet.

^7- maj 1361
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emærk, at Didrik Myntenbeke med lovlig dom og efter al lybsk ret har
gendrevet og ugyldiggjort de breve2) fra staden Lund og byen Hel
singborg, som Sigfred Skrædder bragte med sig, og han er blevet fuldstændig
retfærdiggjort i den sag, således at nævnte breve ikke skal være ham til yder
ligere skade og være i stand til at sværte hans rygte; og nævnte breve skal
varigt savne enhver styrke.

B

x) indførelsen er den 8. af 10 notitser på en side, der som overskrift har I det Her
rens år 1361 omkring den glorværdige og ærværdige St. Urbans dag (25. maj). Næste
side begynder med nr. 198. - 2) kendes ikke.

1361. 27. maj.1)

53

Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om arven efter Martin v. Havene,
der bl. a. har ejet en bod i Falsterbo.
Niederstadtbuch i Lübeckarkivet.

et skal være vitterligt, at Martin v. Havene, søn af afdøde Martin v.
Havene, skylder sine brødre Henneke og Køneke 50 mark lybske
penge, af hvilke Nicolaus v. Femern på nævnte Martins vegne har lovet at
betale de 14 mark penge til næste mortensdag; herfor solgte samme Martin
ham, Nicolaus, trediedelen af en bod i Falsterbo nær den bod oven for
Elburglejet, der nu tilhører Henrik Smylow. De nævnte drenges neden
nævnte værger solgte de to andre trediedele af samme bod til samme Ni
colaus for 28 mark penge, at betale næste mortensdag, og oplod dem for
rådet. Desuden skal nævnte værger sælge nævnte Martins trediedel af alt
bohave, løsøre, gældsposter og indtægter på landet Femern, eller hvor man
iøvrigt finder samme drenges gods, og på samme måde skal man forholde
sig med smedede smykker og den slags, og trediedelen af alt dette tilhører
nævnte Martin, de to øvrige trediedele hans ovennævnte brødre; og de
penge, der indkommer derved, skal de anvise og give drengene som afdrag
eller formindskelse af fornævnte sum på 50 mark. Og hvis de samme drenge
kommer til kort derved, skal samme Nicolaus og Martin i fællig svare for
det manglende beløb, og for dette beløb skal denne Nicolaus give samme
drenge underhold hos sig, bestride deres udgifter og holde dem med pas
sende beklædning og tillade dem at søge fast skolegang, indtil samme beløb
er fyldestgjort af ham. Og nævnte værger skal årligt give samme Nicolaus
14 mark lybsk for hamme drenge, for hver dreng 7 mark årligt. Og hvis
samme Martin kan erklære og vise, at han har udlagt et beløb til byggeri

D
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eller udbedring af ovennævnte bod, skal nævnte værger i samme drenges
navn erstatte og fuldt ud tilbagebetale ham dem. Men de, der førte for
handlingerne, var disse: Herman v. Wickede og Johan Wittenborg; de
deltog i fornævnte forhandlinger og traf den aftale, som er anført. Og vær
gerne var Detlev Mane, mester Johan v. Finnesten og Eggert Schiphorst,
med hvis samtykke alt er forhandlet som anført.
1) datum 1361 på dagen for Kristi legemsfest står som overskrift.

1361. 29. maj. Lund.

54

Kong Valdemar 4. Atterdag dømmer Peder Nielsen skyldig i forhaling af
sagen med Oluf Nielsen om Gyurthelykke,
Afskrift i Lundebogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til dem, der
bor i Skåne, vor hilsen og nåde.
Eftersom der blev fastsat en tidsfrist for nærværende brevviser Oluf
Nielsen på den ene side og Peder Nielsen på den anden side til at give
møde for os på vort retterting angående gods i Guyrthelykke, og fornævnte
Oluf gav møde for os til tiden, hvorimod Peder ikke mødte op og heller
ikke har meldt ‘forfald’, dømmer vi nævnte Peder at være fældet for ‘skøsmaal’ x) og pålægger ham, at han ikke undlader inden 15 dage at forlige
sig med nævnte Oluf i dette anliggende. Givet i Lund i vor nærværelse i
det Herrens år (13)61 første lørdag efter Kristi legemsfest.

V

x) skøsmaal = skuds-mål (udskudt, forhalet sag), jf. Kalkar III 828.

1361. 1. juni, Acta Pont. VII nr. 5411, se nr. 33 note 2.
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1361. 2. juni.

Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg lover at betale ridderen Fikke Moltke
og hans broder Henneke Moltke, kaldede af Strietfeld, og deres fætter Johan
Afoltke, kaldet af Teutenwinkel, 3000 mark lybsk ‘af den første indbetaling,
der bliver ydet, erlagt eller sker til qs og vore arvinger i Danmark, Sverige
eller i Tyskland’; disse penge skal afregnes i den sum, for hvilken hertugen
har pantsat dem Boizenburg.
Original i Schwerinarkivet.

i g. juni 1361
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1361. 5. juni. Avignon.

Nr. 58

56

Pave Innocens 6. giver Jens Mikkelsen, præst i Ribe stift, tilladelse til at
vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

| ^il vor elskede søn Jens Mikkelsen, præst i Ribe stift, hilsen o. s. v.
JL Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der rettes til
Johannes Sinon, indtil x) givet i Avignon den 5. juni i vort niende pontifi
katsår.
1) for den forkortede formel se her nr. 32.

[1361. Omkring 5. juni]1)- Avignon.

57

Pave Innocens 6. giver Mogens Nielsen, præst i Odense stift, tilladelse til
at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

f I 1il vor elskede søn Mogens Nielsen, præst i Odense stift, hilsen o. s. v.
JL Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i det tidligere, der rettes til
Johannes Sinon, indtil 2) givet i Avignon.
*) dateringen mangler i kopibogen, men Mogens Nielsen indbetaler 1361 23. juni
sammen med den i nr. 56 omtalte Jens Mikkelsen servispenge for biskop Niels af
Slesvig, jf. nr. 59. De øvrige daterede indførelser på samme side i kopibogen - hvor
iblandt nr. 56 - er dateret mellem 2. og 14. juni. - 2) for den forkortede formel se her
nr. 32.

1361.. 19. juni. Edoms herredsting.

58

Indbyggerne i Edoms herred giver indbyggerne i Hamburg frit lejde ind
til 1362 1. maj.
Original i Hamburgarkivet.

lle, til hvem dette brev når, skal vide, at vi rådmænd og hele tingsaml fundet i Edoms herred på vore og deres vegne, som vil og skal gøre
eller undlade at gøre noget for vor skyld, har givet og med dette brev be
stemt giver alle i staden Hamburg boende sikkert lejde og fast fred fra nu
af og indtil Filip og Jakobs dag1) til at komme til os, købe, sælge, gøre

A
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ophold hos os eller vende tilbage til deres eget, så ofte, og når de finder
det tjenligt. Til vidnesbyrd herom er vort herredssegl hængt under dette
brev. Givet og forhandlet på vort herredsting i det Herrens år 1361 på mar
tyrerne St. Gervasius’ og St. Protasius’ dag.
1362 1. maj.
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1361. 23. juni. Avignon.

Den pavelige kammermester Arnaldus, ærkebiskop af Auch, kvitterer bi
skop Niels af Slesvig for betaling af en del af sine servispenge og giver ham
udsættelse til juledag med resten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

rnaldus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Auch, den herre pavens
k kammermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
Vi bringer det med dette brevs ordlyd til Eders alles kundskab, at herr
Niels, biskop af Slesvig i Danmarks rige, i tilbørlig tid ved sine befuldmæg
tigede Mogens Nielsen og Jens Mikkelsen har ladet indbetale 42 guldfloriner til vor herre pavens kammer som en del af sit servitium commune 1),
som han skyldte fornævnte kammer, og desuden 8 guldfloriner til kammerets
klerke som en del af de fire servitier til samme vor herres husstand og tjener
skab^, hvilke modtog beløbet på samme husstand og tjenerskabs vegne.
Vi frigør og kvitterer nævnte biskop, hans kirke og hans efterfølgere for de
således indbetalte beløb. Men efter at have fattet vægten af de byrder, for
hvilke der på denne biskops vegne blev redegjort for over for os, og som
gjorde og sandsynligvis stadig gør denne ude af stand til at betale resten
af nævnte servitier, hvortil han allerede for længst af egen drift og frivilligt
har forpligtet sig til at betale under trusel om bestemte straffe og domme
og til bestemte terminer, har vi med den myndighed, der er overladt os i
denne sag, ladet den for ham gældende udskyde til førstkommende juledag,
dog således at hvis han ikke til den nævnte udskudte termin gør fyldest i
denne sag, er han bundet til at ifalde fornævnte straffe og domme, som han
skulde ifalde før. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev skrive og
befæste med vort kammers segl. Givet i Avignon den 23. juni år 1361 i
den 14. indikation i den herre pave Innocens 6.s niende pontifikatsår.

A

!) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2) jf. ssts. note 3.

24- juni 1361
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1361. 24. juni.

Nr. 61

60

Odvard v. Lode erkender, at Henrik og Henneke v. Lode har solgt gården
Wolghe og landsbyerne Wolghe og Auwariculla i Estland til Henrik Wacke
med alt dette gods? tilliggende, således som deres fader Nicolaus v. Lode
‘havde fået og besiddet det af Danmarks konge og af den preussiske højmester.’
Afskrift i Hiårns C olieetanea.

1361. 24. juni. Stockholm.

61

Kong Magnus af Sverige pantsætter Åkers, Selebo og Daga hundreder
samt Strångnås stad og gården Gorsinge til Peder Due for 1000 mark sølv,
som han skylder denne for de tab, denne har lidt i hans tjeneste.
Udat. vidisse af dronning Blanca af Sverige i rigsarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi erklærer offentligt med dette brev, at vi i kraft af dette brev i form
af pant oplader vor elskede og tro Peder Due, nærværende brevviser, vore
hundreder, Åkers hundred, Selebo hundred og Daga hundred samt vor
stad Strångnås og gården Gorsinge med vore årlige afgifter, pengebøder,
landgildeydelser, skatter, oppebørsler og andre ydelser, ’ensak’ og ’danearv’,
og alle vore øvrige kongelige rettigheder af enhver art, ingen undtagne, for
tusinde mark lødigt sølv, hvilke vi skylder ham for de tab, han har lidt på
sit gods for sin troskabs skyld, samt af hensyn til de tjenester, han har vist
os og i fremtiden vil komme til at vise os; og vi lover fast med dette brev,
at vi, vore efterfølgere eller arvinger aldrig skal kræve nævnte hundreder,
stad og gård tilbage fra samme Peder eller hans arvinger, førend der fuldt ud
er sket ham fyldest med hensyn til fornævnte penge- og sølvsum, og dette
under forudsætning af, at afgifterne og oppebørsleme, der hidrører fra for
nævnte hundreder, stad og gård ikke på mindste måde skal fradrages i
sølvbeløbets hovedstol. Hvis vi, vore efterfølgere eller arvinger - uanset af
hvilken grund - måtte ønske at fordre eller kræve nævnte panter tilbage
fra samme Peder og hans arvinger, da skal vi ubetinget udbetale samme
Peder og hans arvinger fornævnte sum sølv på et sikkert og trygt sted inden
tre måneder efter den dag, vi tager panterne tilbage, uden al forhaling eller
tøven. Vi befaler derfor alle fornævnte stads, gårds og hundreders beboere
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bestemt og strengt, at de for fremtiden bestræber sig for med al tænkelig
lydighed og ærbødighed på enhver måde at svare og fyldestgøre samme
Peder og dem, der har fuldmagt fra ham, og ingen anden, såfremt de vil
undgå vor vrede og kongelige hævn. Givet i Stockholm i det Herrens år 1361
på St. Hans dag.

62

1361. 26. juni. Lø herredsting.
Tord Jensen Wreth skøder sit gods i Vester-Højst til klostret i Løgum.

Afskrift i Løgumbogen.

* | ^ord Jensen kaldet Wreth hilsen evindelig med Gud.
JL Alle skal vide, at jeg i det Herrens år 1361 lørdagen efter St. Hans
personligt var på Lø herredsting og solgte og skødede til nærværende brev
visere, abbeden og munkene i Løgum, alt mit gods i Vester-Højst med alle
dets tilliggender, nemlig skove, agre, enge og græsgange, som jeg tidligere
erhvervede af Herman Nielsen med retmæssig købs adkomst1), og at jeg
har modtaget fuld betaling af fornævnte munke for samme og har afhændet
det fra mig og mine arvinger med al ret evindelig. Desuden forpligter jeg
mig til overalt at hjemle nævnte klostergivne mænd ovennævnte gods og
fri det for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev sammen med fornævnte Herman Nielsens segl. Forhandlet
og givet ovennævnte år, dag og sted.
i) jf. DRB III 4 nr. 38.
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1361. 29. juni.

Kong Håkon 6. af Norge træffer med samtykke af sin fader kong Magnus
og efter sine rådgiveres råd aftale med grev Henrik 2, af Holsten om, at
han skal ægte grevens søster Elisabeth, hvorefter ‘alle de trufne aftaler om
tjenesteydelser og alle de artikler, der blev forhandlet i Lund’, 1) skal træde
i kraft i forholdet til greverne Henrik og Klaus af Holsten. Blandt vidnerne
‘Erik Kjeldsen (Krognos), væbner’.
Original i Gottorparkivet.

1) kendes ikke, jf. Engstrøm 42 flg.

Omkr. io. juli 1361
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[Omkr. 1361 ?p). 6. juli.

Nr. 65

64

Peder Eskilsen meddeler Stralsund, at der vil finde almindelig nedsaltning af sild sted på Hven til efteråret.
Original i Stralsundarkivet.

eder Eskilsen til de velbyrdige og hæderlige mænd borgmestre og rådmænd og de øvrige borgere i Stralsund hilsen evindelig med Gud.
Jeg meddeler Eder, hæderværdige mænd, at der i det nu forestående
efterår finder almindelig nedsaltning sted på øen Hven, hvorfor jeg vil lade
alle og hver især, der kommer til nævnte 0, på lovlig måde vederfares fred
og retfærdighed med fyldestgørelse efter ret og i nåde. Lev vel i Kristus.
Skrevet på ottendedagen efter apostlene Petrus’ og Paulus’ dag under mit
segl, fastgjort på bagsiden.

P

i) året er usikkert. Peder Eskilsen var 1364 21. juni en af kongens råder og 1370
24. maj lensmand på Laholm. 1361 8. oktober var Peder Nielsen lensmand på Helsing
borg. Brevudstederen kan også være P. E., der 1358 2. marts omtales som kong Eriks
svend, DRB. III 5 nr. 100.

1361. 10. juli, Acta Pont. VII 98 nr. 5412, se 1360. 17. juni,
DRB. III 5 nr. 331.

1361. Omkr. 10. juli. Odense.

65

Biskop Niels af Odense erklærer, at Anders Jensen af Lumby har afstået
alle sine rettigheder til nogle jorder i Bare-Brøndstrup, der er skænket til
lys i Skamby kirke.
Afskrift på det kgl. bibliotek.

roder Niels, af Guds nåde biskop af Odense, til alle, der ser dette brev,
hilsen med Gud.
I skal alle vide, at i det Herrens år 1361......... 1) St. Knud konges og
(martyrens) x) dag var Anders Jensen af Lumby personligt til stede i vor
og mange andre gejstliges og lægfolks nærværelse i Odense og afstod og
oplod fuldt ud og udtrykkeligt al den rettighed, som på nogen måde tilkom
ham i de jorder, der ligger på Bare-Brøndstrup mark, og som er skænket
og stedet2) til den hellige jomfru Maries alter i Skamby kirke af hans (forfædre) 1) til at bekoste lys foran samme alter, til Fin Martensen af Lys
trup; dog således at alt, hvad der skal foretages og udredes af nævnte jorder

B
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til vedligeholdelse af dette lys, skal foretages og udredes af samme Fin. Givet
under vort segl ovennævnte år, dag og sted.
1) lakuner i afskriften. - 2) gengiver locatis = commendatis (varigt overladt).
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1361(?). 16. juli.

Mogens Nielsen, kannik i Ribe, lover som befuldmægtiget for Peder
Bodulvsen, kantor i Lund, at der til påske 1362 vil blive betalt 12 floriner
i annatafgift af kantorembedet i Lund.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

det Herrens år 1361 den 16. juli, da vor herre paven nylig ved provision
havde overdraget herr Peder Bodulvsen, kannik i Lund i Danmark,
kantorembedet ved samme kirke i Lund, hvilket da var ledigt ved herr
Bennike Henriksens død, sidste kantor ved samme kirke 1), indgik hen
Mogens Nielsen, kannik i Ribe, der, som han sagde, var befuldmægtiget for
nævnte herr Peder, derpå i hans navn aftale om ydelse af 12 guldfloriner
efter kammervægt af frugterne af nævnte kantorembede, efter at der var
indhentet oplysninger om dets værdi - der ikke er takseret i tienderegistret 2)
- og det var klarlagt ved vidner, at sammes frugter i samlet værdi hvert
år ikke overstiger 24 guldfloriner; og disse 12 guldfloriner lovede han at
betale fra nu af og indtil førstkommende påskedag, og hvis det befindes,
at det er mere værd, lovede han at betale så meget mere. Forhandlet i skat
kammeret i nærværende af magister Johannes Machowang, kannik i Chi
emsee, og herr Jakob Jermer, kannik i Lund i Danmark, som vidner.

I

*) jf. 1360 17. juni, III 5 nr. 332. Da Peder Bodulvsen underskriver valgdekret 1361
15. marts som kannik og Jens Rønning som kantor, ovf. nr. 21, er provisionsbrevet øjen
synligt ikke blevet effektueret. Årstallet 1361 er derfor rimeligvis fejl for 1360. - 2) jf.
DRB. III 5 nr. 24 note 3.
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1361. 24. juli.
Testamente af Johan Oldenvare, borger i Lübeck.

Registratur i Liibeckarkivet (20. årh.).

1361 24. juli (in uigilia beati lacobi apostoli gloriosi): - Johan Oldenveres testamente. - Vidner: Dethard Sachtlebcn, Henrik Rikbode, rådsherrer.
- Eksekutorer: herr Bernhard v. Koesveld, rådsherre, Tideman v. Reval,

29. juli 1361
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Nr. 69

Henrik Blusmen, borgere i Lübeck. - Indhold: 1.-14...........15.. Til hans
moster (matertere) Telse Herkenzes, bosiddende i Danmark (Dacia), hvis
hun er i live, 10 mark penge. 16.-40........... Tilbagekaldelsesforbehold.

1361. 25. juli.

68

Volrad v. Mummendorp sælger en årlig ydelse på ti mark lybsk af sin
landsby Deventze, Giekau sogn, til Albert Stralendorp, kannik i Århus, for
100 mark lybsk.
Original på Gottorp.

lle, der får dette brev at se eller høre, skal vide, at jeg Volrad v. Mumu mendorp, væbner, erkender og erklærer offentligt med dette brev som
vidnesbyrd, at jeg med samtykke af mine arvinger og af alle, hvis sam
tykke hertil skulde udbedes 1), efter forudgående moden rådslagning lov
formeligt og velovervejet har solgt den gode mand Albert Stralendorp,
kannik Århus, evige indtægter på ti mark lybske sølvpenge i min landsby
Deventze, i Giekau sogn i Lübeck stift, for 100 mark i samme penge, der
fuldt og helt er betalt mig.......... Givet i det Herrens år 1361 på apostelen
St. Jakobs dag.

A

i) ved brev af 1361 22. september, Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV 593 nr. 926,
stadfæstede greverne Henrik og Klaus som landsherrer dette rentesalg.

1361. 29. juli.

69

Kong Valdemar 4. Atterdag og hans søn Kristoffer stadfæster Visbys
privilegier, giver borgerne samme rettigheder på forstranden i Danmark
som danske borgere, tilstår dem sikkerhed for deres gods i sit rige og bekræfter
stadens gamle møntrettighed.
Vidisse 1425 5. november i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og Kristoffer,
vor søn, af samme nåde hertug af Lolland, erkender og bevidner of
fentligt med dette brev, at vi stadfæster alle de rettigheder og friheder for de
vise og hæderlige mænd, borgmestre, rådmænd og hele borgerskabet i vor stad
Visby, vore kære og tro folk, som de har haft fra gammel tid. Endvidere
tilstår vi dem den særlige nåde, at de skal have en sådan frihed på for-

V
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stranden i vort rige Danmark som vore andre stæder har, der ligger i samme
rige. Ligeledes skal de og deres folk trygt bruge deres gods i vort rige, og
vi stadfæster dem deres mønt, som de har haft fra gammel tid. Til vidnes
byrd om disse aftaler: de der var tilstede herved, det er den højbårne fyrste
hertug Erik af Sachsen, herr Klaus Limbeck, herr Henning Podebusk, og
herr Valdemar Sappi, riddere. Til vidnesbyrd om alle disse forskrevne
punkter, som vi stadig og fast skal overholde, har vi fornævnte Valdemar,
konge af Danmark, og Kristoffer, hertug af Lolland, hængt vore segl under
dette brev, der er givet og skrevet i det Herrens år 1361 på den hellige
konge St. Olavs dag.

1361. 1. august. Greifswald.

70

Reces af hansedagen i Greifswald.
Original i Rostockarkivet.

det Herrens år 1361. (1) Bemærk, at de herrer rådmænd fra søstæderne, der var forsamlet i Greifswald den 1. august, vedtog at ville
mødes til de aftalte forhandlinger i Greifswald tirsdagen1) efter St. Johan
nes’ halshuggelsesdag. (2) Fremdeles vedtog de, at den, der i mellemtiden
vilde sejle til Flandern gennem bæltet, kaldet Øresund, eller andetstedshen,
under tab af liv og gods skal stille sikkerhed for, at det gods, som han har
ombord i skibet, ikke skal ende i eller føres til Danmark eller Skåne eller
til andre steder på denne side af nævnte bælt Øresund. 2) (3) Hvis frem
deles borgere fra en stad, der hører til de tyske hansestæder, vil besøge en
anden hansestad med deres ejendele og købmandsvarer, skal de stille og
yde sikkerhed for, at de ikke fører det sejlede gods andetstedshen end til
nævnte stæder eller til en af dem; og sådanne borgere skal bringe brev
tilbage fra den stad, hvor de har solgt sådant gods. (4) Fremdeles bifaldt
de, at der i mellemtiden kan sendes væbnede mænd og udføres fødevarer
fra deres havne til brug for kongerne af Sverige og Norge, men på ingen
måde til brug for de Danskes konge. (5) Fremdeles bifaldt de, at skibe, der
ikke er ladet med nogen købmandsvarer, kan sejle til Skåne for at bringe det
gods bort, der findes sammesteds, og der skal tildeles dem fødevarer, dog kun
for så vidt angår ud- og hjemrejse. (6) Fremdeles hvis nogle skibe i øje
blikket er lastet med handelsvarer eller andre ting, bestemt til Danmark
eller Skåne, skal disse udskibes 3), og der skal hverken gives løn til sømæn-

I
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Nr. 72

dene eller ydes skipperne betaling. (7) Dette skal have varighed indtil for
nævnte termin.
1) 31. august. - 2) originalen har: infra dictum portum Noressund; portus kan for
uden havn også betyde et snævrere farvand, jf. Lüb. UB XI (sagregister) s. 199. På
dette sted synes glosen at sigte til snævringen mellem Helsingør og Helsingborg. - 3)
enauigari betyder egti. sejles bort, men meningen kræver losses.

1361. 9. august. Beggerow.

71

Markgrev Ludvig Romeren af Brandenburg, hertug Barnim 3. af Pommern-Stettin, hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og junkerne Bernhard og
Laurentius af Werle slutter landefred. ‘Og vi hertug Barnim inddrager i
denne landefred biskoppen af Kammin lige som os selv samt kong Valde
mar af Danmark og kong Kasimir af Polen; og vi hertug Albrecht af Meck
lenburg inddrager i denne landefred kong Valdemar af Danmark og hertug
Kristoffer af Lolland’.
Original i Schwerinarkivet.

1361. 11. august. Avignon.
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Pave Innocens 6. overdrager Niels Pedersen, degn i Roskilde stift, et
kanonikat og præbenden Tierp i Uppsala domkirke.
Afskrift i de pavelige kopibøger 1).

il vor elskede søn Niels Pedersen, kannik i Uppsala, hilsen og apostolisk
velsignelse.
Din retskaffenheds og dine dyders fortjenester, for hvilke Du anbefales til
os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Din person
med apostolisk nåde. Da derfor det kanonikat ved kirken i Uppsala og
den præbende, der kaldes Tierp, i samme kirke, hvilke afdøde Johannes
Guilaberti, kannik ved denne kirke, sad inde med i sin levetid, ved denne
Johannes’ død - han som for nylig afgik ved døden ved det apostoliske sæde
- er blevet og for tiden er ledige ved dette sæde og ingen uden os denne
gang har kunnet eller kan træffe bestemmelse om dem, fordi vi længe før
denne ledighed reserverede alle kanonikater og præbender og øvrige kirkelige
beneficier, der da var ledige eller i fremtiden ville blive ledige ved nævnte
sæde, for vor overdragelse og bestemmelse og erklærede det fra da af
ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med
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eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag,
ønsker vi i betragtning af det fornævnte at vise Dig en særlig nåde - Du,
som i sin tid, som Du forsikrer, under de største farer og anstrengelser sam
men med nævnte Johannes, dengang kollektor i rigerne Danmark, Sverige
og Norge af de frugter og kirkelige beneficier, der skyldtes det apostoliske
kammer, stod for indsamlingen af disse frugter og trofast tjente ham som
notar - og overdrager derfor Dig med apostolisk myndighed fornævnte
kanonikat og præbende, der således er ledige, med fuld kanonisk ret og
med alle rettigheder og tilliggender og giver Dig dem ved provision, selv om
de iøvrigt på en hvilken som helst måde måtte være blevet reserveret for apo
stolisk bestemmelse. Vi erklærer det, således som det også er, for ugyldigt
og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden
viden herom muligvis hidtil har forsøgt eller i fremtiden skulde forsøge at
handle anderledes i denne sag, uanset alle herimod stridende bestemmelser
og sædvaner i samme kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk
stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen
med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendte som
kanniker i samme kirke eller arbejder på at få anerkendelse eller med hensyn
til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender i samme kirke,
har fået særligt eller angående kirkelige beneficier i de egne har fået al
mindeligt brev af det apostoliske sæde eller dets legater, selv om man der
ved er skredet til forbud, rservation og afgørelse eller er gået frem på en hvil
ken som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til op
nåelse af fornævnte kanonikat og præbende skal foretrækkes for alle, men at
der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre
kanonikater, præbender og beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere),
uanset om vor ærværdige broder ærkebiskop (Peter) og vore elskede sønner
kapitlet i Uppsala eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig
har fået bevilget af nævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerken
delse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at
kanonikater og præbender i samme kirke eller andre kirkelige beneficier, hvor
til de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation
eller anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved pro
vision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet
omtaler den bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begun
stigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har,
hvorved, når den ikke er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i
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dette brev, virkningen af denne nådesbevisning på nogen som helst måde
kan hindres eller blot opsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i
vort brev skal finde særlig omtale sted; (vor overdragelse gælder også),
hvis Du ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville
overholde samme kirkes bestemmelser og sædvaner, når blot Du i Din fra
værelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når Du kommer til
denne kirke, gør det i egen person. Intet menneske må bryde dette vort
overdragelses-, provisions- og bestemmelsesbrev eller dumdristigt handle der
imod. 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 11. august i vort niende pontifikatsår.
i) supplikken hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipl. Dan. Her siges
Niels Pedersen at være dyaconus i Roskilde stift.

1361. 11. august. Avignon.
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Pave Innocens 6. pålægger ærkebispen af Riga, biskoppen af Vaxjo og
dekanen ved St. Agricol i Avignon at indføre Niels Pedersen i et kanonikat
og præbenden Tierp i Uppsala domkirke.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore ærværdige brødre ærkebiskop (Fromhold) af
Riga, biskop (Thomas) af Vaxjo og (Johannes), dekan ved St. Agricol
i Avignon hilsen o. s. v.
Din retskaffenheds og Dine dyders o. s. v. indtil1) i egen person. Derfor på
lægger vi Eder, at I alle tre eller to eller blot een af Eder personlig eller ved
een eller flere andre med vor myndighed indfører samme Niels Pedersen eller
hans befuldmægtigede på hans vegne i korporlig besiddelse af fornævnte ka
nonikat og præbende med deres omtalte rettigheder og tilbehør og forsvarer
ham efter indførelsen efter at have fjernet enhver uretmæssig besidder samt
sørger for, at han eller nævnte befuldmægtigede på hans vegne anerkendes som
kannik og broder i nævnte kirke til samme præbende, efter at I har anvist
ham sæde i koret og plads i kapitlet i denne kirke med fuld kanonisk ret, og
at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, afgifter, indkomster, rettig
heder og oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, uanset alt det
ovenfor anførte, eller om samme ærkebiskop og kapitel eller hvilke som helst
andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de
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ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved et apo
stolisk brev, som ikke fuldstændigt og ord til andet omtaler den bevilling,
idet I med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under ude
lukkelse af appel. Givet som ovenfor 1).
*) jf. nr. 72.
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1361. 14. august.

Henneke Andersen Skytte pantsætter tre brydegårde i Ladager og een i
Holtug til sin halvbroder Mogens Pedersen af Gerlev for 26 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

enneke Andersen, kaldet Skytte, til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
I skal vide, at jeg i sandhed har pantsat mit gods til den hæderlige mand
nærværende brevviser Mogens Pedersen af Gerlev, min elskede broder, nem
lig tre brydegårde i Ladager i Ramsø herred, hvorpå Hemming Hedebo, Jens
Hemmingsen, Peder Jakobsen og Peder Hemmingsen bor, og mit gods i Hol
tug i Stevns herred, nemlig en brydegård, hvorpå Jon Jensen bor, med agre,
enge, skove, græsgange, moser, med landboer og gårdsæder samt med virning og alle tilliggender, rørlige og urørlige, vådt og tørt, for 26 mark lødigt
sølv, hvilket gods ubetinget skal indløses på sidste tingdag før førstkommende
St. Mortens dag for samme 26 mark lødigt; hertil er føjet den betingelse, at
hvis jeg svigter med betalingen til nævnte termin, skal nævnte Mogens for
dette år oppebære alle frugter og afgifter af nævnte gods - uden at de skal
afregnes i gældens hovedstol — og så fremdeles hvert år, indtil nævnte gods
fuldt ud indløses af mig fra ham eller hans arvinger for nævnte sum sølv.
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl
tilhørende de gode mænd herr Anders, præst, og Hågen Jonsen. Givet i det
Herrens år 1361 dagen før den glorrige jomfru Maries himmelfartsdag.

H
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1361. 15. august. Stockholm.

Kong Magnus af Sverige erklærer, at han på grund af rigets nødstilstand
og under passende garantier har opnået ærkebispen af Uppsalas og hans
lydbispers samt kapitlernes samtykke til at låne 4400 mark svensk af ind
samlede penge til pavestolen, ’for at vi på hensigtsmæssig måde og mandig
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vis kan stække vor nabos, den herre kong Valdemar af Danmarks magt, han,
som efter hemmeligt at have samlet en talrig hær, os og vore undersåtter
uafvidende, nu på grusom måde har angrebet vore lande Gotland og Oland
med brand, drab og rov, og for at vi med styrker, samlede i Guds navn, kan
afværge de endnu alvorligere overgreb, hvormed han truer os og riget?
Original i det svenske rigsarkiv.

1361. 24. august, Reg. Dan. nr. *2403: grev Adolf af Holsten overlader Hen
rik Blokke 10 mark indtægt af færgen til Femern, udelades i DRB.

1361. 31. august. Avignon.
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Pave Innocens 6, udnævner biskop Bertram af Lübeck til det apostoliske
sædes nuntius i Danmark, Sverige og Norge med det formål at inddrive de
afgifter, der tilkommer pavestolen i disse riger, i overensstemmelse med in
strukserne til tidligere nuntier.
Efter tryk hos Mårtene og Durand.

1361. 5. september. Avignon.
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Pave Innocens 6. beder kong Valdemar 4. Atterdag om at støtte den pave
lige nuntius biskop Bertram af Lübeck i hans virksomhed.
Efter tryk hos Mårtene og Durand.

ripil vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, hilJ. sen og apostolisk velsignelse.
Da vor ærværdige broder biskop Bertram af Lübeck, det apostoliske sædes
nuntius, vides undertiden at have såre behov for kongelig gunst og hjælp for
at kunne udføre vore, den romerske kirkes og det apostoliske kammers hverv
- de hverv, der er blevet ham betroet1), og de, der vil blive ham betroet af
os i de egne - og idet vi betænker den oprigtigt hengivne kærlighed, som Dine
forfædre hidtil har næret til os og den romerske kirke, og som Du, høje konge,
vides at nære, og derfor håber, at Du, høje konge, vil omfatte disse anliggen
der med Din nåde, beder og opfordrer vi Dig, høje konge, indtrængende om,
at Du af ærbødighed for os og det apostoliske sæde vil have fornævnte biskop
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og dem, der er eller vil blive udpeget af ham til at udføre disse hverv, og også
selve sagerne indstændigt og virkningsfuldt anbefalet og i den grad vil omfatte
dem med Din nådige hjælp, at de med Herrens hjælp kan ledes på en heldig
måde, og vi kan anbefale Dig, hengivne konge 2), med passende lovprisninger
i Herren. Givet i Avignon den 5. september i vort niende pontifikatsår.
!) jf. nr. 76. - 2) ligelydende anbefalingsskrivelser stiledes til kongerne af Norge og
Sverige, jf. Acta Pont. Svec. I 650 nr. 625.
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1361. 7. september.

Testamente af Tideman Berbom, borger i Lübeck,
Registratur i Lübeckarkivet (20. årh.).

1361 7. september (in uigilia natiuitatis beate Marie uirginis gloriose):
- Tidemann Berboms testamente. - Vidner: Herman Wickede, Albrecht
Junge, rådsherrer. — Eksekutorer: Konrad, Tideman, brødre, kaldt Brüggeman, Bernhard Luchow, Johan Pape, svigersøn (gener) til arveladeren.
- Indhold: 1.-21........... Tilbagekaldelsesforbehold. 22. Til børnene af hans
mostre (materterarum) Telseke, Vibeke og Mechthild, bosiddende i Malmø,
tilsammen (pariter) 15 mark lybske penge.

1361. 7. september. Greifswald.
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Reces af hansedagen i Greifswald.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

det Herrens år 1361 på jomfru Marias fødselsdag. Søstæderne, (repræ
senteret ved) herr lohan Wittenborg, herr lohan v. Pleskow og herr
Bernhard Oldenborg fra Lübeck, herr Didrik Wrak fra Hamburg, herr lohan
Dargetzow og herr lohan Kalsow fra Wismar, herr lohan Bomgarden, herr
Arnold Kröpelin, herr Henrik Vrese og herr lohan Grenze fra Rostock, herr
Herman v. Rode, herr Godeke Giese, herr Lydeke v. Kulpe og herr Bern
hard v. Bremen fra Stralsund, herr Henrik v. Lübeck, herr Nicolaus Westfal,
herr Henrik Schuppelenberg og herr Lambert Warendorp fra Greifswald,
herr Didrik Thurow og Markvard Sagenitze fra Anklam, herr Henrik Wobbermin og herr Herman Pape fra Stettin, magister Otto, byskriver i Kolberg,
sammen med de andre søstæder, med rådmændene herr Henrik Lange fra
Kulm og herr Godskalk Nase fra Danzig, der er udsendinge fra landet
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Preussen og dets stæder 1), er kommet overens og har i fuld enighed fastsat
(1) at ingen fra deres stæder og lande skal søge til landene Danmark og
Skåne med nogen art gods eller handelsvarer under fortabelse af liv og gods.
(2) Endvidere er de kommet overens om, at man i alle stæder, både ved søen
og i Preussen, skal opkræve en told af skibe og af alle varer, som man udfører
fra disse forskrevne stæder, fra havne og fra land, (nemlig) af hvert pund grot
fire engelske penninge2); og opkrævningen skal begynde i den efter først
kommende vinter nærmest følgende gunstige årstid, når man kan begyn
de at sejle, og skal vare indtil den umiddelbart påfølgende St. Mikkels dag.
Denne told skal man opkræve ved svorne eder i den stad, hvor man indskiber
varerne, og der skal gives brev på, at varerne er fortoldet; dermed skal va
rerne være fri for told ved afgang og ankomst. (3) Endvidere hvad man ind
samler af denne told i landet Preussen, det skal man indlevere til den lybske
tredjedel1), til de fornævnte søstæder. (4) Hvis endvidere nogen mand, der
er udenfor hansen, ikke vil udgive denne told, således som det står skrevet
foran, og vil besøge landet Danmark og Skåne, med ham eller med dem skal
ingen købe eller sælge. Givet i Greifswald i det Herrens år 1361 på den hel
lige aften for vor Frue, da hun blev født. (5) Hvis nogen bliver grebet, der
har røvet på søen, skal man afsige dom herom, og han skal intet lejde have.
1 hansen deltes i den lybske, den visbyske og den preussisk-westfalske tredjedel.
- 2) et pund grot var lig 20 skilling å 12 grot = 240 grot. En grot var lig 4 engelske
penninge. Pundtolden altså x/240 af varens værdi.

1361. 8. september.
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Kongerne Magnus og Håkon 6. af Sverige og Norge slutter forbund med
Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Stettin,
Kolberg, Bremen og Kiel mod kong Valdemar 4. Atterdag.
Original i Lübeckarkivet.

i Magnus og Håkon hans søn, af Guds nåde konger af Sverige og Norge,
erkender og bevidner med dette brev, at vi har sluttet forbund, indgået
forpligtelser og forenet os med stæderne, nemlig Lübeck, Hamburg, Wismar,
Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Stettin, Kolberg, Bremen og Kiel,
således at vi skal stille med to tusind riddere og udrustede væbnere, tillige
med skibe og hvad der er nødigt og behøves dertil, mod kongen af Danmark
og hans hjælpere og drage mod alle dem, der har begået rov eller endnu vil
begå rov eller gøre fortræd på søen, nemlig mod Skåne, Gotland og Øland.

V
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I den anledning skal vi pantsætte og pantsætter vi med dette brev borgen i
Bohus med Marstrand til de fornævnte stæder med oppebørsler og afgifter
og med dens tilliggender, således som de fra gammel tid ligger dertil, (til
dækning) af alle slags omkostninger, det være sig ved udrustning af skibe og
bevæbnede folk og i medfør af deres fangenskab, hvis nogen af deres folk bliver
taget til fange, som de skal udløse, og også for deres sold eller hvad skade de
lider på deres skibe, som de køber eller lejer; de skal være rede til den nu
førstkommende søndag i midfaste 1). Hjælper Gud os med de forskrevne stæders hjælp til, at vi skader kongen af Danmark og hans hjælpere på hans skibe
og folk og vi derved får noget bytte, hvori det end består, skal det fordeles
efter mandtal. Vil vi da drage mod Skåne med de forskrevne stæders hjælp,
så skal vi i forvejen pantsætte og overlade dem borgen Varberg med alle
dens tilliggender, afkastninger og nytte, og til gengæld skal de tilbagelevere
os Bohus på enhver måde, som det står beskrevet her foran; eller (vi skal)
stille så megen sikkerhed herfor 2), at det tilfredsstiller stæderne. Hvis de for
skrevne stæder vil beholde borgen i Bohus i stedet for Varberg, skal det af
hænge af deres vilje og forgodtbefindende. Hvis ligeledes stæderne har flere
udgifter ved at bemande og levere kost til borgerne end borgerne har oppe
børsler og afgifter, skal de regne disse til omkostningerne. Løber de derimod
op over disse, skal de regne dem fra de udgifter, som de har eller har haft i
medfør af dette forbund. Hvis vi vinder Skåne undtagen Lindholm, så skal
vi pantsætte og overlade de forskrevne stæder huset Helsingborg med alle
dets tilliggender, afgifter og oppebørsler, borgene Skanør og Falsterbo med
alle deres tilliggender, med folk og mønten sammesteds og med tolden, end
videre markedet i Falsterbo og i Skanør og i Malmø og med Malmø, og lige
så vidt som landet Skåne rækker, undtagen den grum, som tilkommer Didrek Vieregge 3) på hans åremål, således som summen af hans tilgodehavender
angiver det, og undtagen Lindholm med dens tilliggender, nemlig Trelleborg,
Ystad, Åhus, Simrishamn og tredjedelen af de herreder, der skal høre til Lind
holm, (mens de) to dele (skal høre) til Helsingborg. Når dette er sket, at
stæderne sidder inde hermed, så skal man overdrage os Varberg eller Bohus,
hvilken af dem de indehaver, og til gengæld skal de fornævnte stæder beholde
de forskrevne borge og huse, nemlig Helsingborg med dets tilliggender, Skanør
og Falsterbo med deres tilliggender og endvidere al marked og told samme
steds og alle afkastninger og indtægter i Skåne - undtagen Lindholm og den
fornævnte grum - og opkræve og besidde dem frit uden hindring fra vor
eller nogen mands side, indtil de har fået dækket alle deres udgifter, som de
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har haft eller har udlagt ved at holde, bygge, forbedre og befæste disse borge
eller ved at skaffe folk til borgen eller på hvilken anden vis de bestrider eller
har bestridt disse udgifter: ved at udruste skibe, at udløse fanger eller hvordan
det ellers er sket eller kan ske. Når de forskrevne stæder har alle deres udgifter
og hvad de har lagt ud, hjemme igen og oppebåret dem fra landet Skåne, så
skal de tilbagegive os Helsingborg og derefter beholde Skanør og Falsterbo
og markedet og tolden og alle afkastninger og afgifter fra landet Skåne i to
år til erstatning for det besvær og den fare, som de har døjet for vor skyld.
Men før de rømmer Helsingborg, skal vi tilsikre dem dette således, at de har
garanti derfor, nemlig at de kan forblive uhindret og uforstyrret derved i de
to år. Hvis fremdeles disse fornævnte stæder, disse borge eller nogen af de
fornævnte borge, mens de sidder inde med dem, bliver taget ved forræderi,
ved list eller erobret med magt, hemmeligt eller åbenbart, eller på anden
måde går tabt ved noget uheld, skal det ikke føre til forulempelse af og være
til skade for de forskrevne stæder men være uden krav eller påtale fra os eller
vore efterfølgere eller fra nogen mand på vore vegne. Hvis fremdeles nogen
herre eller nogen mand vil belejre de forskrevne borge eller en af de for
skrevne borge med magt, mens de er i deres hænder, så skal vi hjælpe dem af
al magt, og de os til gengæld, så at det bliver afvist. Hvis vi fremdeles efter
denne tid bliver enige med stædeme om, at vi vil drage mod Danmark med
magt, og hvis Gud hjælper os til, at vi erobrer borge eller land eller får andet
bytte, af hvilken slags det end er, eller under strid tager fanger, skal vi afregne
det udbytte med stædeme, og de med os, og oppebære efter mandtal; også
hvis stæderne bringer flere mænd i felten end de to tusind, der er nævnt foran.
Endvidere hvis kongen af Danmark, hans hjælpere eller nogen anden mand
efter denne tid vil forstyrre roen eller drive rov på søen eller vil skade de for
skrevne stæder eller nogen af dem, så skal vi og vore hjælpere blive deres uind
skrænkede hjælpere af al vor magt, så ofte der er behov for det. Hvis der end
videre i fremtiden opstår nogen tvist, strid eller fejde for de forskrevne stæder
på grund af dette forbund, skal vi hjælpe dem med at afvise dette med hele
vor magt og ikke bilægge eller forlige det, førend de har fuld afslutning på
det. Endvidere lover vi de forskrevne stæder, at vi med dette forbund og med
dette brev ubrydeligt over for dem vil overholde al gammel frihed, sædvane,
rettighed og privilegier, således som de bedst har haft dem på noget tidligere
tidspunkt. Endvidere skal vi og vore folk på ingen måde blive fjender af de
forskrevne stæder eller af nogen på deres vegne, så længe vi lever. Endvidere
hvis vi vil eller må pantsætte det forskrevne land Skåne - når det er kommet
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tilbage til os - skal vi ikke gøre det uden efter råd og med samtykke af de
forskrevne stæder; og hvis vi kan pantsætte det, så skal vi først tilbyde dem
det, og de skal være de nærmeste til at beholde det, hvis de vil. Endvidere
hvis de forskrevne stæder taber nogen strid eller nogen anden ulykke indtræf
fer, hvad Gud forbyde, så at vi ikke kan erobre Skåne, så skal de samme
stæder alligevel beholde de forskrevne borge i deres varetægt med alle tillig
gender, lige til de er løst og frigjort for alle udgifter og artikler, som foran skre
vet står. For at alle og ethver af disse forskrevne artikler uden nogen art af
svig, fast og troligt og ubrydeligt skal blive overholdt over for de fornævnte
stæder, aflægger vi løfte til dem og sammen med os med samlet hånd som en
enhed på deres tro, med hånd og mund, vor biskop, vor greve, vore riddere
og væbnere, vore mænd, som herefter står skrevet, nemlig biskop Nils af Linkoping, herr Eringisl Sunesson, greve af Orkneyøerne, herr Nils Turesson,
drost i Sverige, herr Bengt Filipsson, herr Karl Ulfsson, herr Jon Hjårne, herr
Peter Bonde, riddere, Bo Jonsson, Anund Hemmingsson, Arvid Gustavsson og
Torkil Eringisleson, væbnere. Og til yderligere erkendelse og vidnesbyrd er
vore segl efter vore rigsråders råd tillige med vor biskops, greves, vore riddere
og mænds segl med vor og deres rette vidende hængt under dette nærværende
brev 4). Givet og skrevet i det Herrens år 1361 på vor Frues dag, da hun blev
født. Vidner til disse ting er herr Herman v. Vitzen, ridder, og Didrik Vieregge, væbner, vore tro folk og mange andre, der er troværdige.
1) 27. marts 1362. - 2) d. v. s. for overdragelsen af Varberg. - 3) jf. DRB. III 4 nr.
491 note 2. - 4) om beseglingsomstændighedeme se bemærkningen i Dipi. Dan.
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Original i Lübeckarkivet.

i rådmænd i stædeme Lübeck, Hamburg, Bremen, Kiel, Wismar, Ro
stock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Stettin og Kolberg erkender åbent
og bevidner med dette nærværende brev, at vi har sluttet forbund og forenet os
med de høje fyrster og herrer Magnus og Håkon hans søn, konger af Sverige
og Norge, på den måde, at vi skal komme dem til hjælp med to tusind væb
nede mænd og med skibe den førstkommende søndag i midfasten og være
rede mod kongen af Danmark og alle dem, der har begået eller vil begå rov
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eller skade hansekøbmændene på søen, nemlig ved at drage mod landene
Skåne, Oland og Gotland med værker 1) og blider og hjælpe til at vinde dem
på betingelse af, at de i forvejen overdrager os borgene, således som de står
nævnt i deres brev, som de har givet os herpå under deres segl, og at de stiller
os to tusind riddere og udrustede væbnere, således som de har beseglet og lo
vet os. Endvidere hvis der opstår krig eller splid på grund af dette forbund,
så skal vi være hinanden behjælpelige af al magt og ikke gå på forlig, førend
vi har fuld afslutning på sagen. Endvidere når vi har vore udgifter hjemme,
som vi har pådraget os herved, således som der står skrevet i disse fornævnte
herrers brev, som er givet os herom, og de betingelser, der er indeholdt i det
samme brev, helt er opfyldt over for os, så skal vi tilbagegive dem borgene,
nemlig Helsingborg, Skanør og Falsterbo. Hvis fremdeles, mens vi har borgene
i Skåne, en af kongerne dør, så skal vi overdrage dem til den anden; men går
de begge bort, så at de dør, så skal vi overdrage dem til bisperne af Uppsala,
Strångnås, Linkoping og Skara og til seks riddere og væbnere, som biskop
perne vælger dertil udaf rigets råd, medmindre - hvad Gud forbyde - de bli
ver erobret eller taget fra os ved forræderi eller på anden vis, hemmeligt eller
åbenbart, kommer os af hænde, ved noget uheld, hvilket ikke fra de for
skrevne kongers og deres folks side skal føre til bebrejdelse og krav mod os
eller være os til fortræd. Til vidnesbyrd og yderligere erkendelse af disse ting
har vi hængt vore fornævnte stæders store segl under dette nærværende brev.
Givet i det Herrens år 1361 dagen efter vor kære Frue, da hun blev født.
1) d. v. s. apparatur til at bryde borgmure med.
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Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Stet
tin, Kolberg, Bremen og Kiel afgiver erklæring om, hvilke krigsstyrker de
har forpligtet sig til at opstille i krigen mod kong Valdemar af Danmark.
Originaler i Hamburg-, Lübeck- og Rostockarkiverne.

Guds navn. Vi rådmænd fra stæderne: lohan Wittenborg, lohan Pleskow,
Bernhard Oldenborg fra Lübeck, Heine Hoop, Heine Uppenperde fra
Hamburg, lohan Dargetzow, lohan Kalsow fra Wismar, lohan Bomgarden,
Arnold Krøpelin, Henrik Vrese, lohan Grenze fra Rostock. Herman v. Rode,
Godeke Giese, Lydeke v. Kulpe, Bernhard v. Bremen fra Stralsund, Everhard
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Rubenow, Henrik v. Lübeck, Nicolaus Westfal, Lambert Warendorp, Hen
rik Schuppelenberg fra Greifswald, Tideman Thurow, Markvard v. Sagenitze
fra Anklam, Herman Pape, Henrik Wobbermin fra Stettin, Otto, byskriver i
Kolberg, og vi fra Bremen og Kiel med fuldmagt fra vore forskrevne stæder
med hensyn til de artikler, der står skrevet herefter, erkender offentligt og be
vidner med dette nærværende skriftstykke, at vi er kommet overens om, at vi
på vore stæders vegne har sluttet forbund med de høje fyrster Magnus
og hans søn Håkon, konger i Sverige og Norge, mod kongen af Danmark og
hans hjælpere og mod alle dem, der begår og har begået rov på søen, på føl
gende måde: For at beskytte og værne søen til hansekøbmandens tarv og for
at drage mod Skåne, Öland og Gotland skal vi fra Lübeck udruste seks kogger
og seks snækker eller skuder og sekshundrede væbnede mænd, og desuden et
værk x) og en blide, hvis det er nødvendigt; og vi fra Hamburg to kogger og
to hundrede væbnede mænd; og vi fra Rostock og fra Wismar seks kogger og
seks snækker eller skuder og seks hundrede væbnede mænd, og desuden et
værk og en blide, hvis det er nødvendigt; og vi fra Stralsund og Greifswald
seks kogger og seks snækker eller skuder og seks hundrede væbnede mænd,
og desuden et værk og en blide, hvis det er nødvendigt; og vi fra Kolberg,
Stettin og Anklam med bistand fra de små stæder, der er givet os til hjælp 2),
seks kogger og seks snækker eller skuder og seks hundrede væbnede mænd; og
vi fra Kolberg en blide, og vi fra Stettin en blide, hvis det er nødvendigt, sam
men med mestre og arbejdsfolk, som er nødvendige til alle fornævnte værker
og blider; og vi fra Bremen en kogge og hundrede væbnede mænd, og vi fra
Kiel et skib på fyrre læster og tredive væbnede mænd og ti skytter. Hvis der
i fremtiden i anledning heraf opstår nogen form for fejde, for misstemning,
krig og besværlighed - det være sig fra hvem det være vil - for nogen af vore
forskrevne stæder, skal vi stå helt enige i det anliggende og være hinanden
behjælpelige i al vor nød af al magt og med fuld bistand, og ikke bilægge det,
førend vi har ført anliggendet og sagen til fuld afslutning. Endvidere hvis vi
opnår nogen fordel eller får nogen skade til vands eller til lands i denne for
nævnte sag, skal vi fordele det ligeligt efter mandtal. Hvis nogen bliver på
grebet, som har røvet på søen, skal vi pådømme det, og han skal ikke have
noget lejde i vore stæder, som er i dette forbund. Til vidnesbyrd om disse
ting har vi hængt vore stæders store segl under dette nærværende brev i det
Herrens år 1361 dagen efter vor kære Frue, da hun blev født.
*) jf. nr. 81 note 1. - 2) for eks. Stargard og Demmin, der således kun yder indirekte
bidrag.
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Kongerne Magnus og Håkon 6. af Sverige og Norge stadfæster hanseslæ
dernes privilegier i Sverige, Norge og Skåne og udvider dem på visse punkter.
Original i Lubeckarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges konge, og Håkon, hans søn, af samme
nåde Norges konge, til alle, hvem dette brev når, hilsen evindelig
med Gud.
Idet vi efter fortjeneste tager hensyn til de velvillige handlinger, som de
hæderværdige mænd i søstæderne gentagne gange har ydet os og vore forfædre til øgning af vor kongelige ære, og ser herpå med gunstige øjne, har vi
besluttet at stadfæste de nådesbevisninger og friheder, der er bevilget dem,
og enhver af dem, af os og vore forfædre, og at forbedre og ikke formindske,
men tværtimod øge dem i alle henseender. Derfor skal alle nulevende og frem
tidige mænd vide, (1) at vi med vore tro mænd og råders vilje og samtykke
tilstår de hæderværdige mænd, rådmænd og alle borgere og købmænd i stæder i det romerske rige, nemlig i Lubeck, Hamburg, Stade, Bremen, Wismar,
Rostock, Stralsund, Greifswald, Demmin, Anklam, Stettin og Kolberg samt
alle stæder og købmænd i de tyskes hanse og deres udsendinge, der ønsker at
drage gennem alle vore rigers og højhedsområders lande til Flandern 1), Sve
rige, Norge eller til et hvilket som helst andet sted, fri og uindskrænket adgang
til under vort, vore arvingers og efterfølgeres sikre lejde at rejse frem og til
bage fra alle lande med deres ejendele og købmandsvarer, hvorhen og saa
ofte det behager dem, såvel til vands som til lands, og til overalt i vore riger
og højhedsområder at gøre ophold eller forblive der, når og så længe de vil,
og til sammesteds at udøve deres købmandsskab, og at de ikke paa nogen
måde skal udsættes for hindringer, beslaglæggelser eller fortrædeligheder af
nogen af vore fogeder, officialer eller undergivne eller af nogen som helst fra
eller i vore riger eller højhedsområder, men at de, når den gamle og sædvan
lige told er erlagt, ikke paa nogen måde skal blive beskattet eller tynget med
ydelser derudover. (2) Vi lover ydermere med dette brev, at vi, hvis nævnte
borgere eller nogle af dem eller hansekøbmændene eller deres udsendinge
inden for vore rigers og højhedsområders lande mister, hvad Gud forbyde,
noget gods ved plyndring eller røveri, eller hvis deres gods måske skulde blive
plyndret paa havet eller andetsteds og blive ført til vore riger og højheds
områder, med rettens hele strenghed skarpt vil skride ind over for dem, der
øver uret eller bemægtiger sig nævnte gods - og det som om disse havde rø-
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vet vore ejendele og vort eget gods - indtil fuldstændig tilbagegivelse og pas
sende erstatning er opnået; og vi vil efter al vor evne forsvare dem såvel til
vands som i vore riger og højhedsområder eller lande mod angreb fra sørøvere
eller røvere. (3) Ligeledes er det vor vilje, at samme borgere, hansekøbmænd
og deres udsendinge eller enhver af dem inden for vore rigers grænser fra nu
af skal være fuldstændig fritaget for enhver sædvanemæssig eller retslig pligt
til at købe gravsted, som paa folkesproget kaldes ‘arvekøb’ 2), således at hvis
nogen eller nogle sammesteds afgår ved døden, skal deres arvinger eller testamentseksekutorer frit kunne befatte sig med disse afdødes efterladte gods
og føre det, hvorhen de vil, uanset fornævnte retslige eller anden sædvane
mæssig pligt 3). (4) Da det desuden ikke er retfærdigt at tilføje dem, der er
ramt af ulykke, yderligere ulykke, og det klart strider mod Gud, samvittighed
og fornuft at røve skibbrudnes ejendele og gods, fastsætter vi som evindeligt
gældende ret og påbud, og er det vor vilje, at det i alle henseender urokkeligt
skal overholdes i alle vore riger, højhedsområder eller lande, at hvis nogen af
nævnte borgere, hansekøbmænd eller deres udsendinge fra fornævnte hanse
skulde lide skibbrud på et hvilket som helst sted inden for vore rigers og høj
hedsområders grænser eller også udenfor, skal alt skibbrudent gods, hvad en
ten det betegnes som ‘vrag’ eller på anden måde, der bliver slået ind på vore
strandbredder eller lande, og ligeledes alt det gods, som vedkommende selv
eller ved andres hjælp har kunnet bjærge, frit tilhøre den, dem eller deres
arvinger, hvem disse ejendele eller dette gods før skibbruddet tilhørte, så at
de kan generhverve og ukæret og fredeligt besidde det, idet man fra vor eller
vore mænds side aldeles ikke på nogen som helst måde skal lægge nogen hin
dring i vejen for dem. Men hvis nogen eller nogle eller muligvis alle, hvem
dette gods tilhørte, da det blev genstand for skibbrud og blev slået ind paa
vore rigers eller vore højhedsområders kyster, hvor som helst det end skete,
skulde drukne eller dø paa anden måde, skal vi selv eller ved vore undergivne
i de egne desuagtet lade dette gods bjærge og opbevare i troskab og give det
tilbage til arvingerne eller eksekutorerne efter dem, hvem det tilhørte før skib
bruddet, hvis der i løbet af år og dag kommer nogen med brev fra deres stad,
som erklærer, at de er sande arvinger til eller eksekutorer for dette fornævnte
gods; og vi forbyder aldeles al misbrug i modstrid hermed, dog således at der
skal gives en rimelig arbejdsløn til dem, der arbejder paa at bjærge dette skib
brudne gods 4). (5) Hvis vi desuden på et eller andet tidspunkt ved Guds
nåde skulde genvinde landet Skåne, der er afhændet af os, eller få det tilbage,
tilstår og skænker vi dem og enhver af dem derefter, at vi, således som det hid-
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til er overholdt, på ingen måde vil tillade, at de eller nogen af dem, så snart
de kommer til Skanør eller Falsterbo eller andetsteds i Skåne, og førend ved
kommende når sit herberg, berøves sine våben eller andre af sine ejendele
eller beskattes paa nogen som helst måde, og vi forbyder det bestemt. (6)
Ydermere tilstaar vi, at de og enhver af dem frit maa sælge klæder, såvel uld
som linned, i alenmål på vore markeder i Skanør og Falsterbo og allevegne
i vort land Skåne på de steder, hvor det er sædvane at gøre det. (7) Desuden
må de frit sælge alt det gods, som skal sælges i skålvægt, bismer eller med an
dre vægte, og alt andet gods, stort eller småt, under forbehold af vor sæd
vanlige told. (8) De vil også kunne købe alt, hvad der er til salg sammesteds,
og frit udføre det købte, uanset om der er forbud herimod og uanset enhver
anden grund 5). (9) Fremdeles tilstår vi dem, at enhver af de nævnte stæder
på vort marked i landet Skåne må vælge en egnet mand blandt deres egne
borgere til dommer eller foged; enhver af disse fogeder skal fuldt ud kunne
afgøre, undersøge og med dom pådømme alle forseelser og sager - undtagen
dem der ifølge lybsk ret går på hals og hånd - samt alle andre mindre rets
sager, der opstår på hans fed mellem hans borgere, hansekøbmænd eller ud
sendinge for disse, og alle andre, der ligger på hans fed, og som angår disse.
Og vore fogeder skal ikke stævne, hvilket på dansk hedder ‘kalde’ dem eller
nogen af dem, ej heller dem, der ligger sammen med dem på deres fed, eller
nogen af dem, til vore borge; men over for enhver, der vil rejse klage mod
dem eller disse, der ligger sammen med dem på deres fed eller iøvrigt befin
der sig hvor som helst inden for vort nævnte markeds grænsepæle eller skel,
skal deres foged i de sager, der, som forudskikket, skal pådømmes af ham,
afsige dom i overensstemmelse med lybsk ret, ligesom han skal skaffe ved
kommende retslig fyldestgørelse, dog således at de og deres medborgere eller
de, som ligger sammen med dem på deres fed ikke skal befatte sig med den
danske ret, som kaldes ‘embed’ 6), og på ingen måde skal give sig af med
samme 7). (10) Ligeledes er det vor vilje og forordner vi, at når en eller an
den af disse borgere, hansekøbmænd eller deres udsendinge fra fornævnte
hanse afgår ved døden på fornævnte marked, skal fornævnte foged eller de
mest fremstående af dem, der da opholder sig sammesteds, udlægge denne
afdødes gods til hans nærmeste arvinger, hvis de er til stede, eller føre det
bort for at overgive det til dem, hvis de ikke er til stede, og i denne sag for
byder vi ubrydeligt, at der af en eller anden i følge nogens befaling eller i
nogens navn lægges dem hindringer i vejen på nogen måde 8). (11) Det er
ligeledes vor vilje, at sålænge deres gods sammesteds ligger på vognene, som
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skal bringe det til skibene, og disse vogne endnu ikke rører vandet, er og skal
sådant gods fuldstændigt være at betragte som ‘ikke kørt frem’, således at der
af dette gods endnu kan betales told uden noget krav, nogen arrest eller be
slaglæggelse af godset9). (12) Ligeledes skal de efter forgodtbefindende
kunne losse deres skibe, når som helst de ankommer sammesteds, uden at der
fra vor side skal lægges hindringer i vejen 10). (13) Ligeledes tilstår vi dem,
at borgere fra nævnte stæder, hansekøbmænd og deres udsendinge fra oven
nævnte hanse om søndagen før St. Mikkels dag - og ikke tidligere - skal give
og betale tolden på markederne i nye penge. Og enhver, der ligger der, skal
købe for fornævnte kongers penge. Men hvis nogen ikke køber eller sælger
for nævnte kongers penge, og han bliver grebet på fersk gerning, skal han
bøde op til eet pund grot11). (14) Og ingen må tage ophold på deres fed
undtagen deres fogeder og de selv og de, som de måtte give tilladelse dertil;
på dette fed må de ikke holde kro. (15) Men vi giver dem fuldmagt til at
sælge øl på samme deres fed og ligeledes udskænke det kandevis, således som
det hidtil har været overholdt12). (16) Fremdeles kan enhver af dem, som
har egen bod i Skåne, lade den gå i arv til sin nærmeste arving. Men hvis han
sælger den sammesteds, så skal han overgive den i nærværelse af fogeden på
det fed, hvor boden ligger. Men hvis han sælger den i en eller anden stad,
da skal han overgive den i nærværelse af rådet i den stad og påvise med skrift
lig erklæring fra den stad, at han har solgt den der, og at der er fyldestgjort
for stedet, således som retten kræver13). (17) Vi vil ydermere, at hvis en
hvilken som helst borger, hansekøbmand eller udsending fra fornævnte stæder
forser sig eller begår en overtrædelse i vore riger eller højhedsområder, skal
ingen uskyldig straffes derfor, men den, der forser sig, skal personlig bøde for
sin forseelse, men hverken arvingerne efter den, der forser sig, eller hans herre
eller hans gods skal bøde for eller betale for denne forseelse; ligeledes skal
denne forseelse ej heller regnes den stad, hvorfra den, der forser sig, stammer,
til last på nogen som helst måde. (18) Ligeledes skal ingens tjener eller ud
sending på nogen som helst måde kunne bortspille eller tabe sin herres gods.
(19) Hvis ligeledes en eller anden af vore tro vasaller, officialer, undergivne
eller borgere køber noget for rede penge af en eller anden borger eller udsen
ding fra nævnte stæder, er det vor vilje og påbyder vi, at samme køber inden
de tre nærmest følgende dage godvilligt skal betale sælgeren det købte i rede
penge. (20) Ligeledes er det vor vilje, at de til enhver tid frit og uforstyrret
må nyde deres købmandsskab og gods på oftnævnte marked og også uden
for dette overalt i Skåne, uden at nogen krænker eller foruretter dem i så
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henseende, samt nyde alle rettigheder og friheder med hensyn til deres for
retninger og sager, således som de frit har nydt dem fra gammel tid 14). (21)
Desuden tilstår vi dem med dette brev, at når disse eller en eller anden af
dem ankommer til stæder eller købinger i vort rige Norge, skal man af hvert
skib give eet godt pund kom, der findes i samme, som told, med undtagelse
af hvedemel, som kaldes ‘flor’ på norsk. Og dermed skal disse købmænd fra
omtalte hanse være fuldstændig kvit og løst fra enhver yderligere told ved
ind- og udfart af fornævnte rige. (22) Ydermere afsiger og afskaffer vi med
dette brev al ny told, som i den berømmelige kong Håkon af Norges tid, vor
kære forfader - salig ihukommelse — var blevet pålagt disse stæder, sammes
indbyggere og købmændene i fornævnte hanse, idet vi ønsker, at disse og
købmændene i fornævnte hanse skal blive ved den gamle told, som de plejede
at betale og give i den berømmelige kong Erik af Norges tid.15) (23) Frem
deles når købmanden i nævnte hanse kommer til Sverige eller Norge, skal
han kunne føre sine ejendele og sit gods over land fra østerhavet til Vester
havet; og derefter drage til vands med samme gods på Vesterhavet, hvorhen
han vil og uden tab og bøde. (24) løvrigt skal de uden straf kunne vandre
omkring eller rejse med vogn i vore fornævnte riger for at indkræve deres
tilgodehavender og for at oppebære dem. (25) De skal ligeledes i vore for
nævnte riger kunne sælge så meget salt, som de vil, til enhver borger samme
steds, til enhver gæsteven eller fremmed, dog ikke mindre end et skippund, og
de skal ikke give nogen told af det gods. (26) Fremdeles må han sejle til og op
ad floden Neva og derudover hvor som helst hen, samt rejse overalt i alle
vore riger og højhedsområder og lande og der udøve sit købmandsskab. (27)
Hvis ligeledes noget gods bliver ført til vore riger eller højhedsområder, som
nævnte hansekøbmænd ikke er i stand til at sælge sammesteds, må de føre
det bort, hvorhen de vil, efter at der altid er givet os sædvanlig told. (28)
Fremdeles er det vor vilje og billiger vi i høj grad, at hverken mensvorne eller
ryggesløse mænd eller visse kvinder eller andre løse ubundne personer, hvilke
kaldes ‘letfærdige folk’, på nogen måde må tilstedes som vidner mod nævnte
købmænd og i deres retssager. (28) Og tillige skal alle gamle privilegier, breve
og friheder af enhver art, der ikke er omtalt her, og som på en hvilken som
helst måde af vore forgængere og af os er givet og tilstået disse borgere i Lü
beck og de fornævnte andre borgere i fornævnte hanse i fællesskab eller hver
for sig, fuldt ud og stedse være gyldige i forholdet til dem i alle vore riger,
højhedsområder og lande, idet vi ikke ønsker på nogen måde at tage noget
fra dem angående dette og hint. Til bestyrkelse, evindeligt vidnesbyrd og
3. række. VI. — 5

22. september [ 1361]
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fuldstændigt bevis for alt dette er vore segl sammen med segl tilhørende nedenforanførte, nemlig herr Nils, biskop af Linköping, Erengisl Sunesson, jarl,
Nils Turesson, Jon Hjäme, Peter Bonde, riddere, Bo Jonsson, Anund Hemmingsson, væbnere, Bengt Filipsson, ridder, Arvid Gustavsson, Torkel Erengislesson, væbnere, og Karl Ulfsson, ridder, hængt under dette brev ifølge hele
vor sikre viden og gode vilje. Givet i Greifswald i det Herrens år 1361 dagen
efter den glorværdige jomfru St. Marias fødselsdag.
i) jf. privilegieudkastet [1355 juli], DRB. III 4 nr. 272 § 1. - 2) jf. DRB II 9 nr.
290 note 2. - 3) §§ 1-3 svarer til §§ 1-3 i anførte privilegieudkast. - 4) § 4 svarer til § 4
ssts. samt til § 1 i udkastet 1352, DRB III 3 nr. 528. - 5) §§ 5-8 svarer til §§ 2-4 i ud
kastet 1352. - 6) jf. DRB III 3 nr. 528 note 6. - 7) § 9 svarer til § 14 ssts. - 8) § 10
svarer til § 16 ssts. - 9) jf. DRB II 7 nr. 373 note 2 og 11 nr. 316 note 1. - 10) §§ 11—12
svarer til §§ 6-7 ssts. - 11) § 13 svarer til §§ 8 og 13 ssts. - 12) §§ 14-15 svarer til § 15
ssts. - 13) § 16 svarer til § 17 ssts. - 14) § 20 svarer til § 18 ssts. - 15) §§ 21-22 er
overtaget fra kong Magnus’ privilegium 1343 9. september, Hans. UB. III 7 nr. 13, jf.
udtog i DRB III 1 nr. 356.
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[1361]. 22. september. Lödöse.

Kong Håkon 6. af Norge forsikrer Lübeck og de øvrige søstæder om, at han
agter at overholde de aftaler (nr. 80-83), der er truffet mellem de svenske
udsendinge og hansestæderne under forudsætning af, at den aftalte hjælp
ydes.
Original i Lübeckarkivet.

åkon, af Guds nåde Norges konge, til de hæderværdige og vise mænd,
de herrer borgmestre og rådmænd i Lübeck og i de andre søstæder,
hilsen og oprigtig kærlighed med Gud.
Vi vil, at det skal være vitterligt for Eder, elskede herrer, at således som ri
get Sveriges råder og gesandter, der har været i sendefærd på vor kære fader
og herres og på vore vegne, har forhandlet med Eder og har truffet aftaler
eller afgivet løfter på vore vegne, således skal alt føres ud i livet på skyldig
vis i overensstemmelse med, hvad vore fornævnte mænd og gesandter har
sluttet aftale med Eder om, når blot I, hvad vi på ingen måde betvivler, yder
os og begge vore riger hjælp mod vore fjender og især mod dem, som os uaf
vidende har svækket og stadig mere stræber efter at svække vor fædrenearv;
som følge heraf skal og vil vi over for Eder, elskede herrer, kun foretage os,
hvad der er retfærdigt og hvad vore onkler 1) og særlige venner, de herrer gre
ver af Holsten og Stormarn, Henrik og Klaus, eller den ene af dem pålægger

H
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os at gøre, i hvilken sag I kan have urokkelig tillid til vor troskab og ære. Og
med hensyn til hvad nævnte herrer grever, eller den ene af dem, samt vore
•mænd måtte udtale i vort navn, det kan I så sikkert rette Eder efter, som
om vi personligt talte med Eder. Måtte I leve lykkeligt og længe og sende
os et bindende svar gennem disse og med disse. Skrevet i Lodose på helge
nerne Mauritius og hans fællers dag.
*) brugt i vid betydning.

1361. 25. september. Avignon.
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Niels Pedersen Brun, præst i Slesvig stift, ansøger pave Innocens 6. om
stadfæstelse på biskop Niels af Slesvigs overdragelse af provstiet Barvid syssel
til ham.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles 1) tilkendegiver Eders hengivne Niels Pedersen, kaldet Brun,
præst i Slesvig stift, Eder, hellige fader, at da fordum Wessel v. Bokholt,
præsteviet og provst i Barvid syssel ved kirken i Slesvig, havde opnået kan
torembedet ved kirken i Slesvig 2) - hvortil han endrægtigt blev valgt af ka
pitlet i Slesvig - ved det apostoliske sæde, overdrog biskop Niels af Slesvig
det nævnte provsti med sjælesorg i Barvid syssel, der således var ledigt ved
det apostoliske sæde ved opnåelsen af nævnte kantorembede, til nævnte Niels
Pedersen og tildelte ham det ved provision, hvorfor han beder Eder, hellige
fader, om at værdiges af særlig nåde barmhjertigt at stadfæste ham den
overdragelse af eller provision på nævnte provsti, der således er foretaget af
stiftsbispen - frugterne, indtægterne og indkomsterne af dette provsti over
stiger årligt ikke en værdi af 16 guldfloriner - uanset at nævnte Niels Peder
sen er kannik med præbende ved samme kirke i Slesvig, tillige med andre ‘uan
set’ og formålstjenlige bestemmelser........ Hellige fader! Måtte I værdiges
at undertegne alle fornævnte ansøgninger, der ikke er udstreget 3), og befale,
at de skal udfærdiges, som der bliver ansøgt, medmindre der er rejst krav om
ret for en anden. Lad det ske. G. 4) Og uden anden læsning. Lad det ske.G. 4)
Givet i Avignon den 25. september i vort niende potifikatsår.

F

1) Niels Pedersens supplik er optaget i en Rotulus confirmationum Allemannorum.
- 2) jh T357 20- marts, DRB. III 5 nr. 15. - 3) Niels Pedersens ansøgning har ikke
været udstreget. - 4) pavens underskrift.
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1361. 27. september.

Niels Friis af Stollig mageskifter sit gods i Borg til klostret i Løgum og far
til gengæld dettes gods i Genner.
Alskrift i Løgumbogen.

iels, kaldet Friis, af Stollig til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
For at forgængeres gerninger kan komme til efterfølgeres kundskab, plejer
de at foreviges mundtligt eller skriftligt. Derfor oplader jeg med dette brev
efter passende forudgående overvejelse alt mit gods i landsbyen Borg i Brede
sogn med alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, som jeg har er
hvervet med min hustru ifølge ægteskabets ret, til nærværende brevvisere, ab
beden og munkene i Løgum, at besidde evindelig uden krav fra mig eller
mine arvinger. Til gengæld herfor har ovennævnte fromme mænd til begge
parters tarv tilskødet mig alt deres gods i Genner, som de fik ved testamenta
risk gave fra fru Margrete Karls 1), tillige med dets tilliggender ligesom oven
for nævnt, til fri og uhindret rådighed herefter for mig og mine arvinger efter
vort ønske og forgodtbefindende uden tiltale fra nogen som helst. Til sikker
hed og forvaring af alt det ovenstående er mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1361 på martyrerne St. Cosmas og St. Damianus’ dag.

N

1) jf. DRB. III 5 nr. 364 og 365.
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1361. 29. september.

Peder Lok fritager grev Henrik af Gleichen, hans svende og medlovere for
det løfte, de har givet ham, Jens Råbuk og andre af kong Valdemar 4. Atterdags svende i anledning af en tilfangetagelse på Bornholm.
Efter tryk hos Menckenius.

eder Lok til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg vil, at det skal stå klart for alle, nulevende og fremtidige, at jeg med
dette brev erklærer den berømmelige herre herr Henrik, greve af Gleichen,
hans svende og hans medlovere i denne sag for kvit og fuldstændigt fritaget
at være for krav fra os og alle andre i anledning af den særlige forpligtelse,
der blev givet mig, Jens Råbuk, og andre svende hos herr Valdemar, de Dan
skes konge, af ham og af hans medlovere på grund af hans og hans svendes
fangenskab, hvem han på dette tidspunkt havde med sig på Bornholm. Givet
under mit segl i det Herrens år 1361 på ærkeenglen St. Mikkels dag.

P
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1361. 1. oktober. Plon.
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Grev Adolf 7. og grevinde Mirislav af Holsten erklærer at skylde deres
foged Rudolf Tynapped 400 mark lybsk og lover at pantsætte ham ‘borgen
Glambek og landet Femern’, hvis han bliver afsat fra sin stilling som foged
eller fratræder den.
Efter tryk hos Scheidt.

[1361P]1). 1. oktober.

89

Rådet i Greifswald meddeler rådet i Stralsund, at det først må tale med
andre stæder og adelsmænd, førend det kan tage stilling til herr Henning
Podebusks henvendelse, og fraråder, at stæderne direkte retter henvendelse til
hertug Barnim 4. af Pommern-W olgast om hvervning af hans vasaller, da
hertugen hælder til kong Valdemars parti.
Original i Stralsundarkivet.

ngående herr Hennig Podebusks ærinde, der er fremført for os af vor
, rådsfælle Didrik Dersekow2), beder vi om, at der i vort navn svares
ham på denne måde: at vi ikke kan svare eller give ham svar nu, men først
må tale med flere, nemlig med adelsmænd og stæder. Og hvis I 3) af kærlig
hed til os vil svare denne herr Henning dette i vort navn, beder vi om, at nær
værende brevviser får underretning herom. Ydermere skal I vide, at det ikke
er vort råd, at der tales med vor herre hertugen om tjeneste af hans vasaller i
hans land og magtområde mod kongen mod løn, da denne vor herre i den
grad hælder mod de Danskes konge, at vi må befrygte, at det vil vække har
me. Men hvis nogen vil tale om eller drøfte betingelser for tjenesteydelser af
vor herres vasaller, skal han tale med sådanne, som ikke bekymrer sig om vor
herres vrede, således at hvis vore herrers vrede rammer dem, da rammer den
disse vasaller og ikke os. Med hensyn til at lade beden af Barth optage ved
notar, anmoder vi om, at I vil iagttage, hvad der hidtil er iagttaget. Og alt,
hvad I gør angående dette, har vor tilslutning. Skrevet under vort sekret på
selve Remigius’ dag.

A

1) som formodet i Hanserecesse III 258 skal brevet sandsynligvis dateres til 1361,
da hansestæderne i september samme år havde vedtaget krigsrustninger mod Danmark.
- 2) han var rådmand i Greifswald fra 1358-89. - 3) adressaten er anført på origina
lens bagside: Dette gives til de vise mænd, de herrer rådmænd i staden Stralsund, vore
oprigtige og kære venner.
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1361. 2. oktober. Kalleby.

Lyder Storm og hans arvinger pantsætter et bol i Skoleby til Vor Frue ka
pel i Kalleby for 13 mark lybsk.
Original på Gottorp.

yder, kaldet Storm, og hans sande arvinger til alle, der ser dette brev, hilj sen evindelig med Gud.
Jeg fornævnte Lyder Storm erkender med dette brev, at jeg og mine rette
arvinger i medfør af et lovformeligt og virkeligt lån skylder og i sandhed står
i gæld til Vor Frue kapel i Kalleby for 15 mark lybsk, der er modtaget i rede
og gængse penge; for disse 15 mark pantsætter jeg Lyder i mit og mine arvin
gers navn med dette brev til nævnte kapel i Kalleby et bol i Skaleby, der
hvert år yder 6 storskæpper 1) rug i visse afgifter, og på hvilket nu Åstred
Jwschn2) bor, med al besiddelsesret og alle rettigheder, således at jeg efter
god og fri overvejelse på den bedst mulige måde, det kan gøres, skænker og
giver nævnte 6 skæpper rug, der hvert år indkommer derfra som afgift, til
nævnte kapels bygningsfond for min og mine forældres sjæle, idet de dog på
ingen måde skal afregnes i hovedstolen. Ydermere hvis dette kapel lider tab
med hensyn til nævnte 6 skæpper rug, der skal ydes hvert år, skal det tab der
efter regnes til hovedstolen, nemlig de fornævnte 15 mark, for mig og mine
arvinger, og nævnte bol skal ikke genindløses eller fries fra fornævnte kapels
besiddelse, førend dette tab tillige med hovedstolen i lige måde og fuldt ud
betales. Givet i Kalleby i det Herrens år 1361 lørdagen efter mikkelsdag under
mit og min søns segl.

L

*) d. v. s. hedebyskæpper svarende hver omtrent til 3/4 dansk tønde, jf. Aakjær, Maal,
Vægt og Taxter 213. - 2) forskrevet?
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1361. 8. oktober.

Peder Nielsen, høvedsmand på Helsingborg, fritager brevviseren Harald for
fangenskab og løsepenge under forudsætning af, at Harald allerede har fri
gjort sig hos Klaus v. Hoo.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

eder Nielsen, høvedsmand på Helsingborg på herr Valdemars, kongen af
Danmarks vegne, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erklærer nærværende brevviser Harald kvit og ganske fri og fritaget for fangenskab og for den borgen,

P
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han har stillet og besvoret over for mig og mine folk under forudsætning af,
at Klaus van Hoo har gjort ham fri og fritaget ham for fangenskab og for den
borgen, han lovede ved Varberg med gyldighed nu. Hvis han ikke har
gjort dette, skal samme Harald binde sig til uden al svig og bedrag at vende
tilbage til samme fangenskab i Helsingborg i Svartekops hus inden en halv
måned, regnet fra dette brevs udstedelse, og ikke på nogen måde forlade sam
me hus uden min klart tilkendegivne billigelse. Givet under mit segl i det Her
rens år 1361 fredagen før martyren St. Dionysius’ dag.

1361. 21. oktober. Avignon.
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Jens Mikkelsen, befuldmægtiget for Niels Pedersen Brun, provst i Bar
vid syssel, betaler på dennes vegne halvdelen af provstiets årsindtægt til det
apostoliske kammer og lover at betale merværdien, hvis årsindtægten er større.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

amme år, indiktion og pontifikat som ovenfor1) den 21. oktober forplig
tede den gode mand Jens Mikkelsen sig til som befuldmægtiget og i egen
skab af befuldmægtiget for Niels Pedersen kaldet Brun, præst i Slesvig stift
og provst i Barvid syssel i Slesvig stift, at betale halvdelen af nævnte provstis
frugter for det første år, hvilken halvdel ikke beløber sig til mere end otte
guldfloriner årligt, efter hvad han oplyste herr commissarius 2) om; disse otte
guldfloriner har nævnte Jens Mikkelsen i egenskab af befuldmægtiget som
ovenfor håndgribeligt betalt, og han har lovet ved brev fra herr kollektoren
eller den stedlige biskop at give herr commissarius sikker underretning om,
hvorvidt den nævnte halvdel af nævnte provstis frugter for det første år er
mere værd, og om samme frugters sande værdi inden et år regnet fra nævnte
dag 3). For denne merværdi forpligtede nævnte Jens Mikkelsen sig i eget navn
og som hovedmand på det vilkår og under den form, som er nævnt ovenfor.
Hvis ikke o. s. v. 4). Han aflagde ed o. s. v. 4) og lovede at betale merværdien
fra førstkommende jul om et år. Hvis ikke o. s. v. 4). Dette er forhandlet i
Avignon i nævnte herr commissarius’ hus og i sammes nærværelse. Som vidner
var nærværende herr Guillelmus Glotonis, præst i Limoges, magister Petrus
Guillelmi den ældre fra Fassa.

S

!) d. v. s. 14. indiktion og 9. pontifikatsår. - 2) commissarius for pavens kammer
mester, ærkebiskop Amaldus af Auch, i disse anliggender var på dette tidspunkt kammerklerken Bemardus de Rodis, jf. Kirsch, Die päpstlichen Annaten XXIV. - 3) jf.
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^2

DRB III 5 nr. 24 note 3. - 4) de forkortede formler har indeholdt edsformular samt
trusel om bandlysning i tilfælde af brud på forpligtelsen, jf. E. Göller, Liber Taxarum
170—73, hvor to obligationsformler er trykt.

1361. 23. oktober. Avignon.
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Peder Simonsen, gejstlig i Lunds stift, ansøger pave Innocens 6. om stad
fæstelse på stiftsbispens overdragelse af sognekirken St. Nikolaj i Lund til ham.
Afskrift i de pavelige supplikre gistre.

eder Simonsen, gejstlig i Lunds stift, ansøger Eder, hellige fader, om, at
I, idet I viser ham særlig nåde, uanset alle devolutioner 1) vil værdiges
barmhjertigt at stadfæste den overdragelse af og provision på St. Nicolaj kirke
i Lund i samme stift, hvormed han i sin tid - da den stod ledig ved Lars Bokholts død - blev provideret med stiftsbispens myndighed, og som han i nogen
tid har siddet inde med, ligesom han stadig har den i ukæret og fredelig be
siddelse, eller at I i det mindste ved provision vil værdiges at give samme Pe
der denne kirke, der som forudskikket er ledig, med øvrige ‘uanset’ og formåls
tjenlige bestemmelser........ Hellige fader! Måtte I værdiges at låne øre til
alle ovenanførte ansøgninger 2), der ikke er udstreget, og imødekomme dem,
således som der søges, med formålstjenlige bestemmelser og (indsættelse af)
eksekutorer, medmindre der gøres retsligt krav gældende til fordel for en eller
flere andre. Lad det ske. G 3). Uden anden læsning. Lad det ske. G 3). Givet
i Avignon den 23. oktober i vort niende pontifikatsår.

P

4) jf. nr. 94 note 2. - 2) ansøgningen findes i en rotulus confirmacionum Allemannorum, der indeholder tyske, svenske og fire danske supplikker, nr. 93-96. I kuriens kameralsprog betød Allemannia Tyskland samt Norden, og for dette område gjaldt særlige
oppebørselsregler, idet regnskabet med de afgiftspligtige beneficier førtes direkte i
kammeret og ikke var overladt kollektorer, jf. Kirsch, Die päpstlichen Annaten, Einlei
tung XLVII flg. - 3) pavens underskrift.
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1361. 23. oktober. Avignon.

Pave Innocens 6. stadfæster ærkebiskop Jakobs overdragelse af provstiet i
Lund til Niels Jakobsen, samt ærkebiskop Niels’ overdragelse til samme af det
kanonikat og den præbende, som den tidligere provst Niels Absalonsen havde
siddet inde med sammesteds, uanset af Niels Jakobsen har kanonikat og præ
bende i Roskilde.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).
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r I 1 il vor elskede søn Niels Jakobsen, kannik i Lund, hilsen o. s. v.
JL Din retskaffenheds og Dine dyders fortjenester, for hvilke Du anbefales

til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Dig med
særlig gunst og nåde. En ansøgning, der på Dine vegne er forelagt os, inde
holdt, at da fordum det kanonikat og den præbende og provstiet ved kirken i
Lund - hvilket provsti er en dignitet - som afdøde Niels Absalonsen, kannik
og provst ved denne kirke, sad inde med i sin levetid, ved denne Niels’ død
uden for den romerske kurie, stod ledige, overdrog ærkebiskop Jakob - salig
ihukommelse - fornævnte provsti, og vor ærværdige broder Niels, denne Ja
kobs efterfølger som ærkebiskop af Lund, fornævnte præbende, der således
var ledige og ikke tilkom nogen, med stiftsbiskoppelig myndighed og fuld ka
nonisk ret og med al ret og tilbehør til Dig, der da besad et kanonikat og en
anden præbende i samme kirke, hvilken præbende Du straks afstod, og de gav
Dig dem ligeledes på kanonisk vis ved provision, forudsat at overdragelsen af
dem ikke var forbeholdt det apostoliske sæde eller hjemfaldet til det, og Du
besad fra da af fornævnte præbende og provsti, der var overdraget Dig såle
des, ligesom Du nu har dem i ukæret og fredelig besiddelse. Men da Du, så
ledes som samme ansøgning tilføjede, frygter, at fornævnte provsti og præ
bende, der således er overdraget Dig, på tidspunktet for fornævnte overdra
gelse og provision, var forbeholdt apostolisk bestemmelse eller overdragelsen
af dem på lovformelig vis hjemfaldet til dette sæde 2), og at Du desangående
i fremtiden kunde komme i fortrædeligheder, er det vor vilje, idet vi bøjer os
for Dine bønner i denne henseende, og bevilger vi Dig, der besidder et kanoni
kat og en præbende ved kirken i Roskilde, med apostolisk myndighed, at for
nævnte overdragelse og provision, der som forudskikket er blevet Dig til del,
og det, der iøvrigt fulgte heraf, skal have gyldighed og opnå fuld bestyrkelses
bekræftelse fra dags dato ganske som om der ikke angående nævnte præbende
og provsti var foretaget nogen reservation af det apostoliske sæde eller over
dragelsen af dem ikke var hjemfalden til dette sæde, dog under den forudsæt
ning, at der dags dato med hensyn til denne præbende og dette provsti ikke
særligt er gjort retsligt krav gældende til fordel for en anden. Intet menneske
o. s. v. 3) vort tilståelses- og viljesbrev o. s. v. 3). Givet i Avignon den 23. ok
tober i vort niende pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i supplikregistrene, jf. Dipi. Dan. og ovf. nr. 93
note 2. - 2) de gældende regler for devolution og pavelig reservation af præbender er
sammenfattet i bullen Ad regimen af 1335 11. januar, c. 13 Extravag. Comm. III 2,
jf. Kirsch, Die päpstlichen Annaten I, Einleitung XVIII. - 3) for den forkortede formel
se nr. 72.
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1361. 23. oktober. Avignon.

Pave Innocens 6. pålægger abbeden i Ryd kloster, prioren i Odense og
provsten i Lund at indføre kanniken Jens Mikkelsen i provstiet Vida ved kir
ken i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vore elskede sønner abbeden i Ryd kloster i Slesvig stift og prioren i
Odense og provsten ved Lundekirke, hilsen o. s. v.
De rosværdige og fortjenstfulde retskaffenhedens dyder, for hvilke vor el
skede søn Jens Mikkelsen, kannik i Slesvig kirke, anbefales os ved troværdigt
vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. Da nu, efter hvad vi
har erfaret, det provsti, der kaldes Vidå i samme Slesvig kirke, i længere tid
har været ledigt og for tiden er ledigt, fordi vor elskede søn Jens Withorp,
klerk i Ribe stift, medens han besad sognekirken i Hviding by i nævnte stift,
ved kanonisk overdragelse var kommet i besiddelse af fornævnte provsti som har sjælesorg, og som da var ledigt - og derefter uden nogen dispensation
i mange år de facto dristede sig til samtidigt at sidde inde med nævnte provsti
og sognekirke og nyde frugterne af dem begge efter udstedelsen af og i mod
strid med den forordning af vor forgænger, pave Johannes 22 - salig ihukom
melse - som begynder: Forbandet2), og da ingen uden vi denne gang har
kunnet eller kan råde over nævnte provsti, hvis det forholder sig således, fordi
samme forgænger, idet han ved samme forordning reserverede alle digniteter,
personater og embeder og de øvrige kirkelige beneficier med og uden sjæle
sorg, som i kraft af denne forordning dengang var ledige og i fremtiden måtte
blive ledige, for sin og det apostoliske sædes rådighed og erklærede det fra da af
ugyldigt og intetsigende om nogen uanset hvad myndighed, med eller uden
viden herom handlede anderledes i denne sag, ønsker vi at omfatte nævnte
Jens Mikkelsen, som har præstegraden og, som det forsikres, har lagt sig efter
studiet af kanonisk ret, med særlig nådig gunst i betragtning af hans oven
nævnte fortjenester og yderligere at hædre ham ved samme Slesvig kirke og
pålægger Eder, omsigtsfulde sønner, ved vort apostoliske brev, at I eller to
eller een af Eder personligt eller ved en eller flere andre, hvis det forholder
sig således, og der dags dato ikke angående samme provsti er rejst særligt rets
krav af nogen, sørger for med apostolisk myndighed at overdrage og overgive
samme provsti, hvis frugter, indkomster og oppebørsler ikke overskrider 20
guldfloriner i årlig værdi, efter hvad der forsikres, til samme Jens Mikkelsen
med alle dets rettigheder og tilliggender, idet I indfører samme Jens Mikkelsen
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eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte prov
sti og dets omtalte ret og tilbehør og forsvarer ham efter indførelsen, idet en
hver ulovlig besidder er fjernet derfra, og idet I lader ham eller nævnte be
fuldmægtigede for ham, som skik er, få adgang til nævnte provsti og sørger
for, at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, ret
tigheder og oppebørsler af samme provsti og med vor myndighed tugter dem,
der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel, uanset alle herimod
stridende bestemmelser og sædvaner ved samme Slesvig kirke, selv om de er
bestyrkede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller enhver anden bekræftelse, eller
hvis nogen med hensyn til provisioner, de skal have på digniteter, personater
eller embeder eller andre kirkelige beneficier har fået særligt eller angående
andre kirkelige beneficier (---------) 3). Det er nemlig vor vilje,at samme Jens
Mikkelsen med hensyn til opnåelse af nævnte provsti skal foretrækkes for alle
disse, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at
opnå andre digniteter, personater eller embeder og beneficier; (vor overdra
gelse gælder endvidere), uanset om vor ærværdige broder bispen og vore el
skede sønner kapitlet i Slesvig eller hvilke som helst andre i fællesskab eller
hver for sig har fået bevilget af nævnte sæde, at de ikke er forpligtet til eller
kan tvinges til modtagelse eller provision af nogen eller rammes af interdikt,
suspension eller bandlysning, og at digniteter, personater eller embeder ved
samme Slesvig kirke eller andre kirkelige (------ ) 3) særlig omtale sted; (vor
overdragelse gælder også), hvis nævnte Jens Mikkelsen ikke har været til stede
for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde de for nævnte provsti
gældende vedtægter og sædvaner, når blot han under sit fravær aflægger den
ved en egnet befuldmægtiget og aflægger den personligt, når han kommer til
samme kirke, eller at samme Jens Mikkelsen vides at besidde kanonikater og
præbender ved nævnte kirker i Slesvig og Ribe og Vor Frue alter ved kirken
i landsbyen Emmerlev samt sognekirken i Brøndum by i nævnte stift, hvilke
kanonikater, præbenders og alters frugter, indkomster og oppebørsler, efter
hvad han forsikrer, ikke overskrider en årlig værdi af ti guldfloriner, når ud
gifterne er fradraget. Men så snart samme Jens Mikkelsen i kraft af dette
brev ukæret har opnået nævnte provsti, er det vor vilje, at han fuldt ud, så
ledes som han af egen drift har tilbudt det, skal afstå nævnte kirke i Brøndum,
som vi fra da af erklærer for ledig, og ydermere erklærer vi det for ugyldigt,
som det også er, og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed
med eller uden viden herom muligvis hidtil har handlet anderledes hermed i
strid med fornævnte reservation og beslutning eller fremtidig måtte handle
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i strid med dette eller sindet af det ovenstående. Givet i Avignon den 23. ok
tober i vort niende pontifikatsår.
i) ansøgningen hertil er indført i supplikregistrene, jf. Dipi. Dan. og ovf. nr. 93
note 2. - 2) bullen Exsecrabilis, udstedt 1317 19. november, indeholder en skarp for
dømmelse af akkumulation af embeder. - 3) for de forkortede formler se nr. 72.
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Daniel Nielsen, præst i Odense stift, ansøger pave Innocens 6. om tilladelse
til at opnå et andet kirkeligt beneficium end det, han tidligere har fået, da
dette er ødelagt på grund af krig og den store dødelighed.
Afskrift i de pavelige supplikregistre !).

ders hengivne supplikant Daniel Nielsen, præst i Odense stift, tilkende
giver Eder, hellige fader, at han, da man fordum med apostolisk myn
dighed meddelte ham dispensation for den mangel ved hans fødsel, som han
lider under ved at være født af en præst og en ugift kvinde, så at han uanset
denne mangel kan forfremmes til alle grader og opnå et kirkeligt embede, end
også med sjælesorg, i kraft af denne dispensation på kanonisk vis opnåede en
sognekirke og blev forfremmet til alle grader 2). Men, hellige fader, da nævnte
kirke helt er ødelagt på grund af krig og dødelighed, således at der ingen ind
tægter er, hvoraf han kan leve, bønfalder han ydmygt om, at I, for at han ikke
til skændsel for gejstligheden skal tvinges til at tigge, og da han er rede til at
afstå samme kirke, vil værdiges at give ham dispensation, således at han kan
opnå et andet kirkeligt beneficium, endogså med sjælesorg........ Lad det ske,
G. Givet i Avignon den 23. oktober i vort niende pontifikatsår.

E

!) jf. nr. 93 note 2. - 2) 1342 22. juli, DRB. III 1 nr. 236.
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1361. 25. oktober. Avignon.
Pave Innocens 6. udnævner Niels, kannik i Lund, til ærkebiskop af Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
r | 'il vor elskede søn Niels, udvalgt ærkebiskop af Lund, hilsen o. s. v.
JL
Blandt de forskellige bekymringer, som bestandigt trykker os, ængster

og bekymrer det mest vort sind, om tilstanden i alle de kirker, som ved Guds
forsyn er betroet vor omsorg, åndeligt og timeligt kan højnes, og at vi særligt,
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hvad angår de kirker, som, berøvet deres hyrder, begræder vakancens ubeha
geligheder, må stræbe efter at sætte sådanne medhjælpere i spidsen for dem,
at de ved deres styrke kan ledes på nyttig og helsebringende måde. Da vi i sin
tid, medens ærkebiskop Jakob - salig ihukommelse - forestod styret af kirken
i Lund, ønskede, at en nyttig og egnet person ved det apostoliske sædes for
syn skulde forestå samme kirke, når den måtte blive ledig, lod vi den gang
provisionen af denne kirke særligt reservere for vor bestemmelse og rådighed,
idet vi erklærede det fra da ugyldigt og magtesløst, om nogen med nogen som
helst myndighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle ander
ledes i denne sag. Men da fornævnte kirke senere ved nævnte ærkebiskop Ja
kobs død, han som for nylig afgik ved døden i hine egne, blev berøvet sin hyr
des trøst, valgte vore elskede sønner i kapitlet ved samme kirke, der muligvis
var uvidende om denne reservation og afgørelse, enstemmigt Dig, kannik
blandt præsteskabet ved denne kirke, til ærkebiskop af Lund - omend kun
de facto - og Du, der på samme måde var uvidende om denne reservation
og afgørelse, samtykkede ligeledes de facto i samme valg, efter at valgbeslut
ningen var overgivet Dig 1). Og da denne reservation og afgørelse dernæst
blev bragt til Din kundskab, lod Du denne valgsag forelægge for os i konsi
storiet. Da vi altså har anset fornævnte valg og det andet, der fulgte derefter
- idet det er foretaget efter og i modstrid med fornævnte reservation og afgø
relse - for ugyldigt og magtesløst, således som det også var, og med faderlig
og omsorgsfuld iver har lagt vægt på en hurtig og lykkelig provision af samme
kirke, som ingen uden os denne gang har kunnet eller kan befatte sig med,
eftersom ovennævnte reservation og afgørelse lægger sig hindrende i vejen,
har vi, for at denne kirke ikke skulle være underkastet en lang vakances ube
hageligheder, efter den omhyggelige overvejelse, som vi har anstillet med vore
brødre 2) om at sætte en nyttig og lykkebringende person i spidsen for samme
kirke, endelig rettet vor opmærksomhed mod Dig, der ved troværdige mænds
vidnesbyrd er anbefalet os på grund af Din boglige viden, Dit sædelige liv,
Din vandel, Dit fremsyn i åndelige anliggender og Din omsigt i timelige og
Dine andre mangfoldige dyder og gaver. Efter at vi med omhyggelig efter
tanke har overvejet alt dette og desuden den endrægtige vilje hos nævnte ka
pitel, der valgte Dig, giver vi med apostolisk myndighed på fornævnte brød
res råd Dig, hvem vi og samme brødre godkender, den fornævnte kirke ved
provision og sætter Dig i spidsen for den som ærkebiskop og hyrde på grund
af Dine nævnte fortjenester, idet vi helt og fuldt betror Dig omsorgen for og
styret af denne kirke i åndelige og timelige anliggender i det faste håb om og
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med urokkelig tillid til, at fornævnte kirke - når Guds nåde står Dig bi - ved
Din virksomme flid og frugtbringende omsorg vil vokse på heldbringende vis.
Derfor pålægger vi Dig, gode søn, ved vort apostoliske brev, at Du, idet Du
fromt påtager Dig samme kirkes byrde, der er pålagt Dig af Gud, omsorgs
fuldt, trofast og klogt stræber efter at udøve fornævnte omsorg og styre således,
at denne kirke kan glæde sig over at være betroet en fremsynet styrer og en lyk
kebringende forvalter, og at Du derved foruden evig gengældelses løn i større
fylde kan gøre Dig fortjent til vor og nævnte sædes velsignelse og nåde. Givet
i Avignon den 25. oktober i vort niende pontifikatsår.
x) jf. nr. 21. - 2) kardinalerne.
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Pave Innocens 6. pålægger kapitlet i Lund at vise den udvalgte ærkebiskop
Niels af Lund lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde 1) til vore elskede sønner, kapitlet ved kirken i Lund, hil
sen o. s. v.
Blandt de forskellige bekymringer o. s. v. indtil vis. Derfor pålægger vi Eder,
gode sønner, ved vort apostoliske brev, at I på hæderfuld måde adlyder sam
me udvalgte ærkebiskop som fader og hyrde for Eders sjæle, viser ham skyl
dig og hengiven lydighed og ærbødighed og fromt modtager og virkningsfuldt
søger at opfylde hans helsebringende påmindelser og pålæg. I modsat fald vil
vi stadfæste den dom, som samme udvalgte ærkebiskop på lovlig vis fælder
over genstridige, og vi vil med Guds hjælp lade den ubrydeligt overholde,
indtil passende oprejsning har fundet sted. Givet som ovenfor 1).

P

!) jf. nr. 97.
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1361. 25. oktober. Avignon.

Pave Innocens 6. pålægger gejstligheden i Lunds stad og stift at vise den
udvalgte ærkebiskop Niels lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

P

å samme måde 1) til vore elskede sønner, gejstligheden i Lunds stad og
stift, hilsen o. s. v.
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Blandt de forskellige bekymringer o. s. v. indtil vis. Derfor pålægger vi Eder
alle ved vort (------ ) 2) Givet som ovenfor 1).
*) jf. nr. 97. - 2) for de forkortede formler se nr. 98.
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Pave Innocens 6. pålægger menigheden i Lunds stad og stift at vise den ud
valgte ærkebiskop Niels lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde 1) til vore elskede sønner, menigheden i Lunds stad og
stift, hilsen og apostolisk velsignelse.
Blandt de forskellige bekymringer o. s. v. indtil vis. Derfor beder og opfor
drer vi Eder alle indtrængende om, at I fromt adlyder samme udvalgte ærke
biskop som fader og hyrde for Eders sjæle og omfatter ham med skyldig hæ
der og ydmygt giver agt på hans helsebringende påmindelser og pålæg, såle
des at denne kan glæde sig over i Eder at have fundet hengivne sønner og I
som følge deraf til stadighed kan have en nådig fader. Givet som ovenfor 1).

P
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Pave Innocens 6. pålægger alle vasaller under kirken i Lund at vise den
udvalgte ærkebiskop Niels troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde 1) til vore elskede sønner, alle vasaller under kirken i
Lund, hilsen o. s. v.
Blandt de forskellige bekymringer o. s. v. indtil vis. Derfor pålægger vi Eder
alle ved vort apostoliske brev, at I, idet I af ærbødighed for os og nævnte sæde
adlyder samme udvalgte ærkebiskop i skyldig ærbødighed og på virkningsfuld
måde, efterkommer hans påmindelser og pålæg, og at I beflitter Eder på fuldt
ud at vise ham den sædvanlige troskab samt yde ham de sædvanlige tjenester
og svare ham de afgifter, som I skylder ham. I modsat fald vil vi stadfæste
den dom eller straf, som samme udvalgte ærkebiskop på lovlig vis fælder over
eller fastsætter for genstridige, og med Guds hjælp lade den ubrydeligt over
holde, indtil passende oprejsning har fundet sted. Givet som ovenfor1).

P
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Pave Innocens 6. meddeler Danmarks bisper udnævnelsen af Niels til ærke
biskop af Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde 1) til vore ærværdige brødre, alle lydbiskopper i Lunds
kirke, hilsen o. s. v.
Blandt de forskellige bekymringer o. s. v. indtil vis. Derfor pålægger vi
Eder, brødre, ved vort apostoliske brev at følge nævnte udvalgte ærkebiskop
Niels som lemmerne følger hovedet og vise ham skyldig og hengiven lydighed
og ærbødighed, således at det velsete i Eders indbyrdes forhold kan føre til
velsete resultater, og vi af den grund efter fortjeneste kan anbefale Eder, hen
givne brødre, til Herren. Givet som ovenfor.1).

P
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1361. 25. oktober. Avignon.

103

Pave Innocens 6. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag udnævnelsen af
Niels til ærkebiskop af Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde *) til vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berøm
melige konge, hilsen o. s. v.
Når verdens fyrster særlig viser kirkernes prælater og især dem, der har
bispeværdighed, passende gunst og beskyttelse og skyldig ære, erhverver de sig
løn i Guds nåde og ry ved menneskers lovprisning. Da vi i sin tid o. s. v. ind
til 1) vis. Derfor beder og opfordrer vi indtrængende Dig, høje konge, til af
ærbødighed for Gud, for os og fornævnte sæde at have samme udvalgte ærke
biskop Niels sammen med den kirke, der er betroet hans styre, særligt anbe
falet og ved passende lejligheder vise Dig velvillig med kongelig gunst og nå
dig, således at samme udvalgte ærkebiskop ved Din nådige hjælp på nyttig
vis kan have fremgang i det ham betroede styre af fornævnte kirke, og Du
som følge heraf kan opnå den evige lyksaligheds løn, og også vi med passende
lovprisninger kan anbefale Dig, høje konge, til Herren. Givet som ovenfor1).

P
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Bisperne Peder af Viborg, Povl af Århus, Mogens af Børglum m. fl. riddere
og væbnere bevidner, at Stig Andersen af Bjørnholm, ridder, på Viborg lands
ting har skødet gods i Sangstrup til domkirken i Århus til afholdelse af hans
årtid.
Afskrift i Arhusbogen.

eder, af Guds miskundhed biskop af Viborg, Povl, af Guds miskundhed
biskop af Århus, Mogens, af Guds miskundhed biskop af Børglum, Klaus
Limbæk, Erik Nielsen, fordum marsk, Erland Kalv, Anders Frost, Niels Esgersen, Kristian Kås, riddere, Lave Uffesen, Tord Degn og Mathias Mogen
sen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1361 på sidste
Viborg landsting før allehelgensdag fremstod for os og mange andre trovær
dige mænd den velbyrdige ridder herr Stig Andersen af Bjømholm og skø
dede med evig besiddelsesret gods i Sangstrup i Djurs Nørre herred til St.
Clemens kirke i Århus for årligt at afholde hans årtid på dagen efter den hel
lige Thomas af Canterburys dag 2), idet han forpligtede sig og sine arvinger
til at hjemle nævnte kirke omtalte gods og frigøre det fra krav fra hvem som
helst. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet oven
nævnte år, dag og sted.

P

*) ifølge Eline Gøyes Jordebog 495 holdtes Viborg landsting om lørdagen. Samme
regel ses at være fulgt i 14. årh., se f. eks. DRB III 2 nr. 52. - 2) 29. december.
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Antvorskov kloster pantsætter en gård i Sønderup til Jens Mogensen for 3
mark sølv.
Original i rigsarkivet.

roder Herman, prior i Antvorskov, og hele det menige konvent samme
steds til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
I skal alle vide, at vi i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brev
viser Jens Mogensen for 5 mark sølv, nemlig lybsk og sterling, at betale til
næste St. Mortens dag. For disse 5 mark sølv pantsætter vi med dette brev
vor gård i Sønderup i Slagelse herred, på hvilken han personligt bor, på det
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vilkår, at hvis forskrevne 5 mark sølv ikke betales til forskrevne termin, skal
samme Jens derefter have fornævnte gård til fri rådighed og eget brug, indtil
den til en omtalt termin indløses fra ham, med den yderligere bestemmelse,
at i hvilket år fornævnte gård end indløses, da skal fornævnte Jens oppebære
afgifterne af samme gård sammen med fornævnte sum sølv. Givet under vore
segl i det Herrens år 1361 på bekenderen St. Briccius’ dag.
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[1361]. 19. november.

Rådet i Lubeck meddeler rådet i Reval, at hansestæderne og den tyske or
den på mødet i Greifswald den 1. august er enedes om at forbyde al handel
på Danmark og Skåne og at pålægge alle skibe og alt gods en told indtil næ
ste mikkelsdag, samt anmoder det om at tiltræde det forbund, der er indgået
mellem stæderne og kongerne Magnus og Håkon 6. af Sverige og Norge mod
kong Valdemar.
Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Gottingen).

ed forudskikket helsebringende hilsen.
I skal vide, elskede herrer, at vore rådsudsendinge sidst forgangne 1.
august1) har holdt møde i staden Greifswald med de hæderværdige mænd,
de herrer udsendinge fra den højtstillede (kirke) fyrste og herre, den herre
højmester for ordensbrødrene af det tyske hus, og med udsendinge for rådmændene i hans stæder i landet Preussen og med rådsudsendinge fra søstædeme, på hvilket møde alle disse endrægtigt vedtog dette 2): at man skal und
gå Danmarks rige og område og landet Skåne, og at ingen fra den tyske hanse
må søge dertil med noget gods, og dette skal overholdes under straf på liv og
gods. Endvidere, eftersom kongen af Danmark sammen med sine medskyl
dige i den sag i dette år har tilføjet - o, ve - hansekøbmændene og alle hansestæder adskillige tab på søen, således som vi tror, det ikke er ukendt for Eder,
gode herrer, har de nævnte stæder af den grund endrægtigt bestemt, at man
i alle stæder, såvel i søst æderne som i Preussen, skal betale en toldafgift af de
skibe og af alt det gods, som udskibes fra fornævnte stæder, hvad enten det
sker fra havn eller fra landområde, nemlig fire penning sterling af hvert pund
grot 3), og denne toldydelse skal påbegyndes og opkræves dagene straks efter
den tilstundende vinter, nemlig når isen er brudt op, og man kan sejle eller
sætte sejl, og den skal vare ved indtil den næste mikkelsdag derefter. Men
hvis stæderne skulde synes, at de ikke kan nøjes med denne toldydelse til det
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forsvar af de bestående forhold, som er angivet i det følgende, da er det stædernes vilje, at der skal indstævnes til en dagtingning for at drøfte og for
handle, om man efter nævnte mikkelsdag skal forlænge opkrævningen af den
ne told til en anden termin; i så fald (skal den ydes) efter mikkelsdag som
tidligere. Ligeledes skal den fornævnte told oppebæres under eds aflæggelse i
den stad, hvor godset udskibes, og den stad skal udlevere vedkommende et
brev indeholdende, at der er givet og betalt told af dette gods, og når denne
told er ydet, skal det gods være frit for told ved udførsel og indførsel. Og alt
hvad der bliver indsamlet af denne told i landet Preussen, skal overgives til
de stæder, der hører til den lybske trediedel, nemlig søstæderne. Men hvis der
skulde være en eller anden eller nogle, som står uden for den tyske hanse,
som ikke vil udgive den told, som før er nævnt, og som vil besøge kongen af
Danmarks rige eller lande eller landet Skåne, skal ingen hansekøbmand på
nogen måde købe eller sælge noget til ham eller dem. Hvis der på samme
måde skulde være nogle i den tyske hanse, som ikke vil udgive den told, og
som vil besøge nævnte lande, nemlig rigerne Danmark og Skåne, skal man
ikke købe eller sælge noget til dem. Men eftersom kongen af Danmark som
fornævnt har tilføjet alle stæder såre mange tab, har søstæderne, nemlig Kol
berg, Stettin, Anklam, Greifswald, Demmin, Stralsund, Rostock, Wismar,
Lübeck, Kiel og andre søstæder af den grund haft mange forhandlinger med
kongerne af Sveriges og Norges råder, for at forholdene på havet kan befries
for disse ulykkelige tildragelser, og for at fri hen- og tilbagerejse kan stå åben
for dem, som vil stå til søs og besejle farvandet Øresund, og er kommet over
ens med dem om, at nævnte konger med deres folk vil stå sammen med og bi
stå fornævnte stæder, og stædeme på samme måde kongerne, og af al magt
med skibe og bevæbnede mænd øve modstand mod nævnte konge af Dan
mark og dem, som vil tilintetgøre friheden på havet; og der er sendt udsen
dinge til nævnte konger for at få brevene beseglet og for at skaffe sikkerhed
i de fornævnte forhold, men de er endnu ikke vendt tilbage. Vi bønfalder der
for Eder, elskede herrer, såre indtrængende om, at I ved fromt at overveje det
fornævnte - eftersom det aldrig har været så nødvendigt for alle købmænd og
dem, der befarer havet, at gøre modstand, som det er nu - vil værdiges i tro
skab at tilslutte Eder og bistå nævnte stæder ved at yde dem hjælp til dette
forsvar med skibe og væbnede mænd og ved urokkeligt at efterfølge den
måde at give og opkræve told på og at træffe de øvrige forholdsregler. Vi
beder ligeledes om, at man ikke anser det for en ukær handling, at vi ikke
tidligere har ladet Eder underrette om det fornævnte. Det skyldtes, at denne
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ulykkelige tilstand opstod så uforudset for købmændene, at de ikke på behø
rig måde kunne sikre sig Eders tilstedeværelse under behandlingen heraf. Vi
vil ligeledes sende breve af tilsvarende ordlyd til stædeme Kampen og andre,
der ligger ved Zuidersee, og til flamlænderne om, at de skal gøre det samme.
Vi beder ligeledes om, at man underretter andre stæder, der ligger omkring i
Eders nabolag, og som plejer at befare havet, med bøn om, at de overholder
det anførte ukrænket og bringer det samme til udførelse, hvad vi med tak
nemlig modydelse over for Eder og dem ønsker at gøre os fortjent til. Og
hvad I, elskede herrer, bestemmer Eder til at foretage med hensyn til for
nævnte sag, beder vi om må blive meddelt rundt omkring til rådmændene i
landet Preussen og til os, eftersom disse rådmænd i landet Preussen har bøn
faldet os om, at vi vilde skrive som anført til Eder. Dette brev er dobbelt ud
færdiget på grund af farerne på vejene. Givet under vort sekret på den glor
værdige enke St. Elisabeths dag.
Ved rådmændene i Lubeck.
*) jf. nr. 70. - 2) det følgende refererer beslutningerne af 7. september, nr. 79, jf.
Schåfer 276 note 1. - 3) 1 pund grot = 20 skilling grot = 240 groter = 720 sterlinger.

107

1361. 20. november.

Optegnelse om, at ærkebiskop Niels af Lund har lovet at betale sin for
gænger ærkebiskop Jakobs og sine egne servispenge.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.
O

r (13)61 den 20. november. Herr ærkebiskop Niels af Lund i Danmark
l anerkendte 4000 floriner som sin forgænger herr Jakobs servitium
commune 1) og de 5 sædvanlige servitier 2), hvorom denne forgænger har
udstedt en forpligtelse den 16. januar i det Herrens år (13)56 3). Fremdeles
lovede han som sit servitium commune andre 4000 floriner og de 5 sæd
vanlige servitier, idet halvdelen af det beløb, han havde lovet (for sit eget
vedkommende) skulde betales førstkommende allehelgensdag og den anden
halvdel på samme helligdag efter et års forløb, og idet hele det beløb, han
havde erkendt (som sin forgængers forpligtelse) skulde betales til de to der
efter følgende tilsvarende terminer. I modsat fald o. s. v. 4).

A

*) jf. DRB II 4 nr. 305 note 2. - 2) DRB II 4 nr. 305 note 3. - 3) jf. DRB III 4 nr.
406. - 4) jf. ovf. nr. 92 note 4.

22. november [1361-75]
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Biskop Peder af Viborg erklærer, at Vitskøl kloster af gæstfrihed, ikke som
gæsteri har ydet ham det nødvendige, da han besøgte klostret.
Afskrift i Vitskølbogen.

V Ti Peder, af Guds nåde biskop af Viborg, ønsker, at det skal være vitterV ligt for alle, hvem dette brev når, at i det Herrens år 13(6)1 lørdagen

før jomfru Cecilies dag, da vi tog ind på Viskøl kloster, ydede vor elskede
abbed og det menige konvent sammesteds os tjenstvilligt det nødvendige. For
at det ikke skal blive dem til tab eller skade i fremtiden, hvad de af kærlighed
har bekostet på os, erkender vi, at vore elskede herrer har ydet os det for
nævnte nødvendige af gæstfrihed og ikke som gæsteri eller pligtydelse. Til
vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under. Givet i det Herrens år
ovennævnte dag og sted.
i) Vitskølbogen har år 1371, hvilket ikke kan være rigtigt, da biskop Peders efter
følger Jakob kaldes udvalgt biskop 1367 21. november.

1361. 21. november. Neumunster-Bordesholm.

109

Henrik, prior, Johan Poretz, regelbundne kanniker, og det menige konvent
i klostret Neumunster-Bordesholm meddeler den udvalgte ærkebiskop Albrecht
af Bremen, at de sender en befuldmægtiget til ham for at fa fuldbyrdet an
nekteringen af sognekirken i Kiel. Blandt vidnerne: ‘Markvard, Hartvig,
brødre, kaldet Wulf, lægmænd fra Slesvig stift......... ’
Original på Gottorp.

[1361-75]1). 22. november.

110

Testamente af Niels Pose, kannik i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

faderens og sønnens og den helligånds navn, amen. Eftersom den menne
skelige skrøbelighed har forskellige og uberegnelige følger og ingen uden
ved guddommelig indgivelse kan vide, på hvilken dag eller i hvilken time
han skal dø, handler den viseligt der, mens tid er, træffer sine sidste bestem
melser. Derfor ønsker jeg Niels kaldet Pose, kannik i Lund, sund og karsk
på sjæl og legeme, ved barmhjertigheds gerninger at forekomme denne min
dødsdag, så vidt det forundes mig af Gud, og anordner mit testamente på føl-

I
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gende måde. For det første testamenterer jeg til St. Laurentius’ kirke i Lund,
hvor jeg vælger at begraves, et drikkekar og to røgelseskar, som jeg i nær
værelse af min herre ærkebispen har overgivet til herr Jakob Jermer, samme
kirkes værge. Fremdeles til min såre kære herre herr Niels, ærkebiskop 2), mit
sølvbælte. Fremdeles til kapitlet i Lund til afholdelse af min årtid i koret i
Lund en gang om året alt mit gods, rørligt og urørligt, i Kåglinge i Bastorp
sogn i Oxie herred, hvilket jeg har købt af Morten Pedersen, fordum indvåner
i Malmø 3), og hvorpå Peder Skegge bor, med virning, nemlig en øre kom
og tre skilling grot, således nemlig at indtægterne hidrørende fra nævnte gods
deles i tre dele, af hvilke kannikerne, som tager del i vigilierne og messen,
skal have den ene, den anden del skal vikarerne og de fattige dele ligeligt, dog
at der fradrages en øre penge til klokkerne i tårnet, men den tredje del af
disse indtægter skal udbetales på selve dagen til afholdelse af messer ved al
trene. Fremdeles til Mogens dekan, en sølvske. Til herr Peder Jensen, kannik,
cn sølvske.........fremdeles til herr Svend Sakstorp Paulus’ breve, som herr
Jakob - from ihukommelse - fordum ærkebiskop i Lund testamenterede mig.
Fremdeles til min sognekirke en mark penge. Fremdeles til herr Erik, præst
sammesteds, et skindtæppe, som kaldes ‘thækene’.*). Til kirketjeneren sam
mesteds fire skilling penge. Fremdeles til enhver sognepræst i Lund en øre
penge. Til franciskanerbrødrene lige så meget. Fremdeles til klostersamfundet
i Allehelgensklosteret nær Lund en halv mark. Til enhver præst en øre penge.
Fremdeles til store Vor Frue kirke sammesteds to øre penge. Fremdeles til
nonnernes klostersamfund i Lund 12 øre penge. Til fru Margrete Nielsdatter
to øre penge. Fremdeles til fru Margrete Pedersdatter min korkåbe. Fremdeles
til nonnernes klostersamfund i Børringe en mark penge. Fremdeles.........
Fremdeles til Bosjøkirkes bygningsfond en mark penge. Fremdeles til kloster
samfundet sammesteds lige så meget. Til den hellige gravs gilde en øre. Til
St. Laurentius’ gilde lige så meget. Fremdeles til spedalskhedshospitalet i Lund
en halv......... Fremdeles til min kirke i Håglinge min bedste korkåbe...........
Fremdeles til den til enhver tid værende sognepræst ved samme kirke, indsat
på kanonisk vis, halvdelen af bygningerne i præstegården sammesteds, således
som jeg sund og rask personligt på et retterting sammesteds har skødet dem
i værgernes hænder, på den betingelse, at præsten sammesteds dagen efter
St. Olavs dag hvert år skal højtideligholde en messe for mig og på samme
dag skal give kirketjeneren sammesteds en ørtug penge for klokkeringning.
Fremdeles til Hagbard, kirketjener sammesteds, seks skæpper korn. Til de
fattige i sognet et pund byg. Fremdeles til herr Anders i Sodra Roruin mit
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hverdags bælte. Fremdeles til kirken i Sallerup en øre penge. Til Skråvlinge
kirke en øre penge. Fremdeles til Tyge Povlsen min daglige kappe, sadel
med bidsel og to mark penge. Fremdeles til Jakob Povlsen mit breviarium,
min bedste kappe og to mark penge. Fremdeles til Peder Povlsen kiste, kjortel
og to mark penge. Fremdeles til Peder Gregersen et pund korn........ Til Jens
Pose min store og lille dyne med mine to bedste lagner........ Fremdeles til
Jens Øiarsen en kjortel med hætte af hvidt klæde......... Til Thomas’ hustru
i Nobbelov fem skæpper korn. Til Tyge Thomsen et tæppe. Til Kristine, dat
ter af Peder Kryp, en lille kiste, der står i højkoret. Til eksekutorer af dette
testamente indsætter jeg de gode mænd herrerne......... Svend Sakstorp, kan
nik, og Peder Jensen, idet jeg ydmygt beder dem af hensyn til Gud, at de
fuldbyrder min i det ovenfor anførte vilje, således som de ved, det vil være
min sjæl tjenligt. Givet under mit segl tillige med mine fornævnte eksekuto
rers segl i det Herrens år 136 .... på jomfruen og martyren St. Cecilies dag.
1) testamentet er præget af rasurer og tilføjelser. Til sidstnævnte kategori hører gaven
til dekanen Mogens, der i hvert fald må være formuleret efter 1369 1. februar, da hans
forgænger Henrik Bokholt døde, Weeke 25. I den uraderede del omtales kanniken og
kirkeværgen Jakob Jermer, der døde 1366 om sommeren, Weeke 36 og 185. Forkla
ringen er sandsynligvis den, at Niels Pose, der først døde 1375 13. maj, Weeke 80, alle
rede engang i begyndelsen af 1360erne har affattet sit testamente og indtil sin død 1375
foretager slettelser og tilføjelser i dette. - I stykket ovenfor er tilføjelserne angivet med
kursiv, rasurerne med........ - 2) valgtes 1361 15. marts til ærkebiskop, jf. nr. 21 - 3)
er muligvis identisk med den Morten Pedersen der omtales i live i brevet af 1362
10. august, jf. nr. 196. I så fald må testamentet i sin oprindelige form være affattet
1362-65. - 4) d. v. s. dækken, jf. Kalkar IV 293.

1361. 25. november.

111

Peder Jensen Brun, borger i Roskilde, skøder sin gård med et stenhus til
møntmesteren Jens Eskilsen.
Original i rigsarkivet.

eder Jensen kaldet Brun, borger i Roskilde, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at jeg skøder og
oplader til den gode og hæderlige mand, nærværende brevviser Jens Eskilsen,
møntmester i Roskilde, min gård med stenhus øst for kirkegården ved Alle
helgenskirke med alle tilliggender og alle rettigheder, at besidde evindelig.
Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle ham eller hans

P
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arvinger nævnte stenhus med dets tilliggender og at fri det for krav fra hvem
som helst, hvilket jeg erklærer med dette brev. Til vidnesbyrd herom er mit
segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig
Jens Mikkelsen og Gynceke Gyncelinsen, mine elskede medborgere. Givet i
det Herrens år 1361 på den glorrige jomfru og martyr St. Katerines dag.

112

1361. 4. december. Hagenskov.

Johan Breyde, væbner, kvitterer greverne Henrik 2, og Klaus af Holsten
for de tab, han har lidt i deres tjeneste.
Original på Gottorp.

eg Johan Breyde, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Jeg tilstår og erklærer offentligt med dette brev, at jeg og mine rette
arvinger med dette brev har ladet og lader de velbyrdige mænd og mine
elskede herrer, brødrene Henrik og Klaus, grever af Holsten og Stormam, og
deres rette arvinger være kvit, fuldstændigt løst og fri for al den gæld, de stod
i til mig, nemlig på grund af fangenskab, tab og skader, som jeg til nu har
lidt i deres krig og i deres tjeneste. Til vidnesbyrd om denne kvittering er mit
segl hængt under dette brev. Givet på borgen Hagenskov i det Herrens år
1361 på den hellige jomfru Barbaras dag.

J

1361. 30. november, Reg. Dan. nr. *2414; det anførte citat stammer fra
brevet af 1363. 13. januar, nr. 298.
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1361. 12. december. Rostock.

Peder Svendsen fra Stegeborg og Henneke og Konrad Berkhane (i Ro
stock ) sværger orfejde på grund af ulovlig handel på Danmark.
Notits i Rostockarkivet. Liber proscriptionum f. 65V.

remdeles samme år 1) søndag før Lucie dag svor de nedenanførte orfejde,
nemlig Peder Svendsen fra Stegeborg, fordi han hemmeligt vilde føre et
fad osemund til Danmark, og det var forbudt alle at måtte udføre noget til
Danmark. Fremdeles svor Henneske og Konrad Berkhane på samme tid or
fejde for en yngling, som på samme måde vilde udføre humle til Danmark,
og det var forbudt under fortabelse af liv og gods.

F

*) d. v. s. 1361.

20. december 1361
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1361 [efter 12. december]. Rostock.
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Johan v. Lübeck, Henrik W olders, Heine Ove, Nicolaus Köster, Peter
Telghener, Henrik v. Wittow, Albrecht Hoppe, Hans v. d. Wederne, Henrik
Bakwerk og Gözeke Klinkrode sværger orfejde, fordi de den 2. marts 1361
har plyndret danske søfarende på Warnow og er blevet dømt herfor.
Notits i Rostockarkivet. Liber proscriptionum f. 65V.

isse svor orfejde for deres udplyndring af danskere, der sejlede på War
now, nemlig Johan v. Lübeck, Henrik Wolders, Heine Ove, Nicolaus
Köster, Peter Telghener, Henrik v. Wittow, Albrecht Hoppe, Hans v. d.
Wedeme, Henrik Bakwerk, Gözeke Klinkrode, og det skete tirsdagen før Lætare x) i samme år 2). (Orfejden blev svoret) i nærværelse af de herrer borg
mestre (og) Bernhard og Nicolaus, Hen. og Henrik Wegener, som ligeledes
var til stede.

D

i) 7. marts. Notitsen indført umiddelbart efter nr. 113. På f. 66v er indført en notits
om, at 27 lybske borgere den 5. januar 1362 ligeledes har svoret orfejde for en plyndring
på Warnow, rimeligvis samme begivenhed, selv om de overfaldne ikke her udtrykkeligt
betegnes som danskere. Orfejdeløftet indebærer, at vedkommende ikke vil hævne sig
for en afsagt dom. - 2) jf. nr. 113.

1361. 13. december.

115

Johan Breyde kvitterer greverne Johan 3. og Adolf 7. af Holsten for 153
mark.
Original på Gottorp.

eg Johan Breyde erkender offentligt over for alle, der får dette brev at se
eller hører det læse, at jeg af de 200 mark, som den velbyrdige herre
grev Johan af Holsten og hans søn grev Adolf skyldte mig, har oppebåret hele
beløbet med undtagelse af 45 mark, som de stadig skylder mig, og fornævnte
grever skal for fremtiden ikke forulempes eller påmindes af mig eller af nogen
af mine arvinger angående de oppebåme penge. Det erklærer jeg under ved
hængning af mit segl. Givet i det Herrens år 1361 på den glorværdige jomfru
St. Lucies dag.

J

1361. 20. december.
Testamente af Johan Stocken.
Registratur i Lübeck (20. årh.).
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1361 20. december (dagen før apostlen St. Thomas’ dag). Testamente af
Johan Stocken, syg. Vidner: Bernhard Paal, Jakob Pleskow, rådmænd.
Eksekutorer: Henrik Witte, Herman Pape, Henseke Stocken, arveladerens
søstersøn, Herman Stocken, tidligere nævnt. Indhold: 1-27......... 28. Til
sine fæller (sociis) alt sit løsøre {utensilia) i Skåne {Scone) til ligedeling.
29......... Tilbagekaldsforbehold. Original på latin.
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1361. 28. december. Avignon.

Ridderen Henrik Spliet, herre til Steghen, kongen af Frankrigs vasal og råd
hos hertugen af Berry og Jacques de Bourbon, greve de la Marche, ansøger
pave Innocens 6. om tilståelse af syndsforladelse og at hans farbroder Hartvig
Spliet, sognepræst i Svans, ved provision må få kanonikat med ventebrev på
præbende ved kirkerne i Hamburg eller i Bremen.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ders hengivne søn Henrik Spliet, ridder, herre til Steghen 1), kongen af
Frankrigs vasal, hertugen af Berry’s og Jacques af Bourbons, greve de la
Marche’s råd, ansøger Eders hellighed om, at I vil værdiges at tilstå ham og
20 andre personer, at navngive i kancelliet, den fulde eftergivelse i dødens
stund i den sædvanlige og vante form. Fremdeles (beder han om) at I barm
hjertigt vil værdiges med fuld kanonisk ret at providere hans elskede farbroder
Hartvig Spliet, sognepræst i Svans i Slesvig stift, med kanonikater og vente
brev på præbender ved kirkerne i (Hamburg eller) 2) Bremen, ved hvilke der
findes større, middelstore og mindre præbender, hvis sådanne for tiden er le
dige, eller når de bliver ledige, også hvis de er forbundet med dignitet eller per
sonat eller officium i en af de fornævnte kirker, uanset nævnte kirkers vedtæg
ter og sædvaner, hvorved det siges at være fastsat, at ingen i dem kan opnå en
middelstor eller en af de store præbender, med mindre han stiger fra en min
dre til en middelstor og fra en middelstor til en større, eller at samme Hartvig
vides at besidde et vikariat ved kirken i Eutin med de øvrige »uanset« og for
målstjenlige bestemmelser......... Lad det ske. G3). Givet i Avignon 28. de
cember i vort niende pontifikatsår.

E

*) kan også læses Sceghen. - 2) mangler i registret, men jf. provisionsbrevet 1363
26. januar, nr. 302. - 3) pavens underskrift.

31- december 1361
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1361. 31. december. Avignon.
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Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Innocens 6. om stadfæstelse på
sin indstiftelse af kapeller på borgene Vordingborg, Kalundborg, Søborg,
Gurre, Korsør og København og beder om tilladelse til at indstifte fire ny
kapeller.
Afskrift i de pavelige supplikregistre 1).

ders ydmyge og hengivne søn Valdemar, de Danskes og Venders konge,
ansøger Eder, hellige fader, om at I, da han til lovprisning af Gud den
almægtige og af hans helgener og til øgning af gudstjenesten har ladet visse
kapeller opføre og indstifte på sine borge Vordingborg, Kalundborg, Søborg,
Gurre, Korsør og København, eller foran eller nær disse borge, og på sømme
lig og fyldestgørende måde doteret dem alle med faste indtægter til evig tid,
vil værdiges fuldt vidende at stadfæste opførelsen, indstiftelsen og doteringen
af disse kapeller og i overensstemmelse med formular bevilge ham tilladelse
til på passende steder at opføre og indstifte fire kapeller af ny og dotere dem
af sit gods.

E

i) indført i registrene efter en rotulus, som har været indgivet af Niels Jakobsen,
provst i Lund, på kong Valdemars vegne, jf. nr. 121, og som har indeholdt flere end
de fem ansøgninger, der nu kendes, nemlig nr. 118-21 og 123. Den pavelige bevillings
formel, der findes efter sidste supplik, nr. 123, indeholder nemlig vendingen Lad det
ske med hensyn til det ikke overstregede. Da intet er overstreget i den bevarede afskrift
af rotulus, må det ikke bevilgede være udeladt i denne.

1361. 31. december. Avignon.
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Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Innocens 6. om, at alle, der be
søger de i nr. 118 nævnte kapeller, får et år og en karene af den dem på
lagte kirkebod eftergivet.
Afskrift i de pavelige supplikregistre1).

remdeles ansøger han Eder ligeledes, hellige fader, om, at I vil værdiges
alle, der på hver festdag for vor herre Jesus Kristus, for hans moder den
glorrige jomfru, for hver apostel, for samme kapellers patroner, samt på dagen
for disses indvielse besøger de fornævnte kapeller og fromt og hengivent beder
for nævnte konges og riges lykkelige tilstand, eftergivelse af eet år og een
karene 2) i overensstemmelse med formular.

F

1) jf. nr. 118 note 1. - 2) jf DRB. III 5 nr. 152 note 1.

Nr. 120

120

31. december 1361
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1361. 31. december. Avignon.

Kong Valdemar 4, Atterdag ansøger pave Innocens 6. om tilladelse til at
flytte dominikanerklostret i Helsingborg, franciskanerklostret i Kalundborg og
nonneklostret i Ålborg, da de ligger for nær ved borgene sammesteds.
Afskrift i de pavelige supplikregistre 1).

remdeles ansøger han Eder ligeledes, hellige fader, om, at I, da huset
tilhørende brødrene af dominikanerordenen nær borgen i Helsingborg,
franciskanernes hus nær borgen i Kalundborg og nonneklostret nær borgen
i Ålborg er opført beliggende i allernærmeste nærhed af disse kongens og ri
gets borge, men dog uden for nævnte borges og befæstningers indhegning, og
der af den grund ofte opstår store og alvorlige farer for samme konge og rige
og også for andre kirker og klostre i nævnte rige, samt forvoldes tab fra disse
huse og det kloster, når fjender og uvenner erobrer samme huse og stiftelser
og befæster dem, og da man med sandsynlighed må befrygte, at der i frem
tiden vil opstå endnu større farer, vil værdiges at bevilge ham, at han for at
undgå tab og farer må flytte, forlægge eller overføre disse fornævnte huse eller
stiftelser til andre passende og sømmelige steder, som er mere egnede både for
brødrene og for personerne i fornævnte huse eller bedre skikkede for stiftelser,
samt at bevilge brødrene og personerne i fornævnte huse eller stiftelser tilla
delse til af nyt at lade nye huse eller stiftelser opføre og bygge på andre pas
sende steder eller jorder, som tilhører nævnte konge selv, og som han til dette
formål vil oplade og skænke til kirkelig frihed. På nævnte konges bekostning
som i formularerne.

F

*) jf. nr. 118 note 1.

121

1361. 31. december. Avignon.

Pave Innocens 6. overdrager kong Valdemar 4. Atterdags sendemand Niels
Jakobsen, provst i Lund, den præbende ved kirken i Roskilde, som ærkebiskop
Niels af Lund sad inde med ved sin udnævnelse.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

r | ^il vor elskede søn Niels Jakobsen, kannik i Roskilde, hilsen o. s. v.
J.
Din retskaffenheds fortjenester, om hvilke der til os aflægges et for Dig
rosværdigt vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Din person med apostolisk
gunst og vise Dig nådig gavmildhed. Da derfor den præbende ved kirken i
Roskilde, som vor ærværdige broder ærkebiskop Niels af Lund sad inde med
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3^- december 1361

Nr. 122

i samme kirke i Roskilde på det tidspunkt, da han blev forfremmet af os her
fra til kirken i Lund, der da var ledig, ved denne forfremmelse og ved den
indvielsens nådegave, der på vor befaling blev meddelt samme ved det apo
stoliske sæde, er ledig ved samme sæde og vides at være ledig for tiden, og
ingen uden vi denne gang har kunnet eller kan træffe bestemmelse om nævnte
præbende (------ ) 2), ønsker vi i betragtning af det fornævnte at vise Dig, der
sidder inde med et kanonikat ved samme kirke i Roskilde, og som - således
som Du forsikrer - særligt er sendt til os som sendemand af vor kære søn i
Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, en særlig nåde og over
drager Dig med apostolisk myndighed det fornævnte således ledige præbende
med al ret og (------ ) 2) bekræftelse, eller uanset om nogen med hensyn til
provisioner, de skal have på præbender i nævnte kirke har fået særligt
(------ ) 2). Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af nævnte
præbende skal foretrækkes for alle disse, men at der ikke derved må gøres
nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre præbender og beneficier;
(vor overdragelse gælder endvidere), uanset om vor ærværdige broder bispen
og vore elskede sønner kapitlet i Roskilde eller hvilke som helst (------ ) 2), og
at disse præbender ved denne kirke eller andre kirkelige (------ ) 2) i egen per
son, eller (uanset) at Du vides at besidde præbender ved fornævnte kirke
i Lund tillige med provstiet og et kanonikat og ved fornævnte kirke i Roskilde.
Men så snart Du i kraft af dette brev ukæret har opnået nævnte præbende,
der er overdraget Dig af os, er det vor vilje, at Du fuldt ud - således som Du
af egen drift har tilbudt - skal afstå fornævnte præbende, som Du som for
nævnt besidder i samme kirke i Roskilde, og som vi fra da af erklærer for
ledig. Intet menneske (------ ) 2 bestemmelses- og viljesbrev eller (-------) 2).
Givet i Avignon den 31. december i vort tiende pontifikatsår.
!) ansøgningen hertil findes i de pavelige supplikregistre, jf. nr. 118 note 1 og Dipi.
Dan. - 2) for de forkortede formler se nr. 72.

1361. 31. december. Avignon.

122

Pave Innocens 6. pålægger bispen af Lübeck, abbeden i Esrom kloster og
dekanen ved St. Agricol i Avignon at indføre kong Valdemar 4. Atter dags
sendemand Niels Jakobsen, provst i Lund, i en præbende ved kirken i Ros
kilde.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Nr. 123

31. december 1361

94

å samme måde
til vor ærværdige broder bispen af Lübeck og vore el
skede sønner abbeden i klostret Esrom, Roskilde stift, og dekanen ved
kirken i St. Agricol i Avignon hilsen o. s. v.
Din retskaffenheds fortjenester o. s. v. indtil1) for ledig. Derfor pålægger vi
Eder, gode mænd, ved vort apostoliske brev, at (------ ) 2) samme Niels eller
hans befuldmægtigede på hans vegne i faktisk besiddelse af nævnte præbende,
der som fornævnt er overdraget ham, og dens rettigheder (------ ) 2) på hans
vegne — som det er skik - godkendes til nævnte præbende i samme kirke i
Roskilde, og at der fuldt ud (------ ) 2) af denne præbende, uanset alt det
ovenfor anførte, eller om samme biskop og kapitel (------ ) 2). Givet som
ovenfor1).

P

*) jf. nr. 121. - 2) for de forkortede formler se nr. 73.
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1361. 31. december. Avignon.

Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Innocens 6. om, at præsten Hen
rik Werners fra Schwerin stift ved provision må få det kanonikat og den min
dre præbende ved kirken sammesteds, der er ledige ved Gerhard Ravens død.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles bønfalder han ligeledes Eder, hellige fader, om, at I vil vær
diges ved provision barmhjertigt at give hans elskede Henrik Werners,
præst i Schwerin stift, det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i
Schwerin, der er ledige ved Gerhard Ravens død, han, som afgik ved døden
ved det apostoliske sæde, uanset at samme Henrik vides at besidde kanonikater
og præbender ved kirkerne i Kammin og Güstrov, Kammin stift, tillige med de
øvrige ‘uanset« og formålstjenlige bestemmelser og med indsættelse af ekse
kutorer som i formularerne. Lad det ske med hensyn til det ikke overstregede
G 1). Uden anden læsning. Lad det ske G. Givet i Avignon den 31. december
i vort tiende pontifikatsår.

F

x) den pavelige bekræftelse gælder fem supplikker, jf. nr. 118 note 1.

124

1361.

Rubrik i de pavelige regnskaber, der viser, at intet er indbetalt i dette år fra
kollekt or en i Danmark, Sverige og Norge.
Regnskabsbog i Vatikanarkivet.

95<3^Nr, 129

1361.

125

Jens Tuesen pantsætter sine to gårde i Lundby og Tjæreby til Bo Pedersen.
Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

ens Tuesen skyldte Bo Pedersen 20 mark sølv, for hvilke han pantsatte
ham sin gård i Lundby i Flakkebjerg herred, nemlig et bol skyldjord, og
sin gård i Tjæreby, nemlig et halvt bol jord. 1361.

J

1361.

126

Herr Erland Kalv pantsætter gården Åkær til biskop Povl af Århus.
Referat af Hans Pedersen Horsens.

G

ården Åkær blev 1361 af Erland Kalv, ridder, pantsat til samme x) for
260 mark lybske penge.

1) d. v. s. biskop Povl.

1361.

127

Herr Jakob Jensen pantsætter gods i Stora Bedinge til Peder Jensen.
V ordingborgske registratur (1476).

rev om, at herr Jakob Jensen pantsætter Peder Jensen af Mossby tre
gårde i Stora Bedinge med alle deres tilliggender for 120 skånske mark.
Givet år 1361.

B

1361.

128

Herr Anders Nielsen af S kåbersjo pantsætter hovedgården Markie til herr
Jakob Bæger.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at herr Anders Nielsen af Skabersjo pantsætter herr Jakob Bæger
hovedgården i Markie med alt dens tilliggende for 500 mark sølv. Givet
etc. 1361.

B

1361.

129

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer fru Katerine, enke efter Aleksander,
gods i Tårringe.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Nr. 130

/36/

96

bng Valdemars dom, hvormed han havde tildømt fru Katerine, Aleksanl. ders enke, alt hendes gods i Torringe. År 1361.

1361.

130

Herr Palle Jensen oplader sit gods i Hansted til Voer kloster.
Skanderborgske registratur (1606, Voer klosters breve).

R

idderen herr Palle Jensens gavebrev, ved hvilket han oplader Voer kloster
sit gods i Hansted i Voer herred, som han fik af Niels Jensen af Irlingh.
Givet 1361.

1361

131

Troels Jonsen af Stensballe skøder sine rettigheder i Flensted til Øm kloster.
Skanderborgske registratur (1606, Øm klosters breve).

r1 ro el s Jensen af Stenballes latinske skøde til Øm kloster på al hans rettigL hed i Flensted. Givet 1361.

1361.

132

Hartvig Spegs skødebrev på alt sit gods, specielt i Galten.
Skanderborgske registratur (1606, Øm klosters breve).

' T artvig Spegs latinske skøde på al hans rørlige og urørlige ejendom, især
JL på al hans rettighed i Galten. Givet 1361.

133

1361.

Skøde på gods i Fussing og Bjerregrav.
Viborg stifts registratur (1574).

lit skødebrev på latin på noget gods i Fussing og Bjerregrav. År 1361.

1361, Viborg stifts reg., ÆA II 145, se 1360 eller 1361,
DRB. III 5 nr. 411.

1361

Nr. 137

1361.

134

97

Maren Albertsdatter skøder gods til Vestervig kloster.
Vestervig klosters registratur (1599).

arina Albertsdatters skøde- og gavebrev til Vestervig kloster på noget
gods i Øster-Agger. 1361.

M

1361.

135

Abbed Troels i Essenbæk skøder gods i Ølst til Bodil, enke efter Jens Pe
dersen.
Referat i stadfæstelsesbrev af rigens kansler 1541 15. juli i rigsarkivet.

et første 1) var et latinsk brev under år 1361, at herr abbed Troels i Es
senbæk med samtykke af konventet og bispen i Århus på Galten her
redsting havde skødet og afhændet alt det gods, som klostret havde i Ølst,
med al dets tilliggende til Bodil, Jens Pedersens enke.

D

i) foruden dette fremlægges 1541 på Jens Hvas’ børns vegne yderligere tre breve til
stadfæstelse: 1355 u. d., DRB III 4 nr. 402, 1393 u. d. og 1456 25. juli.

1361.

136

Biskop Henrik af Roskilde overlader herr Valdemar Sappi altergods i Vor
dingborg.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

iskop Henrik af Roskildes forleningsbrev 1), givet herr Valdemar Sappi
på altergods eller vicariegods i Vordingborg. År 1361. På latin.

B

1) registraturen har kollats.

1361.

137

Herr Jakob Nielsen mageskifter gods med Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

err Jakob Nielsen1) skødede klostret sit gods i Eskilstrup og Erdrup i
Slagelse herred som vederlag for nævnte klosters gods i Holme i Ty
bjerg herred. 1361.

H

!) andetsteds i registraturen er navnet gengivet som Jakob Mikkelsen, jf. Dipi. Dan.
3. række . VI. — 7

Nr. 138[ 1361-75]98

138

[1361-75]-).

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer Antvorskov kloster jord i Holme.
Antvorskov klosters registratur (1607).
n vidisse, som indeholder, at otte øre jord i Holme er blevet tildømt

E

Antvorskov kloster af kong Valdemar. 1401.

i) da Antvorskov kloster endnu 1408 ses at eje de nævnte otte øre jord i Holme, ÆA.
IV 105 H 54, er den her omhandlede jord sandsynligvis erhvervet efter mageskiftet
1361, nr. 137.

1361.

139

Knud Pedersen Røde pantsætter gods til Bo Dørsvend.
Antvorskov klosters registratur (1607).

"j^^nud Pedersen Røde pantsatte Bo Dørsvend sit gods i Sørbylille. 1361.

140

1361.

Ingefred forpagter Hundshale ved Slagelse af bispen i Roskilde.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ngefred bekender at have et stykke jord i Hundshale 1) ved Slagelse i leje
af bispen i Roskilde. 1361.
*) registraturen har som overskrift: Stege vænge.

1361.

141

Niels Kalemand pantsætter sit gods til Jens Nielsen.
Antvorskov klosters registratur (1607).

J^Tiels Kalemand pantsatte Jens Nielsen sit gods i Skerne på Falster. 1361.

142

1361. Holebygård.

Hertug Kristoffer af Lolland bevidner, at Ingvar Nielsen har pantsat en
gård i Radsted til Peder Storm.
Eline Gøyes jordebog (1552).

i36'

99

Nr. 145

t brev om, at hertug Kristoffer af Lolland, sand arving til Danmarks
rige, gør vitterligt, at stedet for ham var Ingvar Nielsen og pantsatte til
Peder Storm som forvedspant en gård - som var alt hans gods i Radsted - på
den måde, at hvis forskrevne gård ikke indløses førend den tid, som indeholdes
i det pantebrev, han har givet ham derpå, så skal Peder Storm beholde går
den til evig besiddelse. Givet Holebygård 1361.

E

1361.

143

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster de privilegier, som tidligere danske
konger har givet Bosjø kloster.
Registreret i Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690).

ong Valdemars beskærmelsesbrev givet Bosjø kloster på dets gods og tjenere, således som hans forgængere tidligere havde givet klostret det.
1361.

K

1361.

144

Kong Valdemar 4. Atterdag tager Åhus’ hospital under sin beskyttelse.
Åhus hospitals registratur (1600).

Jjt beskærmelsesbrev af kong Valdemar, udstedt år 1361.

1361.

145

Hamburgs kæmnerregnskab.
Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

ppebåret......... af de dødes efterladenskaber, som er ført i regning1).
.......... Af Henneke Neste i Ribes gods, han, som var Gerhard v.
Burens fælle, 8 pund........... Af gods tilhørende dem fra Ribe 22 pund ved de
herrer Hartvig v. Hachede og Werner v. Wiersen............ Udgifter til rejser
......... Magister Alan 42 skilling til Bremen, Elredevleth 2).......... Til de herrer
Didrisk Wrak og Johan Wunstorp 48 pund, Greifswald 2)......... Til de her
rer Henrik Hoop og Henrik Hoyer 53 pund, til Rostock 2)......... Samme 26
mark til Lübeck. Samme 48 pund, til Wismar 2)......... Vi har til krigen mod
kongen af Danmark givet 160 pund til Johan v. Stade ombord på et skib,

O

Nr. 146

[ 1361-62]

100

nemlig en kogge........... Til forskelligt.......... Make Busch 17 skilling for Hart
vig Zabels udgifter 2)........... 320 pund til herr grev Adolf 2).
*) af gods, der arvedes af udenbys arvinger, betaltes der 10% i afgift, jf. Kåmmereirechnungen der Stadt Hamburg I, Indi. LVL - 2) i marginen Kongen af Danmark;
notitserne står uden tvivl i forbindelse med Hamburgs forhandlinger om deltagelsen i
alliancen mod kong Valdemar, jf. Engstrom 256.

1361 u. d., Reg. Dan. nr. *2420, Hanserecesse I 336—37, medtages ikke i
DRB som skrå for Novgorod.

146

[1361-62]1).

Rådet i Lübeck beder Didrik Høken og Heine Breyde, officialer på Glambek, om at frigive et lybsk skib, da de ombordværende 10 læster sild ikke er
nedsaltede i Skåne.
Original i Lübeckarkivet.

ed forudskikket sømmelig hilsen 2). Vore medborgere Herman v. Osenbrugge og hans handelsfæller har beklaget sig hos os over, at I i et
skib, som tilhører Bartholomæus Wulf, har frataget dem 10 læster sild, hvilke
med rette tilhører vore borgere; (endvidere) sengekister, sengetøj og deres
andre brugsgenstande, samt at de fra samme skib har borttaget 5 mål voks
og en tønde gråværk, som tilhører en agtet købmand i England ved navn Jon
Bukhorn, og som sendtes til vor medborger Didrik Rover, således som sand
heden om de fornævnte forhold fyldestgørende er blevet klarlagt over for os.
Derfor beder vi Eder indtrængende om, at I tilbagegiver alt det fornævnte
gods sammen med skibet til vore ovennævnte borgere og købmænd, eftersom
nævnte sild ikke er nedsaltede i Skåne, men i tyske områder. Vis Eder derfor i
dette anliggende velvillige, vi vil gøre os fortjent hertil. Givet under vort
sekret. Vi beder om at blive underrettet om Eders svar.
Ved rådmændene i Lübeck.

M

i) i Lüb. UB. IV 829 nr. 749 er brevet sat i forbindelse med handelsspærringen i
1390erne. Men Didrik Høken nævnes sidste gang som væbner i 1379 og var ridder i
1384, jf. Adels Aarbog 1898, 237. Endvidere var Herman v. Osenbrugge rådmand i
tiden 1363-90, Milde, Lübecker Bürgermeistersiegel p. 22, og betegnes ikke som sådan
i brevet. - 2) adressen står på dokumentets bagside: Gives til de berømmelige svende
Didrik Høken og Heine Breyde, officialer i Glambek.

[ 1361-91?]

IOI

Nr. 149

[1361-1379]’).

147

Niels Jonsen, ærkebiskop i Lund, stadfæster, at dekanen skal have bispctienden af de kirker, der er annekteret til dekanatet.
1. Lunde kapitels registratur (1425):

tadfæstelse, udstedt af ærkebispen herr Niels med kapitlets samtykke an
gående det gods og de tiender såvel som de kirker, der er skænket og an
nekteret til dekanatet.

S

2. Notits i Lundebogen:

D

er findes et brev af ærkebiskop Niels, at dekanen skal have al bispetienden o. s. v. af sine annekterede kirker, men da det er stærkt beskadiget,
kan det ikke let læses.

x) Niels var ærkebiskop 1361-1379.

[1361-1379]1).

148

Ærkebiskop Niels af Lund og flere andre bisper udsteder afladsbrev til Åhus
hospital.
Åhus hospitals registratur (1600).

p remdeles et afladsbrev, som ærkebiskop Niels af Lund har udstedt sam. men med nogle flere andre bisper her i riget.
x) jf. nr. 147 note 1.

[1361-91 ?p).

149

Hartvig Spliet udsteder brev angående Tralendorf.2).
Registratur i rigsarkivet (omkr. 1600).

artvig Spliets brev angående godset Tralendorf, der hører til St. Kate
rines vikardømme.

H

*) Hartvig Spliet nævnes første gang 1361 28. december (nr. 117) og nævnes sidste
gang 1391 28. september (Adels Arbog 1946, 79). - 2) vistnok fejl for Kalendorf.

[Før 1362], Reg. Dan. nr. 2424, medtages ikke, da brevet vedrører
internt forhold på Femern.

Nr. 150

150

7. januar 1362

102

1362. 7. januar. Avignon.

Niels Jakobsen, kannik i Roskilde, forpligter sig til at betale halvdelen af
første års indtægt af sit kanonikat og sin præbende i Roskilde til det pavelige
kammer.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

r 1362 efter Guds byrd i den 15. indiktion i vor højhellige fader og herre
< i Kristus ved Guds forsyn herr pave Innocens 6.s tiende paveår den
7. januar indgik den gode mand Niels Jakobsen, kannik i Roskilde kirke, som
blev provideret af nævnte vor herre pave Innocens 6. den 31. december i
dennes tiende pontifikatsår 1), en aftale om betaling, og han forpligtede sig
til her i kurien at betale halvdelen af første års frugter, gældende for året efter
første fastesøndag, og lovede at forskaffe herr commissarius 2) sikker underret
ning 3) om værdien af nævnte halvdel inden et år at regne fra dags dato.
Hvis ikke o. s. v. Han aflagde løfte og ed som ovenfor 4). Dette er forhandlet
i Avignon i herr commissarius’ hus i nærværelse af de gode mænd herr Jens
Mikkelsen, kannik i Slesvig, og Nicolaus Marcialis, kannik i Toul5).

A

i) jf. nr. 121. - 2) jf. nr. 92 note 2. - 3) jf. erklæringen ndf. nr. 419. - 4) jf. nr.
92 note 4. - 5) Jens Mikkelsen og Nicolaus Marcialis bevidner samme dag ligeledes en
obligation af Nicolaus Crepindorf, evig vikar i Breslau, Collect. 6 f. 23V. Og Jens Mik
kelsen og Niels Jakobsen bevidner ligeledes samme dag Johan Junges obligation for en
præbende i Schwerin, trykt Dipi. Svec. VIII 148 nr. 6572.

151

1362. 7. januar. Avignon.

Niels Jakobsen, provst i Lund, forpligter sig til at betale halvdelen af første
års indtægt af provsti, kanonikat og præbende i Lund til det pavelige kammer.
Notits i de pavelige regnskabsbøger,

remdeles indgik Niels Jakobsen, provst ved kirken i Lund, som blev pro
videret af den herre pave Innocens 6. den 23. oktober i det niende år 1),
samme dag2) en aftale om betaling, og han forpligtede sig med hensyn til
det første års indtægter af nævnte provsti til her at betale i den romerske
kurie den nævnte halvdel af indtægterne til lige ovenfor nævnte termin 2).
Hvis ikke o. s. v. Han aflagde ed og løfte som ovenfor nævnt3). Dette er
forhandlet i Avignon i den nævnte herr commissarius’ hus4). Til stede som
vidner var Johan Junge og Jens Mikkelsen.

F

*) jf. nr. 94. - 2) jf. nr. 150. - 3) jf. nr. 92 note 4; om Niels Jakobsens ikke-opfyldelse
af denne forpligtelse se nr. 416. - 4) jf. nr. 92 note 2.

103

11, februar 1362

Nr. 154

1362. 7. januar.

152

Jens Mikkelsen, som 1361 23, oktober var blevet provideret med provstiet
Vidå ved kirken i Slesvig, forpligter sig til at betale halvdelen af første års
indtægt af provstiet til det pavelige kammer.
Afskrift i de pavelige regnskabsbøger.

remdeles indgik samme dag 1) den gode mand Jens Mikkelsen, provst
ved kirken i Slesvig, som den 23. oktober i det niende år blev provideret
med nævnte præbende af den herre pave Innocens 6. 2), en aftale om beta
ling, og han forpligtede sig for halvdelen af nævnte provstis indtægter for det
første år at betale den nævnte halvdel af indtægterne til den lige nævnte
termin 1). Hvis ikke o. s. v. Han aflagde ed og lovede iøvrigt som ovenfor 3)
i nærværelse af de lige ovenfor nævnte vidner 4).

F

1) jf. nr. 150. - 2) jf. nr. 95. - 3) jf. nr. 92 note 4. - 4) ukorrekt angivelse, eftersom
nr. 151 står umiddelbart forud, og Jens Mikkelsen utvivlsomt ikke har bevidnet sin egen
obligation.

1362. 2. februar.

153

Bent Byg, ridder, anbefaler sin Svend Lars Jakobsen til alle, hvem denne
henvender sig til.
Original i Stralsundarkivet.

ent, kaldet Byg, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Jeg retter til fordel for nærværende brevviser Lars Jakobsen, min elskede
svend, i venskabelighed en bøn til alle, hvem han ved tilfælde eller med hen
sigt måtte henvende sig til, om, at I af kærlighed til Gud og under hensyn
tagen til mine bønner på passende måde vil befordre samme, idet I ikke til
lader, at han fortrædiges af nogen med hensyn til skib, ejendele eller andet.
Dette ønsker jeg at gøre mig fortjent til hos Eder - der bevirker dette - når
jeg i omvendt tilfælde bliver opfordret hertil. Til vidnesbyrd herom er mit
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1362 på den glorværdige
jomfru Marias renselsesdag.

B

1362. 11. februar.

154

Mathias Håkensen pantsætter sin hustru Merete Filipsdatters gods i Hol
land, som hun har fået som morgengave af sin tidligere ægtefælle herr Sigvid
Trane, til Ebbe Piik for 160 mark svensk.

Nr. 155

Efter 22. februar 1362

104

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

athias Håkensen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg i sandhed står
i skyld og gæld til den gode og hæderlige mand, nærværende brevviser Ebbe
kaldet Piik, for 160 mark svenske penge i rede penge og ikke i nogen anden
værdi, som ubetinget skal betales ham eller hans arvinger af mig eller mine
arvinger inden nu førstkommende St. Hans dag. For disse penge pantsætter
jeg med dette brev alt mit jordegods i Halland, efterladt min i Gud elskede
hustru Merete Filipsdatter af hendes elskede afdøde mand herr Sigvid Trane,
ridder, og overdraget hende som skænk kaldet morgengave 1), nemlig to gårde
i Tvååker med en gård sammesteds kaldet Lillebol i Øvre Tvååker, frem
deles en gård i Galtabåck, fremdeles to gårde i As, fremdeles to gårde i Skållstorp med den tilhørende bæk, fremdeles en gård i Klackebo med alle agre,
enge, græsgange, skove, møller og møllestcder, indhegnet og uindhegnet, fjernt
eller nært, med hvilken benævnelse det end opregnes. Frugterne og afgifterne
af dette gods skal fornævnte Ebbe årligt oppebære, uden at de må medregnes
i gældens hovedstol, indtil hovedstolen fuldt ud er betalt, med det forbehold,
at hvis fornævnte gods efter landets retsregler og love afvindes fornævnte
Ebbe eller hans arvinger eller på nogen måde anfægtes, da forpligter jeg mig
og mine arvinger til fuldt ud at fyldestgøre dem de foromtalte penge. Skrevet
under mit segl i det Herrens år 1362 fredagen efter jomfruen St. Scolasticas
dag.

M

*) jf- *345 9- maj, DRB III 2 nr. 152.
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1362. Efter 22. februar.

Bernhard Kopman og Henrik Pilgrim, vinmestre i staden Rostock, aflægger
regnskab, bl. a. over udgifter i forbindelse med borgmesteren Arnold Kröpe
lins og rådmændene Henrik Vreses, Lambert Rodes og Johan Kyritz9 rejse til
Danmark.
Regnskabsnotitser i Rostockarkivet.

emærk, at de herrer vinmestre 1) Bernhard Kopman og Henrik Pilgrim i
det Herrens år 1362 fra 22. februar indtil nu oppebar dette nedenforanførte i stadens navn........ Dette gav nævnte herrer ud i samme år...........
Fremdeles Mathias Koggemester fire skilling for fire tomme tønder, der blev
fyldt med vin til herr Arnold Kröpelin, der rejste til Helsingborg........ Frem-

B

io5

24- februar [1362]

Nr. 156

deles fire skilling for tomme tønder, der blev leveret til de herrer Henrik
Vrese, Lambert Rode og Johan Kyritz, der rejste til Danmark 2).........
*) rådsembede i Rostock. - 2) mellem de to udgiftsposter står en post på en tønde øl,
udgivet ‘da stædernes rådmænd var her’ (i Rostock), hvilket må sigte til hansedagen i
Rostock, påbegyndt den 6 november 1362, således også Mekl. UB. XV 264 note 1.

[1362p). 24. februar.
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Rådet i Wismar sender rådet i Rostock et brev fra Lübeck, hvori berettes,
at man i hansestædernes navn og med grev Henrik 2. af Holstens billigelse
har sluttet fred med hertug Erik 2. af Sachsen, som dog har forbeholdt sig at
yde kongen af Danmark hjælp.
Original i Rostockarkivet.
T 7 cnskabelig og tjenstvillig hilsen tilforn 2).
V I skal vide, at de herrer rådmænd i Lübeck har sendt os deres brev af

denne ordlyd:
Venskabelig og tjenstvillig hilsen tilforn.
I skal vide, at rådmændene i Hamburg og vi i vort og hansestædernes navn
og med den velbyrdige herre Henriks, greve af Holsten og Stormarns viden og
vilje har forhandlet og sluttet et endeligt forlig med herr hertug Erik af Sach
sens fogeder og vasaller, så at denne hertug, hans fogeder og vasaller samt
hans borge skal holde en varig fred med os - og vi med dem - her i landene,
men ikke på havet og i visse havne, på den måde, at hverken hertugen, foge
derne og vasallerne samt hans følgesvende på havet, eller når de sejler ind og
ud af visse havne, skal være i sikkerhed for os eller vore folk. Men hvis denne
hertug med sine følgesvende vil tjene eller yde kongen af Danmark bistand på
havet eller på den anden side dette, må han gøre det på egen regning og ri
siko. Hvis fremdeles kongen af Sverige eller en af vore hansestæder måtte
have brug for væbnet mandskab ved Elben eller til at overskride Elben med,
skal de uhindret og i sikkerhed komme til og overskride denne, når blot der
ydes fast garanti for, at der ikke påføres dem (hertug Eriks vasaller og foge
der) og deres folk noget tab ved samme væbnede mandskab. Angående alt
dette har vi fået fyldestgørende sikkerhed fra ovennævnte fogeders og vasallers
side på den måde, at hvis der forsøges noget i modstrid med nævnte anordnede
fred, skal en halvpart af ovennævnte fogeder og vasaller, som har ydet os
sikkerhed angående det fornævnte, derefter gå i indlager i staden Hamburg,

Nr. 157

12. marts 1362
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men den anden halvpart i vor stad Lübeck, idet de ikke må tage derfra mod
aflagt løfte, førend der fuldstændigt er gjort os fyldest herfor. Alt dette er
garanteret i kongen af Sveriges navn. Derfor, hvis det fornævnte anordnede
behager Eder, da skal I sende Eders visse sendebud, som uden tøven i Eders
navn på bestemt måde skal give og modtage jævngod garanti. Vi beder lige
ledes om, at det fornævnte yderligere må blive bragt til kundskab i den for
nævnte ordlyd for de andre stæder ved Eders brev. Skrevet under vort sekret.
Det fornævnte er sket på grund af de særlige aftaler, som vi har indgået med
ovennævnte hertug Erik og hans mænd. Rådmændene i Lübeck o. s. v.
Dette beder vi skal yderligere bringes til kundskab for de herrer i Stralsund.
Skrevet under vort sekret på apostelen St. Mathias’ dag.
Ved rådmændene i Wismar.
*) for datering se Schäfer 292 note 1 og Reinhardt 562 note 13. - 2) på brevets bag
side står: Meddeles de vise og agtværdige mænd, de herrer rådmænd i Rostock, vore
venner.

1362. 26. februar, Reg.Dan. nr. 2485* (Henrik, biskop af Slesvig, er fejl for
Henrik Biskop, provst i Lübeck), udgår som ikke-dansk, trykt Acta Pont.
Svec. Gam. I 2, 653 nr. 631. — Dipl. Svec. VIII 164 nr. 6590.
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1362. 12. marts. Avignon.

Pave Innocens 6. pålægger ærkedegnene i Gent og Hittfeld og skatmesteren
ved kirken i Slesvig at indføre Henrik Biskop i provstiet ved kirken i Bremen.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde 1) til vore elskede sønner ærkedegnene i Gent i stiftet
Tournai og i Hittfeld i stiftet Verden og skatmesteren ved kirken i Sles
vig hilsen o. s. v.
Din boglige lærdom o. s. v. indtil1) erklærer for ledige. Derfor pålægger
vi Eder, (------ ) 2) samme magister Henrik (------- ) 2) besiddelse af nævnte
provsti ved samme kirke i Bremen og dets omtalte ret (------ ) 2) på hans
vegne som det er skik - godkendes til nævnte provsti, og at der fuldt ud
(------ ) 2) af dette provsti, uanset alt (------ ) 2). Givet som ovenfor3).

P

i) hermed henvises til provisionsbrevet, trykt Dipl. Svec. VIII 169 nr. 6597. - 2) for
de forkortede formler se nr. 73. - 3) d. v. s. i Avignon den 12. marts i pave Innocens 6.s
tiende pontifikatsår.
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[Omkr. 1362-1364]1). 12. marts. Roskilde.

Nr. 159

158

Torben Isaksen overdrager med sine arvingers samtykke alt sit gods i Hal
land til Æbelholt kloster som tak, fordi St. Vilhelm har helbredt ham.
Afskrift i Æbelholtbogen.

r I 1orben Isaksen, væbner, til alle osr enhver, som får kundskab om eller ser
JL dette brev, hilsen i Herren.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg til bod og
frelse for min sjæl og på grund af den helbredelse, som St. Vilhelm har ladet
mig vederfare, med mine arvingers samtykke helt og fuldt har overdraget,
opladt og hjemlet alt mit gods i Halland til St. Vilhelms brødre, de gudelige
mænd og agtværdige kanniker i Æbelholt, nemlig Boarp med alle tilliggender,
Vrenninge med tilliggender og Åspered med tilliggender, med agre, enge,
lunde og fiskevande, såvel i søen som i laksebækken og iøvrigt med græsgange
på nævnte gods, intet undtaget, at besidde med rette evindelig, og at dette er
sket i nærværelse af de strenge og berømmelige mænd, herr Jakob Olufsen,
ridder på Helsingborg, herr Lydeke, høvedsmand på Nyborg slot, Ivald,
borgmester i Roskilde og borgerne Niels Gunnarsen og Styrmer Jensen sam
mesteds. Desuden forbyder jeg mine slægtninge, der er hildet i tyrannisk for
slagenhed, at fortrædige fornævnte herrer eller lade dem fortrædige eller gøre
andet, som er dem imod med hensyn til nævnte gods under trusel om den
straf og forbandelse, der venter med helvedes evige pinsler, og under påmin
delse om dommerens skrækindjagende røst, når han fælder dom på den yder
ste dag. Til vidnesbyrd herom og som afkald herpå er mit segl tillige med de
fornævnte velbyrdige og vise mænds segl hængt under dette brev. Givet i
Roskilde i det Herrens år 1209 *) på den hellige pave Gregors dag.
1) året 1209 er givetvis forkert, således som Steenstrup har påvist i Hist. Tidsskr. 5.
rk. I 791. Ludolf eller Lydeke Skinkel nævnes som høvedsmand på Nyborg i breve af
1362 10. november, nr. 244, og har rimeligvis allerede været høvedsmand der 1362
11. september, jf. nr. 211, og 1364 21. juni. Hvornår Jakob Olufsen var høvedsmand
på Helsingborg vides ikke. 1361 8. oktober var Peder Nielsen høvedsmand der, jf. nr. 91,
men 1363 22. juli var denne høvedsmand på Vordingborg, jf. nr. 360.

1362. Omkr. 12. marts.

159

Erland Kalv, ridder, skøder en skov i Mønsted sogn til Viborg domkirkes
bygningsfond.
1. Viborg stifts registratur (1540erne), beskadiget:

Nr. 160

[Før 20. marts 1362]
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remdeles et skødebrev, der lyder, at Er (land) ......... (har) skødet en
sk(ov). , som ligger i Mønsted sogn til Viborg domkirke. G(ivet)
......... pave Gregors (dag).

F

2. Viborg stifts registratur (1574):

V

idisse af et pergamentbrev på latin, som lyder, at herr Erland Kalv
skøder og giver en ham tilhørende skov Vedhoved i Mønsted sogn til
Vor Frue kirkes bygningsfond. År 1362.

3. Referat i dom af 1579 20. juni i rigsarkivet:

g først fremlagde (han) 1) en beseglet vidisse af et brev på latin - sam
me brev på latin er givet 1362 - som indeholder, at herr Erland Kalv
af fri vilje har givet en ham tilhørende skov, som kaldes Vedhoved, og som
ligger i Mønsted sogn, til Vor Frue kirkes bygningsfond i Viborg til frelse for
sin sjæl, at beholde til evindelig eje. Og han forpligter sig og sine arvinger
til på tinge at skøde fornævnte skov til fornævnte kirke. Fremdeles fremlagde
(han) 1) også samme herr Erland Kalvs originale brev.

O

4. Hald lens lensregnskaber, Kvittansiarumsbilag 1612 22. juni:

£jt pergamentbrev på latin under sin dato 1362 uden segl.

5. Hald lens lensregnskaber. Kvittansiarumsbilag 1612 22. juni:

ester Peder Tøgersen, superintendent over Viborg stift, med fleres vi
disse af et brev på latin om en skov, som kaldes Vedhoved, og som lig
ger i Mønsted sogn, hvilken herr Erland Kalv, ridder, havde givet til Vor
Frue kirkes bygningsfond i Viborg. 1579 2).

M

*) brevene fremlægges af Niels Jonsen, høvedsmand på Hald, i en sag på Viborg
landsting mellem ham og Niels Christensen, herredsfoged i Fjends herred, der tidligere
har pådømt en sag mellem Niels Jonsen og Ludvig Munk, høvedsmand på Ørum, om
samme skov. - 2) vidissens årstal.
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[Før 1362. 20. marts]1).

Forlig i en strid mellem Jens Troelsen, væbner, og Niels Hak af Hyby.
Udkast til Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690).

marts 1362

log

Nr. 163

orligsbrev, som indeholder, at en trætte, som havde været mellem Jens
Troelsen, væbner, og Niels Hak af Hyby, var blevet aldeles bilagt. Gi
vet ....1)

F

x) datum udeladt. Niels Haks enke omtales 1362 20. marts, jf. nr. 161.

1362. 20. marts.

161

Herr Anders Nielsen af Skabersjø forpligter sig til ikke at beholde breve,
som kan blive til skade for Maren, herr Niels Haks enke.
1. Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690):

err Anders Nielsen af Skabersjøs, ridders, forpligtelse, givet Niels Haks
enke, at han ikke skal beholde pantebreve eller andre breve, som kan
blive til skade for hende eller hendes datter. Givet i Oculi søndag 1362.

H

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690):

err Anders Nielsens af Skabersjøs brev, som indeholder, at der ikke fin
des breve hos ham angående gården Hyby, som under en trætte kunde
være til skade for fru Maren, Niels Haks enke. Givet 1362.

H

1362. 20. marts. Gottorp.
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Brand v. Appeldorn kvitterer greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten for
sin sold. ‘Givet og skrevet på borgen Gottorp i det Herrens år 1362 på søn
dagen, da man synger Oculi mei semper’.
Original på Gottorp.

1362. 26. marts.

163

Niels Jakobsen Vogn skøder sit gods i Lille-Reersø til Herman Degn.
Eline Gøyes jordebog (1552).

t brev om, at Niels Jakobsen, som kaldes Vogn, skøder Herman Degn
alt sit gods i Lille-Reersø, som han for nogen tid siden pantsatte Mads
Frændesen. Givet midfaste lørdag 1362.

E
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1362. 27. marts.

Fire væbnere forpligter sig til indtil mikkelsdag at tjene staden Bremen på
den kogge, som Bremen udsender mod kongen af Danmark, samt yderligere at
stille to skytter og tre knægte.
Original i Bremenarkivet.

i Didrek v. Elmelo, Didrek v. Bollene, Konrad v. Mansingen og Mathias
v. Anten, væbnere, erkender og bevidner offentligt med dette brev, at
vi fra nu af og indtil førstkommende mikkelsdag troligt til lands og til vands,
hvor de behøver det, skal tjene rådmændene og staden Bremen efter deres
vilje på den kogge, som de udsender mod kongen af Danmark, i fuld udrust
ning, med to skytter med pansere og hjelme og med tre knægte med bryst
harnisk. Herfor skal de give os i sold fyrre gamle Bremer mark, af hvilke vi
allerede har oppebåret tyve. Dette lover vi fornævnte rådmænd på vor tro
og med samlet hånd troligt at holde fast og ubrydeligt uden svig. Til vidnes
byrd har vi med vilje og viden hængt vore segl under dette brev, der er givet
i det Herrens år 1362 søndag i midfasten.

V
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1362. 4. april.

Herr Palle Jensen pantsætter sit gods i Vedby til Jens Sommer, kannik i
Lund.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at herr Palle Jensen, ridder, erkender, at han pantsætter herr Jens
Sommer, kannik i Lund, sit gods i Vedby for 40 lødige mark sølv efter
kølnsk vægt. Givet i det Herrens år 1362 på den hellige bekender Ambrocius’
dag. Og de to breve findes i et brevkar, mærket således [ ].

B

!) sigter til et andet brev på Vedby af 1367, trykt ÆA I 151.
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1362. 10. april.

Stig Andersen og Klaus Limbæk, riddere, træffer aftale om ægteskab mel
lem Stig Andersens sønnesøn Jens Uffesen og Klaus Limbæks datter Elisabeth.
Efter oversættelse i Anne Krabbes kopibog.

eg Stig Andersen til Bjømholm, ridder, og Klaus Limbæk, der kaldes
Mulerth, ridder, ønsker alle, der ser dette brev eller hører det læse, evig
salighed i Herren.

J
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Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi har været til et møde for at
forhandle om ægteskab - ifald det er således bestemt af Gud - mellem Jens
Uffesen, søn af min, Stigs, søn - salig ihukommelse - og jomfru Elisabeth,
min, Klaus Limbæks datter, og på begge sider har vi indvilget i, givet vort
samtykke til og er blevet enige om dette, der følger herefter. For det første
skal jeg Klaus Limbæk som min datters medgift give Jens Uffescn 200 gode
mark for hendes fædrene og mødrene gods, og for disse 200 mark skal jeg el
ler mine arvinger inden St. Mortens dag om et år pantsætte til fornævnte
jomfru og skaffe hende som et fuldkomment pant med fuldstændig sikkerhed,
at nyde og bruge efter hendes egen vilje og til hendes tilfredshed, min hoved
gård Nestergård x) med ti læster korn i årlig indtægt af det gods, der ligger i
Åbo syssel, bebygget og besat, ud over den indtægt, som gården N estergård
kan give; og jeg skal give herr Erik Nielsen, herr Ivar Nielsen og herr Jens
Nielsen eller herr Niels Torstensen, riddere, det ihænde, dog skal det gods,
som nu er pantsat til nævnte herr Stig først indløses og befries og frigøres af
mig eller mine arvinger fra nævnte herr Stig eller hans arvinger; og min
nævnte datter skal, så længe hendes brødre eller nogen af deres livsarvinger
lever, ikke have nogen lod eller del, hverken i min gæld eller i den arv, som
arveligt kunne tilfalde hende efter min død. Herimod skal Jens Uffescn og
Anders Uffesen, der er kødelige brødre og sønner af herr Uffe - salig ihu
kommelse - min, Stigs søn, efter min død til evig arv have, nyde og beholde
samt dele og skifte ligeligt imellem sig, idet alle mine andre arvinger er ude
lukkede og undtaget derfra, min gård Bjørnholm og alt det gods, som ligger
i Jylland med undtagelse af 15 læster kom i årlig indtægt af det gods, som
ligger i Ommer syssel og i Hald herred i Åbo syssel, hvilke fornævnte 15 læ
ster korn Tove Uffesdatter, de nævnte to brødres søster og min, Stigs, sønne
datter, skal have som medgift. Endvidere er undtaget, hvad jeg har skænket
bort i mit testamente, og hvad der er pantsat eller er mistet på andre lovlige
måder. Herr Anders Uffesen, ridder, skal så længe han lever, være de to
nævnte brødre Jens’ og Anders’ værge og forsvarer. Og når det sker, at han
afgår ved døden, så skal herr Lars Uffesen - eller herr Kristian Kås efter om
talte herr Anders’ og herr Lars’ død - påtage sig deres værgemål og med
største flid og omhu forsvare dem samt deres gårde og gods og trofast forestå
og have opsyn med dette, indtil de kommer til skelsår og alder. Og så snart
Jens Uffesen når sine fulde år, skal han tage fornævnte Elisabeth til ægte og
holde bryllup med hende, og straks efter at brylluppet er holdt, skal nævnte
herr Anders eller herr Lars eller herr Kristian - hvem af dem, der da er deres
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værge - frivilligt afstå fra værgemålet og uden nogen som helst forhaling,
svig eller bedrageri oplade halvdelen af Bjørnholm og halvdelen af alt tillig
gende gods til nævnte Jens Uffesen. Den anden halvdel både i gård og gods,
skal han beholde i sit værgemål tillige med værgemålet over barnet Anders
Uffesen, indtil denne når til myndighedsalder; så skal denne halvdel af gården
og godset uden nogen forhaling, indsigelse eller svigagtighed oplades til nævnte
Anders Uffesen af hans fuldmyndige værge, hvem af dem, der før er nævnt,
det end er blevet på dette tidspunkt. Men den af disse to brødre, der over
lever den anden, skal efter den andens død med al arvelig ret beholde den
anden del af både gård og gods, medmindre den afdøde efterlader sig livs
arvinger. Fremdeles skal jomfru Tove, herr Uffes datter, af mig fornævnte
Stig eller af mine brødre, slægtninge og venner indgives i ægteskab med 300
gode mark. For disse 300 gode mark skal de 15 læster korn i årlig indtægt af
det gods, der ligger i Ommer syssel og i Hald herred i Åbo syssel, pantsættes
fornævnte jomfru som hendes retmæssige del og arvelod efter fader og moder,
til gengæld skal hun efter min død ingen part have i Bjørnholm og alt det
andet og heller ikke i min gæld, forudsat at hendes brødre eller en af dem er
i live, dog på det vilkår, at dersom jomfru Tove skulde overleve sine nævnte
brødre Jens og Anders Uffesen, og de ikke efterlader sig livsarvinger, så skal
nævnte gård Bjømholm og alt det fornævnte gods ved retmæssig arv til
komme nævnte jomfru Tove at nyde og bruge. Fremdeles skal fru Tove,
min, Stigs, hustru, efter min død for den part af gården såvel som for det
nævnte gods, der arveligt kunde tilfalde hende, have alt mit gods på Sjæl
land, både det, der er skødet mig, og det, der er pantsat til mig eller som er til
skrevet hende og mig, med alle dets rette tilliggender, rørlige og urørlige, og
med alt boskab, frit at nyde og bruge til sit gavn og bedste, så længe hun le
ver; men efter hendes død skal det fornævnte gods komme uhindret til vore
rette og sande arvinger, og hun skal være kvit for al min gæld. For at da alt
dette, som står skrevet ovenfor, kan have desto større kraft og i alle henseen
der bedre efterkommes, har vi efterskrevne, som er foromtalte Klaus Limbæk,
Erik Nielsen, forhen kongens marsk, Ivar Nielsen, Jens Nielsen og Niels Tor
stensen, riddere, afgivet vort løfte og på vore gode tro og love tilsiger vi den
fornævnte herr Stig, Erland Kalv, Anders Uffesen, Kristian Jonsen, der kaldes
Kås, og Lars Uffesen, riddere, fast, sikkert og i alle henseender ukrænket at
overholde alle og enhver af de bestemmelser, der står anført foran, og som
vi har givet vor tilslutning til, og vi forpligter os over for fornævnte Stig,
Erland, Anders, Kristian og Lars, riddere, til at holde med dem i alle deres be-
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rettigede og retfærdige søgsmål, og at vi trofast vil stå dem bi og hjælpe dem
af al vor magt. Til yderligere vidnesbyrd har vi hængt vore segl under dette
brev. Givet i det Herrens år 1362 på palmesøndag.
!) en anden afskrift har Nederstedgård.

[1362]1). 11. april.
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Rådet i Stralsund svarer rådet i Lübeck, at de er villige til at bære deres del
af udgifterne ved udrustningen af de skibe, der skal stilles til rådighed for den
svenske og den norske konge, og beretter, at to skibe med kong Valdemars
mænd er stationeret ved Møn.
Original i Stralsundarkivet.

il de hæderværdige mænd, rådmændene i Lübeck, med særdeles tjenst
villig og venskabelig hilsen tilforn.
Efter at vi fuldt ud har sat os ind i Eders notars ærinde vedrørende de
herrer råders behov og vedrørende kongerne af Sverige og Norges skibe, øn
sker vi, at I hæderværdige mænd skal vide, at vi vil stille os velvilligt i disse
forhold og sammen med Eder og andre, nemlig Hamburg og Wismar, påtage
os vor part af byrden, som påhviler os at bære, og vi beder om, at I vil stå
inde for os i fornævnte forhold. Thi hvad I udlægger på vore vegne, vil vi i
venskab betale Eder. Ligeledes beder vi med stor flid, at I træffer sådanne
foranstaltninger, at de nævnte skibe og andre skibe på hurtigste måde bliver
gjort klare. Desuden skal I vide, at vi af sandfærdig tale har erfaret, at to
store skibe med den danskes konges væbnede mænd er stationeret nær Møn,
og vi beder Eder give udtryk for, hvad I finder fornuftigst i denne sag. Gud
bevare Eder. Skrevet mandagen før påske under vort sekret.
Ved rådmændene i Stralsund.

T

1) 1362 1. maj udstedte kong Magnus og kong Håkon et gældsbrev til Lübeck for
levering af fem skibe, Hanserecesse I nr. 270; Dipl. Svec. VIII 180 nr. 6611.
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Peder Troelsen af Tyvelse skøder sit gods i Åse til Sorø kloster til en årtid
for sig og sine slægtninge.
1. Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440):
3. række. VI. — 8
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en øvrige del *) af besiddelserne i Åse, nemlig 51/2 ørtug skyldjord med
skov og alle andre tilliggender, overdrog den velbyrdige mand Peder
Troelsen af Tyvelse som retmæssig besidder og arving meget senere som evig
almisse for sin og sine slægtninges sjæle, idet han skødede den på Tybjerg
herredsting i det Herrens år 1362 omkring St. Jørgens dag.

D

2. Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440):

eder Troelsen af Ty velse overlod vor Frue kloster i Sorø som sjælefrelse
for sin og sine slægtninges sjæle alt sit gods i Åse i Tybjerg herred, idet
han skødede det på samme herredsting i det Herrens år 1362 omkring St.
Jørgens dag.

P

x) fortsættelse af referat af et brev af Anders Sunesen, DRB I 4 nr. 68.
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Pave Innocens 6. pålægger provst Wilken i St. Georgskloster i Stade efter
en ansøgning af »Florentius Hase, præst ved Vor Frue sognekirke i Kampen
i Slesvig stift« at skaffe sognekirken i Kampen det gods tilbage, som er blevet
frataget denne.1)
Vidisse 1363 5. januar.

t) jf. nr. 217 note 1.
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1362. 24. april.

Mogens, biskop af Børglum og kongens høvedsmand i Ålborg, giver Her
man Nyenborg og fem andre borgere i Hamburg samt deres søfolk frit lejde
under deres rejse til og fra Ålborg.
Original i Hamburgarkivet.

ogens, af Guds nåde biskop af Børglum og høvedsmand i Ålborg for
de Danskes berømmelige konge, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev har ydet en sand sikkerhed og givet et
fuldt lejde til nærværende brevvisere Herman Nyenborg, Nicolaus Gartze,
Jakob Grip, Lemmeke Nyrgenna, Kyessel, Nicolaus Matzen, deres skipper og
deres sømænd og til alle andre, som måtte komme her til Ålborg sammen
med dem fra andre lande under deres lejde - for hvilke de her i brevet an-

M
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førte personer aflægger løfte og stiller sikkerhed over for os og vore folk - i
forholdet til os og alle vore folk og i forholdet til alle, der såvel ønsker
at gøre noget for den herre kong Valdemars som også for vor skyld, at gælde
indtil førstkommende St. Mikkels dag, hvis vi lever så længe og er høveds
mand for den herre konge i Ålborg; og (dette skal gælde), så snart de når
Limfjordsindløbet, og under de betingelser må de komme til Ålborg, tage
ophold i Ålborg og i frihed tage derfra, indtil de når den yderste grænse
for nævnte fjordindløb ved Hals. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år 1362 søndagen Quasimodogeniti.

1362. 24. april, Acta Pont. VII 103 nr. 5421, se DRB. 3. rk. III nr. 551.
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Biskop Henrik af Roskilde stadfæster et mageskifte mellem Reerslev kirke,
der får gods i Sønderød, og Sorø kloster, der får gods i Solbjerg.
Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440).

ed vilje og samtykke af kirkeværgerne for Reerslev kirke i Løve herred
og med alle sogneboeres er der sket et mageskifte mellem samme kirke
og Vor Frue kloster i Sorø, således at klostret oplod Reerslev kirke noget gods
i Sønderød i samme Reerslev sogn og til gengæld oplod Reerslev kirke klostret
noget gods i Solbjerg. Da begge skødninger var foretaget på lovlig vis, be
kræftede den ærværdige fader herr Henrik, biskop i Roskilde, dette mage
skifte i det Herrens år 1362 omkring Quasimodogeniti søndag.

M

1362. 8. maj. Avignon.

172

Pave Innocens 6. sender palliet til ærkebiskop Niels af Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I 1 il vor elskede søn Niels, udvalgt ærkebiskop af Lund, hilsen o. s. v.
-L Da Din sendemand, vor elskede søn Henrik Bokholt, dekan ved kirken
i Lund, på Dine vegne så indtrængende, som det bør ske, har anmodet os om
palliet, ærkebispeværdighedens tegn, har vi imødekommet Dine bønner og
ladet dette pallium, som er taget fra St. Peters legeme *), oversende gennem
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fornævnte Henrik, at overgive gennem vore ærværdige brødre bisperne af
Roskilde og Odense, for at samme bisper eller den ene af dem kan overgive
Dig det under den formular 2), som vi sender dem indesluttet i vor bulle, og
for at de i vort og den romerske kirkes navn kan modtage den sædvanlige og
tilbørlige troskabsed af Dig efter den formular, som vi sender i samme bulle,
og for at Du kan bruge det i Din kirke på de dage, som udtrykkeligt findes
opregnet i denne kirkes privilegier. Men for at tegnet ikke skal stå i modstrid
med den, der har fået tegnet, og for at Du i Dit indre må bevare tanken om,
hvad Du bærer i det ydre, retter vi en indtrængende påmindelse og opfordring
til Dig, gode søn, og pålægger Dig ved vort apostoliske brev, at Du med den
Guds bistand, der uddeler belønninger og tildeler nådegaver, bestræber Dig
for at iagttage ydmyghed og retfærdighed, hvilke bevarer og befordrer den,
der iagttager dem, og med Guds hjælp omhyggeligt drager omsorg for at øge
kirken i Lund, Din brud, både i åndelig og timelig henseende. Givet i Avignon
den 8. maj i vort tiende pontifikatsår.
2) DRB II 3 nr. 25 note 2. - 2) jf. DRB II 3 nr. 368.

173

1362. 8. maj. Avignon.

Pave Innocens 6. pålægger bisperne af Roskilde og Odense at tildele Niels,
udvalgt ærkebiskop af Lund, palliet.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I ^il vore ærværdige brødre bisperne af Roskilde og Odense hilsen o. s. v.
JL Da vor elskede søn Henrik Bokholt, dekan ved kirken i Lund og sende
mand for vor elskede søn Niels, udvalgt ærkebiskop af Lund, på hans vegne
så indtrængende, som det bør ske, har anmodet om palliet, ærkebispeværdig
hedens tegn, har vi imødekommet dennes bønner og ladet dette pallium, der
er tåget fra St. Peters legeme 1), oversende gennem fornævnte dekan Henrik,
at overgives af Eder eller den ene af Eder til samme i overensstemmelse med
den formular 2), som vi sender indesluttet i vor bulle. Derfor pålægger vi
Eder, brødre, ved vort apostoliske brev, at I begge eller den ene af Eder sør
ger for at overgive ham dette pallium i følge fornævnte formular 2) og mod
tage af ham i vort og den romerske kirkes navn den rette troskabsed efter
den formular, som vi sender i samme bulle. Formularen af den ed, som
nævnte Niels skal aflægge, skal I sørge for ved eget bud så hurtigt som muligt

z7« maj J3^2
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at sende os ord til andet i et åbent brev, udstedt af ham og forseglet med
hans eget segl. Givet i Avignon den 8. maj i vort tiende pontifikatsår.
*) jf. DRB II 3 nr. 25 note 2. - 2) jf. DRB II 3 nr. 368.
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Luder v. Owe, ridder, sælger io5Iq bol i Schervestorpe i Giekau sogn i Hol
sten til biskop Bertram af Lübeck ‘for 400 mark lybsk, som fuldtud er betalt
mig1) ... Givet i det Herrens år 1362 på Gordians og Epimachus dag9.
Afskrift i Lübecks bispearkiv.

*) af 1363 22. februar, nr. 316, fremgår, at biskop Bertram køber godset på herr Stig
Andersens vegne. Salget stadfæstedes samme dag (10. maj) af greverne Henrik og
Klaus af Holsten.

1362. ll.maj, Dipl. Norv. VI 297 nr. 255. — Reg. Dan. nr. *2430; Acta Pont.
I 232 nr. 543; Mekl. UB XXV A 461 nr. 14522, se 1364 11. maj.
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Pave Innocens 6. udnævner Erik Jensen, bene diktinermunk i Odense, til
abbed i Allehelgens kloster i Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | ^il vor elskede søn Erik Jensen, abbed i Allehelgens kloster nær Lund af
JL St. Benedikts orden, hilsen o. s. v.
Bestridelsen af det lederhverv, vi har påtaget os, fylder hele vort hjerte
med en vedvarende iver efter, at vi må drage skyldig omsorg - hvortil vi
ifølge den apostoliske tjenergerning er forpligtet over for alle jordens kirker
og klostre - for hver enkelt af dem, således som det tilstås os af Gud i det
Høje, og særligt hvad det angår, at ledelsen af dem, som er blevet berøvet
deres egne hyrder, må blive betroet til sådanne personer, ved hvis omsigts
fulde duelighed disse kirker og klostre kan øges i åndelige og timelige sager.
Da vi i sin tid, medens afdøde Bent, abbed i Allehelgens kloster nær Lund af
St. Benedikts orden, forestod styret af dette kloster, ønskede, at (------ ) x) fore
stå samme kloster, når det blev ledigt, lod vi den gang provisionen af dette
kloster særligt reservere for vor bestemmelse, idet vi (------ ) 1). Men da for
nævnte kloster senere ved nævnte Bents død, han, som fornylig afgik ved dø-
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den uden for den romerske kurie, blev ledigt, og vi i følge troværdig indberet
ning blev klar over denne ledighed, og idet vi med faderlig og omsorgsfuld iver
giver agt på en hurtig og lykkelig provision af nævnte kloster, som (------ ) 1),
har vi, for at dette kloster ikke skulle gå ind til en lang vakances ubehagelig
heder, (------ ) person i spidsen for samme kloster, endelig rettet vor op
mærksomhed mod Dig, som er munk ved kirken i Odense af nævnte orden,
som udtrykkeligt har aflagt munkeløfte i denne orden, som har præstegrad,
er vor pønitentiar og overordentlig nidkær og from, udrustet med boglig vi
den, smykket ved et sædeligt liv og levned og prydet med mangfoldige andre
dyder og fortjenester, således som vi har hørt ved troværdige mænds vidnes
byrd. Efter at vi med tilbørlig eftertanke har overvejet alt dette, giver vi efter
rådslagning med vore brødre (kardinalerne) med apostolisk myndighed Dig
personlig samme kloster ved provision og sætter Dig i spidsen for det som
abbed, idet vi helt og fuldt betror Dig omsorgen for og styret af dette kloster
i åndelige og timelige anliggender, og idet vi med Ham, som uddeler nådesbevisninger og belønninger, stoler på, at fornævnte kloster - når Guds nådige
højre hånd står Dig bi - ved Din virksomme flid og frugtbringende omsigt
skal styres og ledes på nyttig og heldig vis og få kærkommen tilvækst i samme
åndelige og timelige anliggender. Derfor pålægger vi Dig, gode søn, med apo
stolisk myndighed, at Du, idet Du ærbødigt påtager Dig det byrdefulde styre
af fornævnte kloster, viser Dig trofast og ligeledes frugtbringende ved at ud
øve det på helsebringende måde, således at samme kloster ved Din rosværdige
og omhyggelige iver kan glæde (------ ) x). Givet i Avignon den 18. maj i
vort tiende pontifikatsår.
!) for de forkortede formler se nr. 97.
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Pave Innocens 6. pålægger det menige konvent i Allehelgens kloster ved
Lund at vise abbed Erik lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde 1) til vore elskede sønner, det menige konvent ved Allehelgent kloster nær Lund af St. Benedikts orden, hilsen o. s. v.
Bestridelsen af det embede o. s. v. indtil1) timelige anliggender. Derfor på
lægger (------ ) 2 I godkender samme abbed Erik som fader (------ ) 2) som
samme abbed på lovlig vis (------ ) 2) Givet som ovenfor1).

P

x) jf. nr. 175. - 2) for de forkortede formler se nr. 98.
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Pave Innocens 6. pålægger ærkebispen af Lund at yde abbed Erik i Alle
helgens kloster ved Lund sin støtte.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder ærkebispen af Lund hilsen o. s. v.
Det fremmer Din frelse og Dit ry, hvis Du med blikket vendt imod Guds
nåde, omfatter gejstlige personer og især dem, der beklæder digniteter, med
gunstig beskyttelse og nådig gunst. Da vi i sin tid o. s. v. indtil1) timelige
anliggender. Da Din gunst derfor vides at være såre nyttig for samme abbed,
så at han lettere kan have fremgang med hensyn til den ham betroede omsorg
for fornævnte Allehelgens kloster, retter vi en indtrængende bøn og opfor
dring til Dig, broder, idet vi ved vort apostoliske brev pålægger Dig, at Du af
ærbødighed for os og det apostoliske sæde vil have samme abbed og det ham
betroede kloster, der er underkastet Dig i kraft af stiftsbiskoppelig ret, ind
trængende anbefalet og i den grad omfatter ham med Din gunstige beskyt
telse ved at øge og bevare dets rettigheder, så at samme abbed ved Din nådige
hjælp på nyttig vis kan vise sig gavnlig i det ham betroede styre af samme
kloster, og Du derved til overmål kan gøre Dig fortjent til Guds miskundhed
og nævnte sædes velvilje. Givet som ovenfor 1).

T

i) jf. nr. 175.
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Pave Innocens 6. meddeler kong Valdemar 4. Atter dag, at han har ud
nævnt Erik Jensen, bene diktiner munk i Odense, til abbed i Allehelgens kloster
ved Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde x) til vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berøm
melige konge, hilsen o. s. v.
Den, der yder gejstlige personer og især dem, som er udmærket med dignitet, passende æresbevisning og viser dem den nødvendige gunst, erhverver
sig den guddommelige gengældelses løn og ry ved menneskers lovprisning. Da
vi i sin tid o. s. v. indtil anliggender. Da det derfor er en fortjenstfuld ger
ning at omfatte Guds tjenere med velvillig gunst og af hensyn til den evige
konges hæder at ære dem i ord og gerning, beder vi Dig om, høje konge, og op-

P
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fordrer vi Dig indtrængende til af ærbødighed for det apostoliske sæde og os
at have samme abbed Erik og fornævnte kloster, der er betroet hans omsorg,
særligt anbefalet og stræbe efter i den grad at omfatte dem med velvillig
gunst og bistand, så at samme abbed, støttet af Din beskyttelse, høje konge,
ved Guds nåde kan have held med sig i det ham betroede styre af nævnte
kloster, og Du derved kan høste det evige liv som løn fra Gud og opnå pas
sende nådesbevisninger hos os. Givet som ovenfor 1).
i) jf. nr. 175.
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1362. 29. maj. Varberg.

Kong Magnus af Sverige erklærer, at indtægterne af det gods i Sverige,
som han har pantsat til Peder Due, ikke skal føre til formindskelse i indtæg
terne af det gods, som tidligere er pantsat ham i Vdstergotland.
Original i rigsarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at eftersom vi for forskellige pengebeløb, som vi skylder den
velbyrdige mand Peder Due, vor elskede svend, som følge af tab, han havde
lidt på sit gods, har overdraget ham forskellige panter1) i vort rige, er det
vor vilje, at de indtægter og afgifter, som han måtte oppebære af godset i
det øvre Sverige, som er pantsat ham for 1000 mark sølv, på ingen måde skal
afregnes i eller føre til formindskelse af indtægten af det gods i Våstergotland,
som er overdraget ham ved anden pantsætning. Givet under vort store segl
i det Herrens år 1362 søndag efter Kristi himmelfart på vor borg Varberg.

M

*) jf. III 5 nr. 160 og 370 samt ovf. nr. 61.
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1362. 3. juni. København.

Hertug Kristoffer af Lolland, biskop Mogens af Børglum, ridderne Klaus
Limbæk og Fikke Moltke bevidner, at hertug Albrecht 2. af Mecklenburg
og hans sønner Henrik Albrecht og Magnus har slået 1000 mark sølv af i
Ingeborgs medgift som erstatning for de løsepenge, som har måttet betales
Wismar.
Original i Schwerinarkivet.
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i Kristoffer, af Guds nåde hertug af Lolland, Magnus, af den samme
nåde biskop af Vendsyssel, Klaus v. Limbæk og Fikke Moltke, riddere,
erkender og bevidner offentligt med dette brev, at hertug Albrecht af Meck
lenburg, Henrik, Albrecht og Magnus, hans sønner, og deres arvinger har gi
vet vor herre kong Valdemar af Danmark og os fornævnte hertug Kristoffer
og vore arvinger et afslag på tusind lødige mark i den gæld, som vor herre
kong Valdemar har været dem skyldig på grund af sin datter Ingeborgs med
gift1), som erstatning for den løsesum, som de fra Wismar afkrævede de
fanger, som de havde fanget fra vor herre kong Valdemar og os2). Hvis
man kan bevise, at der blev afkrævet disse mere i Wismar end tusind lødige
mark, skal de fornævnte hertuger af Mecklenburg og deres arvinger erstatte
vor herre, kong Valdemar og hans arvinger det beløb, som derudover er af
krævet dem, når man indløser Lolland fra dem. Men hvis der er blevet af
krævet dem mindre end tusind lødige mark, og man kan bevise det, skal vor
fornævnte herre kong Valdemar og hans arvinger erstatte de fornævnte her
tuger af Mecklenburg og deres arvinger det beløb, som mindre (end 1000
mark) er blevet afkrævet dem, til den tid, da man genindløser Lolland fra
dem. Hermed har vor herre kong Valdemar og hans arvinger og vi og de
andre forlovere, der på vor herres vegne har modtaget løftet, gjort de for
nævnte hertuger Albrecht, Henrik, Albrecht og Magnus og deres arvinger samt
deres medlovere, som sammen med dem har aflagt løfte herom, kvit og fri og
løst dem fra alt det, som de har været pligtige til, ved det at de skulde frigøre
de samme fanger, og at de skulde erstatte vor herre kong Valdemar og os,
fornævnte hertug Kristoffer, og vore arvinger, hvad der er blevet afkrævet
dem efter forhandlingerne i Stralsund 3). Og aldrig skal vor herre kong Val
demar, hans arvinger eller nogen af os og ligeledes nogen af vore forlovere
mane de fornævnte hertuger af Mecklenburg, deres arvinger eller deres for
lovere formedelst ed eller løfte. Endvidere hvis det synes de fornævnte her
tuger Albrecht, Henrik, Albrecht eller Magnus, hans sønner, at de har behov
for en skriftlig kvittering fra vor herre kong Valdemar vedrørende disse ar
tikler, skal vor herre kong Valdemar give dem en sådan under sit segl, når
nogen af samme hertuger af Mecklenburg kommer til ham og kræver brevet,
hvorved de kan være sikret. Til vidnesbyrd om disse ting har vi fornævnte
hertug Kristoffer, biskop Mogens, Klaus v. Limbæk og Fikke Moltke hængt
vore segl under dette brev, der er givet og skrevet i København i det Herrens
år 1362 på den sidste fredag før pinsehøjtiden.

V

!) jf. DRB. III 3 nr. 337-38. - 2) jf. DRB. III 5 nr. 352 note 1. - 3) jf. ssts. note 2.
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1362. 4. juni. Vordingborg.

Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og hans sønner Henrik, Albrecht og
Magnus kvitterer kong Valdemar for modtagelse af 10.125 mark lybsk af
Ingeborgs medgift.
Original i rigsarkivet.

i Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, og vi Henrik, Al
brecht og Magnus, samme hertug Albrechts sønner, erkender og be
vidner offentligt med dette brev, at vor herre kong Valdemar af Danmark og
hans søn hertug Kristoffer af det beløb, som de har været os skyldige på grund
af medgiften for fru Ingeborg 1), vor fornævnte herre kong Valdemars datter
og vor, fornævnte hertug Henriks, hustru, efter vort ønske har udbetalt og ud
redt ti tusind og hundrede og fem og tyve mark lybske penge til os, hvilke
vi har modtaget af dem; og tusind lødige mark giver vi dem som afslag på
grund af den løsesum, som de fra Wismar afkrævede de fanger, som de havde
fanget fra fornævnte vor herre kong Valdemar x). Vi og vore arvinger og alle
vore medlovere, der har modtaget løftet til os herom, nemlig Henrik v. Stra
lendorf, Otto v. Dewitz, Fikke Moltke af Strietfeld, lohan Moltke af Teutenwinkel, Kristian Bosel, Otto v. Helpte, Nicolaus v. d. Lühe, Godskalk
Preen, Didrik Sukow, Droste van Stove, Godskalk Storm, riddere, Fikke v.
Bülow, Reimar v. Piessen af Barnekow, Henrik v. Bülow, Dankvard v. Bü
low, Fikke Lützow, Hennig Knop, Tönnes Schönfeld, Mathias Raven, Det
lev Lützow, Hartvig Kule, Henrik Moltke, Hardenacke den ældre, Herman
Storm, Godskalk Preen af Grese, Detlev Negendanke, herr Detlevs søn, Eg
gert v. Lohe, Nicolaus Smeger, Eggert v. Buchwald og Konrad v. d. Lühe af
Buschmühlen, væbnere, kvitterer vor fornævnte herre kong Valdemar, hertug
Kristoffer, hans søn, og deres arvinger og alle deres medlovere, der har været
med til at afgive løfte herom, nemlig hertug Erik af Sachsen, biskop Mogens
af Vendsyssel, Klaus v. Limbæk, Benedikt v. Ahlefeld, Lyder v. Limbæk,
Fikke Moltke af Møn, Evert Moltke, Niels Knudsen, Henning v. Podebusk,
Erik Barnumsen, Peder Grubbe, Iakob Bæger, Oluf Jensen, Oluf Bjørnsen,
Jakob Basse, Jakob Olufsen, Pikard Smeker, Heine Kabolt, Kristian Kule,
Hartvig Krummedige, lohan Svinekule, Stig Andersen, Palle Jonsen, marsk
Erik, Anders Frost, riddere, Hartvig Hummersbüttel, Gerhard Ketelhot, Lydeke Skinkel, Knud Bugge og Povl Glop, væbnere, og lade dem være kvit,
fri og løst med dette brev for disse forskrevne ti tusind og hundrede og fem og
tyve mark lybsk og tusind lødige mark på grund af fangerne, således som skre-
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vet er foran, og skal aldrig hverken formedelst ed eller formedelst løfte mane
dem for disse fornævnte ti tusind og hundrede og fem og tyve lybske mark og
for de forskrevne tusind lødige mark, nemlig på grund af fangerne, således
som det er skrevet foran. Til vidnesbyrd om disse ting har vi fornævnte her
tug Albrecht, Henrik, Albrecht og Magnus hans sønner hængt vore segl under
dette brev. Og vi fornævnte medlovere bifalder, erkender og bevidner alle
disse forskrevne ting under vore fornævnte herrer af Mecklenburgs segl, som
hænger under dette brev, som er givet i Vordingborg i det Herrens år 1362
aftenen før pinsehøjtiden.
*) jf. nr. 180.

1362. 4. juni. Varberg.

182

Kong Magnus af Sverige overdrager sin svend Nils Djåkn gods i Lindberg
og S venstorp for 330 mark svensk, som denne har udlagt på borgen Varberg.
Original i det svenske rigsarkiv.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi med dette brev til betaling af 350 mark svenske penge til
vor elskede svend Nils Djåkn, som fornævnte Nils tro har lagt ud til vor tarv
på vor borg Varberg, til evig besiddelse oplader ham vort gods, alt og hvert,
som vi ved retmæssigt køb har erhvervet af den velbyrdige ridder herr Trotte
Petersson i Lindberg og Svenstorp med alt tilliggende til dette gods, intet som
helst undtaget, idet vi fra os, vore arvinger og efterfølgere og til samme Nils
og hans arvinger overfører alle rettigheder, al besiddelses- og herlighedsret
og al ret til at styre, besidde, bortforpagte, mageskifte og sælge fornævnte gods
og til frit at råde over det på en hvilken som helst anden måde, som han måtte
finde for godt. Givet på Varberg i det Herrens år 1362 pinselørdag.

M

1362. 14. juni, Reg. Dan. nr. *2433, er statut for trefoldigheds gildet i Flens
borg, trykt hos Sejdelin, Dipi. Flensborg. I 55 nr. 28 og Nyrop, Gilde- og
Lavsskraaer I 263 nr. 50.

1362. 23. juni. Roskilde.

183

Niels Jensen, dekan i Roskilde, erklærer, at Rolv Rolvsen, præst, og Rolv
Jensen på hans retterting er gået ind på at lade deres strid om nogle jorder
i Roskilde og Holbæk afgøre ved kendelse af tre personer.
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Original i den arnamagnæanske samling.

iels Jensen, dekan ved Roskilde kirke, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1362 dagen før St. Hans fremstod for
os i retten i denne særlige anledning herr Rolv Rolvsen, præst, og Rolv Jensen
og overgav de sager, alle som een, der verserer eller i fremtiden måtte versere
mellem dem angående nogle jorder i staden Roskilde og i byen Holbæk, i de
hæderlige herrers hænder og til deres dom, nemlig herr Niels Tygesen, vor
kannik i Roskilde, herr Mogens Troelsen, evig vikar ved samme kirke, og den
gode mand Gynceke Gyncelinsen, borger sammesteds, for at de kunde træffe
en retfærdig og fornuftig afgørelse, idet de godkendte og anerkendte og i
fremtiden vilde godkende og anerkende, hvad som helst der foretages af
samme og dømmes i sammes navn vedrørende nævnte jorder. Givet under
vort segl ovennævnte år og dag.

N

184

1362. 26. juni1).

Optegnelse om, at broder Erik, abbed i Allehelgens kloster i Lunds stift, har
lovet at betale servispenge.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

err broder Erik, abbed i Allehelgens kloster nær Lund af St. Benedikts
orden, Lunds stift, afgav løfte om betaling af 200 guldfloriner som sit
servitium commune 2) samt om de 5 sædvanlige servitier 3), halvdelen at be
tale til St. Hans dag og den anden halvdel til samme helligdag om et år. I
modsat fald o. s. v. Ligeledes med erklæring om, at da nævnte kloster iøvrigt
ikke er takseret 4), og der ved den undersøgelse, der er foretaget her ved ku
rien, ikke har kunnet skaffes fuld klarhed om dettes værdi, skal samme abbed
svare merværdien, hvis man finder, at det er mere værd, samt at der ikke i
fremtiden, når en apostolisk provision af nævnte kloster indtræder, må ske
nævnte kamre 5) nogen skade på grund af denne taksation.

H

i) notitsen er udateret, men står blandt notitser indført 1362 26. juni. - 2) jf. DRB
II 4 nr. 305 note 2. - 3) jf. DRB II 4 nr. 305 note 3. - 4) jf. DRB III 5 nr. 24 note 3.
- 5) d. v. s. pavens og kardinalkollegiets.
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[1362]’). 28. juni.

Hansestæderne anmoder Elbing om at forhindre, at skibe fra Kampen lø
ber ud fra stadens havn, da det kan befrygtes, at de vil slutte sig til kong Val
demar af Danmark.

6. juli [ 1362]
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Transsumpt af [1362] 6. juli i Thornarkivet.

fter afslutning af hilsenen.
Vi underretter Eder, gode herrer, med dette brev om, at alle søstædernes høvedsmænd, der er i færd med at belejre og lægge befæstningsværker
omkring borgen Helsingborg, havde sendt tolv kogger med bevæbnede mænd
ud i farvandet Øresund, som sammesteds skulde fredeliggøre og bevogte sej
ladsen gennem nævnte farvand, for at der ikke skulde tilføjes hansekøbmændene, der sejlede gennem nævnte farvand, betydelige og tunge tab; og nogle
skibe fra Kampen stødte sammesteds til disse. Vore folk forventede visselig og
troede, at nævnte folk fra Kampen vilde være forblevet hos dem og yde dem
hjælp, hvad de imidlertid ingenlunde gjorde, men uden varsel fjernede de
sig aldeles og sejlede til Preussen. Da det var sket, angreb, erobrede og ned
kæmpede kongen af Danmark med fjendehånd de fornævnte tolv kogger,
hvad vi med alvorligt eftertryk tvinges til at føre klager over hos Eder, elskede
herrer. Derfor bønfalder vi indtrængende Eder, agtværdige herrer og venner,
om, at I, idet I af hengivent sind nøje overvejer dette, ikke, indtil I modtager
andet budskab 2), tillader nogle skibe at stå ud fra Eders havn og begive sig
til Øresund, for at ikke fornævnte konges stilling (derved) skal blive styrket
i stort omfang, og for at der ikke skal forvoldes og opstå endnu større tab end
de hidtidige, der er tilføjet Eder og stæderne af samme konge; og vi bønfal
der Eder om, at I vil værdiges at bistå og støtte os med Eders hengivne og
gavnlige hjælp og råd ved på gavnlig måde at bekæmpe denne uret og ud
bedre skaden; det vil vi uforbeholdent gøre os fortjent til ved passende lejlig
hed. Gud bevare Eder, idet vi tillidsfuldt afventer et hengivent svar. Skrevet
dagen før apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.

E

*) dette hidtil utrykte brev er særdeles betydningsfuldt til belysning af begivenhe
derne omkring Helsingborgslaget, jf. de divergerende opfattelser hos Reinhardt, Hist.
Tidsskr. 4. rk. IV 205 flg., og Schåfer, Die Hansestådte u. Konig Waldemar, Exkurs I,
II og III. - 2) teksten har temporalia, der må gengive det ndt. tidinghe = efterretning,
budskab.

[1362]. 6. juli.
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Rådet i Elbing sender en afskrift af nr. 183 til rådet i Thorn.
Original i Thornarkivet.

ed forudskikket venskabelig hilsen. Kære herrer og venner1). I skal
vide, at vi har modtaget et brev fra stæderne under de herrer i Stral
sunds segl af denne ordlyd. Efter afslutning af hilsenen. Vi underretter Eder,

M
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gode herrer, med dette brev {o. s. v. = nr. 185). Angående dette synes det
os godt, om stædeme vilde mødes i Danzig næste tirsdag i den tredie time (ef
ter daggry); til denne forhandling beder vi om, at der sendes nogle befuld
mægtigede fra Eder, da vi håber, at vor herre højmesteren når frem til for
nævnte forhandling sammesteds; vi beder også om, at der må blive givet de
herrer fra Kulm underretning herom. Givet på ottendedagen efter apostlene
Petrus’ og Paulus’ dag i den tredie time, i den time I ligeledes skal vide, at
vi har modtaget fornævnte brev.
Rådmændene i Elbing.
x) adressen fremgår af en påskrift på bagsiden: Skal gives til de hæderværdige mænd
og berømmelige herrer rådmænd i Thorn, vore særlige velyndere og venner.

1362. Omkr. 15. juli1).

187

Herman og Køneke Diedrichshagen, brødre, kvitterer Arnold, forhen kok
hos herr Didrik Warendorp, for seks lybske gylden og fem skilling, som er til
faldet dem efter deres broder Georg, der er blevet dræbt foran Helsingborg.
Optegnelse i Lübecks Niederstadtbuch.

et skal være vitterligt, at smeden Herman og Køneke, brødre, kaldet fra
Diedrichshagen klart erkendte for rådet, at de af Arnold, forhen kok
hos herr Didrik Warendorp, havde oppebåret seks lybske gylden og fem skil
ling i rede penge, der var tilfaldet dem som følge af deres broder Georgs død,
han, som var blevet dræbt ved pileskud foran Helsingborg, hvorfor de erklæ
rede nævnte Arnold fri for krav og løst herfra. Henrik Kordeshagen den Æl
dre, Henrik Oldbalch og Johan Preen lovede i fællig, at der ikke skal følge
yderligere krav i fremtiden. Forhandlet for rådet o. s. v.

D

i) notitsen er den femte på en side, der som overskrift har: 1 det Herrens år 62 på
dagen for apostlenes adskillelse.

1362. 20. juli.

188

Jens Yde i Skerne pantsætter sit gods i Lille-Reersø til Herman Degn.
Eline Gøyes jordebog (1552).

t brev om, at Jens Yde i Skerne på Falster pantsætter Herman Degn alt
sit gods i Lille-Reersø, som er tilfaldet ham efter hans frænde Tord Star,
for syv skilling grot. Givet St. Margrete dag 1362.

E
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Rådet i Greifswald svarer markgrev Ludvig af Brandenburg, at den told,
der er blevet pålagt hans undersåtter, ikke er blevet pålagt, fordi de ikke har
villet hjælpe hansestæderne mod kongen af Danmark, men fordi hansestæderne har vedtaget en almindelig told for at sikre freden på havet.
Original i Frankfurt a.d.O.

n ydmyg og såre tjenstvillig hilsen tilforn 2).
Det skal være klart for Eder, stormægtige herre, at den told, hvorom
I har skrevet til os, ikke er påført eller pålagt Eders borgere, der bor i Eders
højhedsområde, fordi de ikke vilde hjælpe hansestæderne og os mod de Dan
skes konge, således som det muligvis er kommet Eder, høje herre, for øre,
men hansestæderne og søkøbmændene, der ønskede at nyde rolige forhold på
havet, pålagde sig selv og os denne told for at værne havet........... Skrevet på
selve Marie Magdalene dag under vort sekret.
Ved rådmændene i staden Greifswald.

E

i) den i brevet omtalte told er den pundtold, der pålagdes 1361 7. september, nr. 79.
Rostock, Stralsund og Anklam sendte tilsvarende skrivelser til markgreven uden næv
nelse af kong Valdemar, jf. Dipl. Dan. - 2) adressen står på brevets bagside: skal gives
til den nådige fyrste og herre herr Ludvig Romeren, markgreve af Brandenburg, Lausitz,
deres nådige velynder.

1362. 25. juli.

190

Hertug Kristoffer af Lolland skænker gården Tostrup til præstebordet i
Døllefjelde.
Afskrift i rigsarkivet.

det Herrens år 1362 på apostlen St. Jakobs dag skænkede den berømme
lige fyrste herr Kristoffer, hertug af Lolland, søn af den navnkundige fyr
ste herr Valdemar, de Danskes konge, sædegården, kaldet Tostrup, med alle
dens tilliggender, nemlig agre, enge, skove, vådt og tørt, overhovedet intet
undtaget, og enemærketienden 1) til præstebordet i Døllefjelde til gengæld
for en evig ihukommelse og årlige messer til frelse for hans og hans forgæn
gere Danmarks kongers sjæle samt andre, der på en eller anden måde hører
til hans linie, uigenkaldeligt at besidde med rette evindelig.

I

således gengivet i en gammel oversættelse, jf. Dipl. Dan., teksten har decimis predialibus.
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1362. 28. juli. Bruxelles.

Wenceslav af Bøhmen og Johanna, hertug og hertuginde af Luxemburg,
Lothringen, Brabant og Limburg, giver staden ‘s-Hertogenbosch ret til at ind
sætte en foged i Skåne.
Original i byarkivet i ’s-Hertogenbosch.

enceslav af Böhmen, af Guds nåde hertug, og Johanna, af samme nåde
hertuginde, af Luxemburg, Lothringen, Brabant og Limburg og mark
greve *) af det hellige (romerske) rige gør vitterligt for alle folk, at vi har gi
vet tilladelse og fuldmagt og med dette brev giver tilladelse og fuldmagt til
vor stad ’s-Hertogenbosch og de til enhver tid værende magistrater dér, at de
herefter hvert år må vælge og indsætte en retskaffen mand fra landdistrik
terne i ’s-Hertogenbosch, der skal være foged i landet Skåne over alle folk
og købmænd, der kommer dertil fra vor forskrevne stad ’s-Hertogcnbosch og
dens landdistrikter, og over alle andre folk og købmænd, der vil søge under
hans fogedi og beskyttelse; denne foged, således valgt og indsat af vor stad
’s-Hertogenbosch og dens magistrater, skal have fuldmagt til at straffe alle
folk, der begår misgerninger eller forbrydelser - i hvad sager det end er mel
lem dem indbyrdes og dem, der er fra hans fogedi - efter vor stad ‘s-Hertogenbosch’s ret og lov; og han skal altid gøre det efter råd af sådanne fire personer,
som vor forskrevne stad og magistrater hvert år skal være pligtige til at med
give ham og sætte ved hans side. Denne foged og de fire personer, således valgt
af vor forskrevne stad og magistrater, skal vor til enhver tid værende byfoged
fra ’s-Hertogenbosch hvert år tage i ed på, at de vil afsige dom og ret over
enhver ifølge hans misgerning; hertil er knyttet de bestemmelser, at han
hvert år skal aflægge et ret regnskab for alle bøder, der skal falde, og en ret
opgørelse over alle misgerninger i landet Skåne for vor til enhver tid værende
byfoged i ‘s-Hertogenbosch; og det udbytte, der flyder heraf, skal man være
forpligtet til at udrede til os eller vore arvinger og til vor nytte og hvert år
overgive det til vor byfoged i ’s-Hertogenbosch på vore vegne. Vi påbyder
derfor og befaler vor nuværende eller fremtidige byfoged i ’s-Hertogenbosch,
at han skal tage den retskafne person, som vor forskrevne stad ’s-Hertogen
bosch og dens magistrater hvert år skal vælge og indsætte til foged i Skåne,
og hans fire rådgivere i ed på, at de vil afsige dom og ret over enhver, der
falder ind under hans fogedi, i overensstemmelse med vor stad ’s-Hertogenbosch’s privilegier, ret og sædvaner. Og eftersom vi vil, at dette fast og sta
digt skal blive overholdt af os og vore efterfølgere overfor vor stad ’s-Herto-
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genbosch, så har vi til kundskab om og bekræftelse af det forskrevne ladet
hænge vort segl under dette brev. Givet i Bruxelles den 28. juli i det Herrens
år 1362.
!) Wenceslav var markgreve af Mähren.

1362. 31. juli. Avignon.

192

Pave Innocens 6. giver ridderen Herman v. Vitzen fra Roskilde stift tilla
delse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans
dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Tnil vor elskede søn den velbyrdige mand Herman v. Vitzen, ridder fra
JL Roskilde stift, hilsen o. s. v.
Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i formularen indtil1) givet i Avignon den 31. juli i vort (pontifikats) tiende år.
1) for den forkortede formel se nr. 32.

[1362. august-september].
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Uddrag af en hansereces, oversendt til Thorn, vedrørende forhandlinger
mellem kong Valdemar 4. Atterdag og hansestæderne.
Original i Thornarkivet.

(l>

Dette er de klagepunkter, som vi kongen af Danmark har mod stæderne. (a) For det første vedrørende markedet i Skåne, hvor I har
forurettet os med hensyn til gejstlig og til verdslig ret, hvorved vi og hele vort
rige lider stor skade, således som vi vel kan bevise, (b) Fremdeles at I med
urette og uden undsigelse har frarøvet vore folk deres skibe og deres gods i
jeres stæder og havne, (c) Fremdeles har vore mænd og vore tjenere over for
os klaget over, at I med urette har henrettet deres venner og slægtninge og
hugget deres hoveder af for gods, de retmæssigt besad, således som vi og vore
tjenere vel kan bevise, at det er sket sådan før denne tid og i denne tid. (d)
Fremdeles er vore folk døde i fangenskab hos jer ved jeres skyld, (e) Herud
over har vi erklæret os rede til en afgørelse i mindelighed eller ved dom af
herrer og gode mænd; det vilde I ikke tage imod af os, og I er derudover
draget ind i vort rige med væbnet hånd og med magt og har plyndret og
3. række. VI. — 9
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brændt vort rige og vore lande og vore stæder, kirker og klostre og har ud
plyndret munke og klostergivne folk og frataget dem deres klæder, erobret
stæder og borge og nedrevet og ødelagt dem og har gjort os skade, som ikke
kan forvindes, således som vi kan bevise i alle punkter, der er nævnt her foran;
de er tilføjet os med urette og uden undsigelse. (2) Fremdeles skal man sende
breve til købmanden i Flandern, i Bergen og østpå og advare dem om, at
ingen skal sejle gennem Øresund, når våbenstilstanden udløber på allehelgens
dag1). (3) Fremdeles dengang stædeme forhandlede med kongens råd, herr
Klaus Limbæk, Stig Andersen, Lyder Skinkel og Fikke Moltke, da afæskede
de en erstatning for deres skade, som er tilføjet dem i lang tid fra ham og fra
hans folks side. Da sagde de, at kongen, deres herre, som havde forvoldt ska
den, vilde give erstatning i mindelighed eller efter dom på de punkter, hvor
han var skyldig; men der, hvor han kendte sig uskyldig, vilde han rense sig
efter ret; og over hans mænd, som man vilde anklage, vilde han afsige dom hvis det ikke går på livet - for at det samme kunde vederfares ham til gen
gæld. (4) Fremdeles angående den skade, de fra Preussen har lidt — som vi
har indsat i vort klagebrev, hvor vor skade står optegnet - svarede de os så
ledes: eftersom de fra Preussen havde deres bud hos deres herre og havde
sendt bud over med dem, så håbede de, at de vilde skilles venligt og vel fra
ham, så at I ikke behøver at forsvare dem.
*) Koppmann i Hanserec. VIII, Nachträge 555 nr. 851 daterer dokumentet med
nogen tvivl til 1363, september. Tvivlen er begrundet i det forhold, at der i aktstykket
tales om en våbenstilstand, der udløber til 1. november, mens den våbenstilstand, som
sluttedes 1362 10. november, gjaldt til 1364 6. januar, cf. nr. 244 og 249, og den nye
våbenstilstand i 1364 21. juni havde gyldighed til 1368 2. februar. Da Klaus Limbæk
og Stig Andersen i 1367 sluttede sig til Valdemars fjender og Stig Andersen døde i 1369,
kan det ikke tage sigte på de senere krigeriske forviklinger. En datering af aktstykket til
1362 afviser Koppmann, Hanserecesse anf. sted. ‘An das Jahr 1362 ist aber natürlich
nicht zu denken, da 1362. Okt. 8 noch die Bekämpfung Waldemars Jedermann freigege
ben wurde’, jf. nr. 221. Tankegangen er den, at krigen i 1362, hvis hovedbegivenhed var
hansestædemes nederlag ved Helsingborg i juli måned eller omkr. 1. august, cf. Schäfer,
Die Hansestädte u. König Waldemar 576-79, først sluttedes med våbenstilstandsaftalen
af 10. november. Imidlertid har Schäfer s. 580-86 med henvisning til Sjællandske
årbog, Visbyannaleme og Hanserecessen af 1370 24. juni (med bilag) sandsynliggjort, at
der i 1362 må være afsluttet to våbenstilstande mellem kongen og hansestædeme, den
første forholdsvis snart efter slaget ved Helsingborg, den anden i november måned.
Kongens klagepunkter, der sigter på forhold før krigen - men efter Skånes erobring 1360
- og ender med en klage over selve krigsførelsen i 1362, må derfor antages at stamme
fra denne første våbenstilstandsperiode, cf. de preussiske stæders brev af 1362 18. de
cember, nr. 260, hvor våbenstilstanden af 10. november betegnes som treuge ultime.
Aktstykket må opfattes som et udtog af en reces, der af de vendiske stæder er over-
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sendt til de preussiske. Udtoget viser, at stædeme af de stedfundne forhandlinger har
draget den konsekvens, at krigen vil blive genoptaget. Ud fra det synspunkt er det for
ståeligt, at de 1362 28. september, cf. nr. 214, slutter overenskomst med kongerne Mag
nus og Håkon 6., og at de på hansedagen i Stralsund 1362 8. oktober, nr. 221, træffer
forholdsregler til krigens fortsættelse. Udelukket er det ikke, at dette ændrede syn på
situationen hænger sammen med Johan Wittenborgs skæbne. Han, den lybske borg
mester og fører for den hanseatiske flåde, blev som bekendt senere stillet under anklage
og henrettet. Hvordan anklagen mod ham har været formuleret, er ubekendt, cf. W.
Mantels, Beiträge z. Lüb.-Hans. Gesch. 184-94.

1362. 1. august.

194

Optegnelse om, at det apostoliske kammer udbetaler 130 floriner til Anto
nius Abbatis, der sendes ‘til Sveriges, Danmarks og Norges lande’ med buller
og breve angående penge, der er indsamlet i disse lande af de pavelige nuntier.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

1362. 2. august.

195

Optegnelse om, at det apostoliske kammer udbetaler 10 floriner til Johan
nes Garrigia for skrivelser ‘til kollektorområderne Ungarn, Danmark og Por
tugal’.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

1362. 6. august, Acta Pont. VII 104 nr. 5422, se DRB. 3. rk. III nr. 464.

1362. 8. august, Acta Pont. VII 104 nr. 5423, se DRB. 3. rk. III nr. 466.

1362. 10. august.

196

Peder Holgersen af Skepparslov pantsætter sit gods i Luggude herred til
Peder Eskilsen af Bosarp.
Vidisse 1377 20. maj.

eder Holgersen af Skepparslov til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Jeg vil, at det skal stå klart for alle, nulevende og fremtidige, at jeg erken
der, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den gode og hæderlige mand,

P

Nr. 197

zj. august 1362

132

nærværende brevviser Peder Eskilsen af Bosarp for syv mark lødigt sølv og een
skilling grot, nemlig i mønt fra Tours, i sterlinger eller lybske penninge, gode
og gængse, samt for tolv øre korn, godt, lovligt og gangbart, som fuldt ud skal
betales samme Peder Eskilsen eller hans arvinger af mig eller mine arvinger
til nu kommende St. Mikkels dag. Herfor pantsætter jeg med dette brev for
nævnte Peder Eskilsen min vandmølle, på folkesproget kaldet Risemølle, ved
Katslosa i Luggude herred med mølledam, toft, agre, enge, fiskevande, vådt
og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget, med hvilke benævnelser det end
kan benævnes, og som nævnte mølles indehavere har brugt fra arilds tid og
stadig bruger, og dertil hele min fædrene skovpart i Våstralund ved Janebek
med toft og samme skovs tilliggender, alt og hvert, intet undtaget, med hvil
ken benævnelse de end opregnes, på det vilkår, at hvis jeg svigter med beta
lingen til den mig givne termin, skal omtalte Peder Eskilsen og hans arvin
ger med dette brev have fuldmagt til straks efter St. Mikkels dag at overtage
nævnte mølle og skov med alle deres tilliggender til deres fri rådighed og
til fra nævnte St. Mikkels dag af og i de næste umiddelbart følgende tre år
frit at råde over dem til deres fordel og efter deres ønske, uden al modsigelse
fra min og mine arvingers side, og til at oppbære landgilde, afgifter, oppebørsler og tjenesteydelser af samme hvert år, uden at dette på mindste måde
skal fradrages i gældens hovedstol. Men hvis fornævnte mølle og skov med
deres tilliggender efter de tre års forløb ikke indløses på lovlig vis, da skal
oftnævnte mølle og skov med deres tilliggender, alt og hvert, som det er
nævnt, straks tilfalde oftnævnte Peder Eskilsen og hans arvinger med evig
besiddelsesret uden yderligere tillæg, som på folkesproget kaldes ‘tilgift’. Jeg
forpligter med dette brev mig og mine arvinger til at hjemle og fri oftnævnte
Peder Eskilsen og hans arvinger oftnævnte skov og mølle og til at tilskøde
ham dem med alle deres tilliggender uden krav fra nogen som helst nulevende
og fremtidige. Til vidnesbyrd og yderligere klarhed herom er mit segl hængt
under dette brev tillige med segl tilhørende min kære broder herr Jakob
Holgersen, ridder, og Morten Pedersen, bymand i Malmø. Givet i det Her
rens år 1362 på martyren St. Laurentius’ dag.
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1362. 13. august. Nykøbing.

Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og hans sønner Henrik Albrecht og
Magnus kvitterer for modtagelsen af 400 mark sølv af Ingeborgs medgift.
Original i rigsarkivet.

2i. august 1362

133

Nr. 199

i Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin,
herre af Stargard og Rostock, og vi Henrik, Albrecht og Magnus, her
tuger, den samme fornævnte hertug Albrechts sønner, erkender og bevidner
offentligt med dette brev, at vor herre kong Valdemar og hertug Kristoffer,
hans søn, på St. Laurentius’ dag i Vordingborg har betalt 400 lødige mark
sølv - en lødig mark lig tre lybske mark penge - til vore tro mænd Henrik v.
Stralendorf, ridder, og Reimar v. Piessen, væbner, på vore vegne på grund
af sin datters medgift. For de 400 lødige mark erklærer vi fornævnte og
vore arvinger og alle vore forlovere, der har modtaget løftet til os herom,
vor fornævnte herre kong Valdemar af Danmark og hertug Kristoffer, hans
søn, og deres arvinger og alle deres forlovere og hertug Erik af Sachsen kvit,
frie og løste med dette brev, og vi skal aldrig hverken formedelst eder eller for
medelst løfter mane dem for disse bestemte 400 lødige mark sølv. Til yder
ligere erkendelse heraf har vi fornævnte hertuger ladet hænge vore segl under
dette brev, der er givet og skrevet i Nykøbing i det Herrens år 1362 lørdagen
før den første vor Frue dag. Vidner herom er herr Frederik v. Lochen,
Fikke Moltke af Møn, Johan Hummersbuttel, Kristian Kule og Benedikt v.
Ahlefeld, riddere og Bernhard Mallin, vor klerk, og flere folk endnu, der
er troværdige og skikkede til at vidne.

V
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Herr Henrik Rode, sognepræst i Jungshoved, køber for sin livstid en ind
tægt på 26 mark lybsk af forstanderne for helligåndshuset i Stralsund.
Notits i S tralsunds liber memorialis.

err Henrik Rode, præst og sognepræst i Jungshoved, køber en indtægt
på 26 mark i lybske penge af de herrer Henrik Krudener og Walter v.
Osenbrugge, forstandere for helligåndshuset i Stralsund, årligt at oppebære
uden nogen som helst tvivl på to tidspunkter i året, nemlig til St. Mikkels dag
og til påskedag, dog kun i hans livstid, således som det indeholdes i det åbne
brev 2).

H

1) indførelsen er den 1. på siden, der som overskrift har: I det Herrens år 1362 om
kring den hellige jomfrus himmelfartsdag. - 2) kendes ikke.

1362. 21. august. Kalundborg.
Kong Valdemar 4. Atter dag stadfæster Kampens privilegier.
Original i Kampenarkivet.
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aldemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle,
der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi med dette brev efter indtrængende anmodning og ansøg
ning fra de hæderlige mænd Goswin, søn af Ludolf, Pilgrim og Evert, kaldet
Boessen, som i den anledning er særligt beskikkede udsendinge, bekræfter og
stadfæster alle de nådesbevisninger, privilegier og friheder, som de gode
mænd, borgerne i Kampen, har haft i herrerne Abels 1) og alle vore for
fædres, de forhenværende konger af Danmarks tid inden for vort rige Dan
marks landområde, og som er bekræftede ved breve af vor fader herr Kri
stoffer 2) og hans broder herr Erik 3), også i tidligere tid de Danskes konger,
og udstedt under samme kongers velsignede og lykkelige regeringsperiode. Vi
forbyder derfor strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af
vore fogeder eller sammes officialer eller nogen som helst anden, af hvad
stilling eller stand han end er, på nogen måde fordrister sig til at forulempe
samme borgere af Kampen eller nogen af dem mod disse friheder og nåder,
såfremt de ønsker at undgå vor vrede og kongelige straf. Skrevet under vort
segl i det Herrens år 1362 første søndag efter den hellige jomfru Marias
himmelfart på de Danskes ting, som da blev holdt i Kalundborg.

V

i) DRB II 1 nr. 50 og 52. - 2) DRB II 8 nr. 244. - 3) DRB II 6 nr. 83.
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1362. 24. august. Kalundborg.

Ærkebiskop Niels af Lund og bisperne Niels af Odense, Peder af Viborg,
Peder af Ribe, Henrik af Roskilde, Povl af Århus og Mogens af Børglum
eftergiver alle, der besøger Søllinge kirke, 40 dage af den dem pålagte kirke
bod.
Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1362.... Der holdes danehof i Kalundborg. På det
danehof den 24. august bevilger ærkebiskop Niels, bisperne Niels af
Odense, Peder af Viborg, Peder af Ribe, Henrik af Roskilde, Povl af Århus
og Mogens af Børglum alle, der ønsker at gøre sig velfortjent af kirken i
Søllinge, eftergivelse af 40 dage (af den dem pålagte kirkebod).
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1362. 27. august. Kalundborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at biskop Peder af Ribe har erkendt
at skylde domkirken og kapitlet 300 mark sølv, for hvilke han har pantsat sit
gods i Varde syssel, Harsyssel og i Sønderjylland.

28. august 1362
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Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle
der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle gode mænd skal vide, at i det Herrens år 1362 lørdagen næst efter
apostlen St. Bartholomæus’ dag var den ærværdige fader herr Peder, af
Guds nåde biskop af Ribe, personligt til stede på vort retterting på hoffet i
Kalundborg, hvor han uopfordret og frit erkendte, at han i sandhed stod
i skyld og gæld til Vor Frue kirke i Ribe for 300 mark lødigt sølv, som var
overført til hans brug i form af virkeligt lån, ydet ham venskabeligt af samme
kirkes værger og hans elskede kapitel. Herfor har han pantsat og som fast
pant båndlagt alt sit gods, rørligt og urørligt, i Varde syssel, Harsyssel og
Sønderjylland til samme kirke og sit fornævnte kapitel, indtil det lovmæssigt,
retmæssigt og på kanonisk vis indløses hos fornævnte for fornævnte sum
penge. Givet under vort segl ovennævnte år, dag og sted med Niels Keldebæk,
vor Justitiar, som vidne.

V
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Ærkebiskop Niels af Lund og landets øvrige bisper eftergiver alle, der yder
gaver og i fromhed søger til St. Andreas kirke i Tårs, 40 dage af den dem på
lagte kirkebod.
Original i Orebygårds arkiv.

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, Niels
af Odense, Peder af Viborg, Peder af Ribe, Henrik af Roskilde, Povl
af Århus og Mogens af Børglum, ved samme Guds miskundhed bisper ved
nævnte kirker, til alle troende i Kristus hilsen med ham, som er alles sande
frelser.
Så ofte vi ansporer troende til fromme gerninger, mener vi at opfylde en
kærkommen og from lydighedspligt over for Gud. Derfor eftergiver vi og
enhver af os barmhjertigt med Gud og i tillid til Gud den almægtiges mis
kundhed og med hans apostle Peter og Pauls myndighed alle, der viser sand
anger og bekender deres synder, og som i deres dødsstund eller i levende live
måtte skænke eller bevirke, at der bliver skænket jorder, huse, ejendomme,
lys, messetøj eller anden kærlig hjælp til St. Andreas kirke i Tårs i landet
Lolland i Odense stift, eller som følger processionen, når den hellige olie eller
Herrens legeme bæres frem og tilbage fra syge, samt dem, som overværer
messer, prædikener eller begravelser sammesteds, eller beder til Gud for os,
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vore kirker, og for riget Danmark samt for dem, der har udvirket dette brev,
40 dage af den dem pålagte kirkebod. Givet under vore segl i det Herrens
år 1362 søndagen apostlen Bartholomæus’ dag i Kalundborg.
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1362. 30. august. Kalundborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Karl og Ludvig, sønner af Jakob
Karlsen af Højby, har overdraget Godskalk Hemmingsen retten til at indløse
det gods, som deres fader havde pantsat, og har givet ham skøde herpå.
Original i rigsarkivet.

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

Alle skal vide, at i det Herrens år 1362 dagen efter den hellige Johannes’
henrettelsesdag gav brødrene Karl og Ludvig, sønner af Jakob Karlsen af
Højby, på vort retterting, som blev afholdt under vort danehof i Kalundborg,
nærværende brevviser, Godskalk Hemmingsen, fuldmagt til at indløse deres
fædrene og mødrene gods, alt og hvert enkelt overalt i Ods herred, såvel en
hovedgård i Højby, som deres fader havde pantsat til en mand ved navn
Jens Madsen for en vis sum penge, som også andet gods overalt i samme
herred, til hvem samme fader end havde pantsat det og uanset vedkommendes
navn eller stand, og de skødede derpå foromtalte gods til forskrevne God
skalk på samme ting, at besidde med rette evindelig. Når samme Godskalk
på lovlig vis havde indløst fornævnte gods, forpligtede de sig til i overens
stemmelse med påbudet i landets love at hjemle ham det frit for krav fra
hvem som helst, idet de erkendte, at de på tre ting i samme herred på lovlig
vis havde lovbudt deres slægtninge foranskrevne gods til købs. Desuden for
pligtede de sig til, når de blev opfordret til det, at indfinde sig på samme
herredsting for der at foretage skødning af samme gods til forannævnte
Godskalk. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette
brev. Givet i Kalundborg ovennævnte år, tid og dag med Niels Jensen som
vidne.
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1362. 31. august. Kalundborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer Oluf Nielsen det gods, som hans
moder har besiddet i Gyurthelykke og Gyurthelykkefang.
Afskrift i Lundebogen.

3i. august 1362
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aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da herr Peder Nielsen på den ene side og Oluf Nielsen på den anden side
i sin tid blev stævnet til vort retterting på danehof, gav nævnte herr Peder
Nielsen ikke møde 1), mens samme Oluf mødte op og ved vidnesbyrd af
Skånes bedste mænd, nemlig riddere og væbnere, i sandhed førte bevis for og
uden protest fra nogen godtgjorde, at godset i Gyurthelykke og Gyurthelykkefang med rette tilhørte samme Olufs moder såvel efter hendes fader som efter
hendes moder og endnu med rette vides at tilhøre hende; vi tildømmer derfor
nævnte brevviser Oluf dette fornævnte gods, som hans fornævnte moder har
opladt til ham, at besidde frit evindelig, indtil det måtte afvindes ham ved
et udpeget landstingsnævn i Skåne eller efter landets love, idet vi med dette
brev stadfæster de åbne og lukkede breve, som samme Oluf i mellemtiden
har opnået, men ophæver de af nævnte herr Peder Nielsen opnåede breve.
Givet i Kalundborg under vort segl på danehoffet i nærværelse af mange
troværdige mænd og med Niels Jensen som vidne i det Herrens år 1362 ons
dagen efter St. Bartholomæus’ dag.

V

i) jf. nr. 54.

1362. 31. august. Kalundborg.
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Kong Valdemar 4. Atterdag befaler herr Jakob Bæger, herr Torben Pe
dersen, Gunne Eskilsen og Erland Ingemansen i Villands herred at indføre
Oluf Nielsen i det gods i Ivetofta sogn, som er tildømt ham ved fire konge
breve.
Afskrift i Lundebogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne i
Villands herred, hilsen og nåde.
Vi pålægger herr Jakob Bæger, herr Torben Pedersen, Gunne Eskilsen og
Erland Ingemansen hos Eder, at de skal indføre nærværende brevviser,
Oluf Nielsen, i legemlig besiddelse af det gods i Ivetofta sogn hos Eder, der
er tildømt ham ved vore fire breve 1), og at de efter indførelsen, som skal
finde sted straks, når de har set de pågældende breve, skal forsvare ham i be
siddelsen heraf. Givet i Kalundborg år (13)62 onsdagen efter St. Bartholo
mæus’ dag med Niels Jensen som vidne.

V

i) jf. nr. 204.
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2. september 1362
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1362. 2. september. Lund.

Ærkebiskop Niels af Lund overdrager forskellige ærkebiskoppelige rettig
heder til kannikerne i Lund og henlægger 200 mark skånsk af mensalgodsets
indtægter til de daglige distributioner i koret.
Afskrift i Lundebogen.

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle,
der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Blandt vore øvrige bekymringer 1) er den største vel den, om vi med Guds
hjælp sammen med vort højtelskede Lundekapitel kunde ordne det således,
at kannikerne i vor kirke, som med os skal styre og værne denne, kan ud
mærkes ved passende æresbevisninger og værdige gunstbevisninger, og at de
må have et hæderligt underhold, som det sømmer sig. Derfor finder vi det
urimeligt, at disse, som efter deres stilling og værdighed er af højere rang
end andre klerke, og som tjener ved et mere fremstående sted, nemlig ved den
ærkebiskoppelige kirke, er fattigere og lider større mangel end disse. Efter
derfor, under påkaldelse af Guds navn forud, at have haft omhyggelig råd
slagning herom med vort kapitel og forskellige andre vise mænd har vi med
samme kapitels enstemmige samtykke, idet vi træder i visse af vore forgænge
res, de tidligere Lundebispers fodspor, bestemt, anordnet og ved en for evigt
gældende forordning strengt påbudt, at nedennævnte artikler fast og ukræn
keligt skal overholdes. (1) For det første nemlig, at nævnte Lundekanniker,
de nuværende og de til enhver tid værende, og deres vikarer, som residerer
ved de kirker, deres præbender har navn efter 2), eller som er annekteret
til deres præbender eller digniteter, skal være ganske kvit, fri og undtagne for
ydelse af cathedraticum og andre ærkebiskoppelige afgifter og byrder. (2)
Fremdeles at samme kanniker skal have hele den ærkebiskoppelige jurisdik
tion over deres bryder, landboer og gårdsæder og undergivne, hvad enten de
bor på deres gejstlige eller deres verdslige 3) gods, og at de frit skal oppebære
biskoptiende af samme. (3) Fremdeles at de frit skal kunne tvinge gen
stridige og trodsige blandt samme undergivne med samme kannikers egne
breve under trusel om kirkens straffe, dog med undtagelse af domme i volds-,
skilsmisse- og andre større sager. (4) Ydermere giver vi de samme kanniker
hvert år herefter for vor levetid en indtægt på 200 mark nye skånsk af vort
ærkebiskoppelige mensalgods til bestridelse af de daglige distributioner i ko
ret i vor kirke i Lund på de enkelte dage i overensstemmelse med den fra
gammel tid af overholdte ordning; disse penge, påbyder vi, skal årligt ud-
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gives, overdrages og udbetales til samme kanniker 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
himmelfart 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 ovenfor er sagt. Vi pålægger ydermere fornævnte kældermester og
official i vor Lundegård, de nuværende eller de til enhver tid værende, i
almindelighed og i særdeleshed, at de uden noget som helst andet særligt
pålæg fra os og uden nogen vanskelighed og tøven rundhåndet udgiver, be
taler, 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 over
holdt, såvidt det står til os. Men for at denne vor tilståelse, gave og anordning,
der udspringer af så agtværdige, fornuftige og tvingende grunde, skal forblive
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 det Herrens år 1362
dagen efter abbeden og bekenderen St. Egidius’ dag.
i) jf. DRB III 4 nr. 251 og ovf. nr. 28. - 2) gengiver in ecclesiis eorum intitulatis,
jf. Du Cange s. v. intitulare. - 3) d. v. s. kannikemes privatgods. - 4) 15. august.

1362. 3. september. Schönberg.

207

Bisperne Wipert og Bertram af Ratzeburg og Lübeck vidimerer kong Val
demar 4. Atterdags forpligtelsesbrev af 1350 3, november vedrørende Hel
singborg.
Original i Schwerinarkivet.

ipert og Bertram, af Guds og det apostoliske sædes nåde bisper ved
kirkerne i Ratzeburg og Lübeck, til alle, der får dette brev at se eller
hører det læse, hilsen og oprigtig kærlighed i Gud.
I skal vide, at vi har set et brev af den høje fyrste og herre Valdemar, de
Danskes og Venders konge, beseglet med hans ægte og hele segl, uskadt og
helt, uskrabet, ikke-gennemstreget, umistænkeligt i enhver henseende og al
deles uden enhver beskadigelse og anledning til mistanke, hvis ordlyd følger
med disse ord: Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge

W

7. september 1362

Nr. 208
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(o. S. V. = DRB III 3 nr. 344). Til vidnesbyrd om dette gennemsyn er vore
segl hængt under dette brev. Givet og forhandlet på borgen Schonberg i
Ratzeburg stift i det Herrens år 1362 den 3. september.
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1362. 7. september. Wismar.

Martin v. Fahren, generalofficial for biskop Wipert af Ratzeburg, vidimerer kong Erik 3. Glippings brev af 1267 8. juni, kong Erik 6. Menveds af
1290 22. marts og kong Abels af 1231 13. august.
Afskrift i rigsarkivet.

artin kaldet v. Fahren, generalofficial for den ærværdige herre og fader
i Kristus, herr Wipert, biskop ved kirken i Ratzeburg, til alle kristne,
som ser eller hører dette brev læse, fryd og frelse i Jesus Christus.
I skal vide, at vi med dette brev klart anerkender og bevidner, at vi har
set og hørt og med omhu ladet efterprøve nedenskrevne breve af neden
nævnte velbyrdige og berømmelige fyrster samt befundet dem på intet punkt
at være beskadiget og savnende enhver foranledning til mistanke samt at
være beseglet med disse fyrsters vedhængende segl og ord til andet af dette
indhold. Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge (o. s. v. = DRB
II 2 nr. 78). Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge (o. s. v. =
DRB II 3 nr. 404). Abel, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Jyl
lands hertug (o. s. v. = DRB II 1 nr. 47). Til klart vidnesbyrd om dette
eftersyn, denne påhøren og efterprøven har vi befalet at hænge vort officialats
segl under dette brev. Givet og handlet i Wismar i året 1362 efter Guds byrd.

M
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1362. 8. september.

Ebbe Piik pantsætter sit gods i Koinge sogn til Peter Knoppe for 18 mark
lødigt sølv.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

bbe Piik til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg skylder og i sandhed står i gæld til den gode mand,
nærværende brevviser Peter Knoppe for 18 mark lødigt sølv i kølnsk vægt,
fuldt og helt at betale af mig eller mine arvinger til ham eller hans arvinger
inden den hellige jomfru Marias himmelfartsdag, for hvilke penge jeg med

E
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11. september [ 1362]

Nr. 211

dette brev pantsætter ham mit gods i Koinge tillige med en mølle sammesteds,
på denne forud aftalte betingelse, at samme Peter årligt skal oppebære alle
afgifter og frugter, der fremkommer fra samme gods indtil samme penge
bliver betalt, og at de på ingen måde skal afregnes i gældens hovedstol. Skre
vet under mit segl i det Herrens år 1362 på den hellige jomfrus fødselsdag.

1362. 8. september.

210

Hannes Marre, borger i Nykøbing, pantsætter det gods, som er tilfaldet
ham med sin hustru i Håred, til Jens Larsen for 12 mark lybsk.
Original i rigsarkivet.

annes Marre, borger i Nykøbing, til alle, som ser dette brev, hilsen
med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg
med dette brev i sandhed pantsætter alt gods, som er tilfaldet mig med min
hustru Elisabeth i Håred med alt dets tilliggender, tørt og vådt, med hvad
navn det end benævnes, til nærværende brevviser den gode mand Jens Lar
sen for 12 mark lybsk, at indløse i et hvilket som helst år på tingdagen før
mortensdag, og i indløsningsåret skal landgilden følge pengene. Fremdeles
forpligter jeg mig til at yde nævnte Jens Larsen fyldestgørende erstatning for
alle bygninger, som bliver opført på nævnte gods efter skøn af to af vore
venner, som skal vælges af begge parter. Fremdeles binder jeg mig og mine
arvinger til fuldstændigt at befri fornævnte gods fra tiltale fra hvem som
helst for nævnte Jens og hans arvinger og holde dem skadesløse, dersom dette
gods på nogen måde bliver afvundet dem på grund af mangler ved min
hjemmel. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen
med de gode mænds, nemlig Lars Nannesens, min kære svogers, og Oluf
Langs, mine medborgeres segl. Givet i det Herrens år 1362 på den glor
værdige jomfru Marias fødselsdag.

H

[1362]1)« 11. september. Nyborg.

211

Lydeke Skinkel, kaldet Kune, høvedsmand på Nyborg, erklærer, at han på
anmodning af ridderen Detlev Stampe har løsladt Make Dovendeghe for
100 mark lybsk.
Original i Lubeckarkivet.

Nr. 212
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ydeke Skinkel, kaldet Kune, ridder og høvedsmand på borgen Nyborg, til
I alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at nærværende brevviser Make Dovendeghe har sluttet over
enskomst og aftale med mig om betaling af 100 mark lybsk for hans fangen
skab. Derfor erklærer jeg nævnte Make for fri, kvit og fritaget for fangenska
bet, mere som følge af ridderen herr Detlev Stampes anmodning og det ven
skab, der i lange tider har bestået mellem os, end på grund af pengene, efter
som fornævnte Make Dovendeghe lige så godt kunde have givet mig såvel
100 mark lødigt sølv som 100 mark lybsk; dette vidste jeg godt for vist. Derfor
kan han takke denne ridder herr Detlev Stampe og ingen anden. Skrevet i
Nyborg under mit segl, der er fæstet til bagsiden, søndagen i ugen efter den
hellige jomfru Marias fødselsdag2).

L

i) Liib. UB. udvider dateringsgrænsen indtil 1370 ud fra den formening, at Detlev
Stampe først 1370 omtales i dokumenterne, og fordi Henneke Moltke i 1370 er høveds
mand i Nyborg. Detlev Stampe udfærdiger imidlertid 1363 26. november brev på
Hindsgavl, jf. nr. 408, og Lydeke Skinkel nævnes ikke efter 1364-65 som høvedsmand
i Nyborg; 1369 30. november har Henneke Moltke denne stilling. Ved datering må
tages hensyn til det anvendte segl. Som ridder ses Lydeke Skinkel at anvende to for
skellige segl. Det første kendes fra brevet 1362 16. november, nr. 249, og er lig DAS.
539, det andet mere imposante segl findes under brevene 1363 19. februar, nr. 314-15, og
er lig DAS. 575, Milde, Tafel 14 nr. 208. I den følgende tid ses dette alene at blive
anvendt af herr Lydeke. Foreliggende, nu tabte original, har imidlertid været beseglet
med et tredie segl, jf. Liib. UB. III s. 819 note 3, som temmelig sikkert har været iden
tisk med hans væbnersegl, som han ses anvende ved beseglingen af traktaten 1360 10.
august, DRB. III 5 nr. 352. Dette segl er ikke afbildet hos Milde eller i DAS., men er
beskrevet i Mekl. UB. XIV s. 626 og findes i dag i Staatliches Archivlager i Gottingen;
en mikrofilm heraf haves i Dipi. Dan.s arkiv. Forholdet må opfattes således, at Lydeke
Skinkel 1362 11. september endnu ikke har fået forfærdiget et riddersegl og derfor be
segier med sit gamle væbnersegl. Løsladelsen af fangen allerede i september må ses i
sammenhæng med den første våbenstilstand efter slaget ved Helsingborg, jf. nr. 193.
- 2) 8. september.
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1362. 17. september. Lund.

Kong Valdemar 4. Atter dag tildømmer Jakob Jermer, kannik i Lund, en
gård i Stdvie.
Afskrift i Lundebogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne
i Skåne, hilsen og nåde.
I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser herr Jakob Jermer, kan
nik i Lund, en gård i Ståvie i Rang sogn i Skytts herred med alle dens til-

V

i. oktober 1362

H3

Nr. 215

liggender, som han ved retmæssigt køb og skødning har erhvervet på lands
tinget i Lund 1) af Svend Elavsen, og som han ikke senere har afhændet, men
i over tre år ukæret og uanfægtet har haft i ukæret besiddelse, at besidde
evindelig med rette og om fornødent værne den efter landets love. Givet i
Lund (13)62 lørdagen efter det hellige kors’ ophøjelse med Niels Jensen som
vidne.
i) jf. DRB III 3 nr. 544.

1262. 24. september. Skanør.
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Kong Valdemar 4. Aterdag tildømmer for 2. gang Jakob Jermer, kannik
i Lund, en gård i Stävie.
Afskrift i Lundebogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne
i Skåne, hilsen og nåde.
I skal vide, at vi for anden gang 1) tildømmer nærværende brevviser herr
Jakob Jermer, kannik i Lund, en gård i Stävie i Räng sogn i Skytts herred
med alle dens tilliggender, som han ved retmæssigt køb og skødning har er
hvervet på Skåne landsting af Svend Elavsen, hvilken gård han ikke senere
har afhændet til nogen, men i mere end tre år ukæret og uanfægtet har haft
i ukæret besiddelse, at besidde evindelig og om fornødent værne den efter lan
dets love. Givet i Skanør år (13)62 lørdagen efter apostlen St. Matthæus’
dag med Niels Jensen som vidne.

V

i) jf. nr. 212.

1362. 28. september. (Söderköping).
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Kongerne Magnus af Sverige og Håkon 6. af Norge pantsætter med rigsrådernes samtykke Borgholm slot og Öland til stæderne Lübeck, Wismar,
Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Stettin, Kolberg, Hamburg, Bremen,
Kiel og deres forbundsfæller, så længe krigen varer.
Original i Lübeckarkivet.

1362. 1. oktober. Malmø.

215

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for 3. gang Jakob Jermer, kannik
i Lund, en gård i Stävie.
Afskrift i Lundebogen.

Nr. 216

2. oktober 1362
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aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne
i Skåne, hilsen og nåde.
I skal vide, at vi for tredie gang 1) tildømmer nærværende brevviser herr
Jakob Jermer, kannik i Lund, en gård i Ståvie i Rang sogn i Skytts herred
med alle dens tilliggender, som han ved retmæssigt køb og skødning har er
hvervet på Skåne landsting af Svend Elavsen, hvilken gård han ikke senere
har afhændet til nogen, men i mere end tre år ukæret og uanfægtet har haft
i ukæret besiddelse, at besidde evindelig og om fornødent værne den efter lan
dets love. Givet i Malmø år (13)62 lørdagen efter ærkeenglen St. Mikkels dag
med Niels Jensen som vidne.

V

1) jf. nr. 213.

1362. 2. oktober.

216

Erik Holk, ridder, pantsætter Bylderup sogn til Jens Grimmersen.
Original i rigsarkivet.

rik Holk, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev pantsæt
ter et sogn kaldet Bylderup i Slogs herred til nærværende brevviser Jens Grim
mersen og hans sande arvinger, hvilket sogn den berømmelige fyrste herr
Valdemar, hertug af Jylland, og hans søn junker Valdemar har pantsat til
mig for 400 mark lybsk, med al ret og alle betingelser som klart indeholdes
i nævnte herr hertugens brev 1), affattet angående nævnte sogn, og jeg pant
sætter det for samme sum penge, nemlig 400 mark lybsk. Dette sogn skal han
frit kunne råde over, som han lyster, indtil det lovligt indløses fra samme
Jens Grimmersen eller hans rette arvinger for omtalte pengesum. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1362
søndagen efter den glorrige ærkeengel St. Mikkels dag.

E

1) J353 2$- april, DRB III 4 nr. 29.

1362. 4. oktober. Stade.

217

Provst Wilken i St. Georgs kloster i Stade befaler præsterne i Bremen at
stævne Detlev Broye, borger i Lübeck, til at give møde i Stade den 1. novem-

[Omkr. 4. oktober 1362]
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Nr. 219

ber for at forsvare sig mod de anklager, som sognepræsten Florentius fra Kam
pen i Slesvig stift har fremsat1).
Vidisse 1363 2. januar i Lübeckarkivet.

1) af den vidtløftige proces mellem Johan v. Helle i Borreby, Slesvig stift, og rådet
i Lübeck er kun de dokumenter registrerede, i hvilke slesvigske lokaliteter nævnes. Selve
sagen er på grundlag af alle dokumenter fremstillet af Jürgen Reetz: Die Prozesse um
den Priester Johan van der Helle (1362-67), Ztschr. d. Vereins f. Lüb. Gesch. u. Altertumsk. XXXVI (1956), 7-30.

1362. 4. Oktober.

218

Rådmænd og indbyggere i Svendborg beder rådet i Lübeck eller Wismar
om at tillade Peder Madsen, der kommer med gods fra Svendborg, at købe
varer til salg på byens torv med garanti for, at de ikke kommer kong Valde
mar 4. Atterdag ellers hans tjenere i hænde.
Original i Lübeckarkivet.

ådmænd og indvånere i Svendborg til de meget gode mænd og agtvær. dige herrer borgmestre og rådmænd i staden Lübeck eller Wismar i
ønsket om øget fremgang og yderligere hæder.
Vi meddeler Eder, gode mænd, at nærværende brevviser Peder Madsen er
vor medborger, og det gods, som han for øjeblikket fører med sig på sit skib,
fører han fra vor by Svendborg og ikke fra noget andet sted. Derfor retter
vi agtpågivende den bøn til Eder, at han ved Eders gunst må købe købmands
varer hos Eder og udføre dem fra Eders stad. Alt, hvad han udfører af køb
mandsvarer, skal han føre til vor bys torv under de herrer grever af Holstens
herredømme og sælge sammesteds, og intet af det, som han udfører fra
Eders stad, skal overgå til brug for den herre kongen af Danmark eller hans
tjenere, hvilket vi indestår Eder for med dette brev. Givet i det Herrens år
1362 på Franciscus’ dag under vor bys segl.

R

[1362. Omkr. 4. oktober]').
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Grev Klaus af Holsten og Stormarn beder rådmændene i staden Lubeck
om at tillade, at Jesse Kosen, borger i Flensborg, udfører salt, hør og stål til
Flensborg, da disse varer vil blive solgt der.
Original i Liibeckarkivet.
3. række. VI. — 10

8. oktober 1362

Nr. 220

146

laus, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til de agtværdige
mænd og vore elskede venner de herrer rådmænd i Lübeck i kærligt
ønske om fremgang.
Vi beder Eder om, at I tillader nærværende brevviser Jesse Kosen, vor
elskede borger i Flensborg, uhindret at bringe en læst salt, en læst hør og en
halv læst stål tillige med de øvrige købmandsvarer, han har købt i Eders
stad, fra Eders stad til Flensborg, eftersom han ikke skal sælge nævnte gods
andetsteds, men i nævnte by. I skal nære fuld tillid til, at vi i dette anlig
gende vil stå inde for os og' vore. Givet under vort segl, der er påtrykt bag
siden til vidnesbyrd i denne sag.

K

i) indholdsmæssigt svarer brevet til Svendborgs af 1362 4. oktober, nr. 218, samt til
et brev af 1362 19. oktober af staden Kiel om tilsvarende begunstigelse til en af dens
medborgere, Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV 641 nr. 1007.
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1362. 8. oktober. København.

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for 4, gang Jakob Jermer, kannik i
Lund, en gård i Stdvie.
Afskrift i Lundebogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne
i Skåne, hilsen og nåde.
I skal vide, at vi for fjerde gang1) tildømmer nærværende brevviser herr
Jakob Jermer, kannik i Lund, en gård i Stävie i Räng sogn i Skytts herred
med alle dens tilliggender, som han ved retmæssigt køb og skødning har er
hvervet på Skåne landsting af Svend Elavsen, hvilken gård han ikke senere
har afhændet til nogen, men i mere end tre år ukæret og uanfægtet har haft
i ukæret besiddelse, at besidde med rette evindelig og om fornødent værne den
med landets love. Givet i København år (13)62 lørdagen før St. Dionysius’
og hans fællers dag med Niels Jensen som vidne.

V

1) jf. nr. 215.
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1362. 8. oktober. Stralsund.

Reces af hansedagen i Stralsund.
Original i Rostockarkivet.

lemærk. De herrer rådsudsendinge fra søstædeme, der var forsamlet i
) Stralsund dagen før St. Dionysius’ dag i det Herrens år 1362, indgik
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[Efter 8. oktober 1362]

Nr. 222

overenskomst om disse nedenanførte artikler. (1) For det første, at tolden i
det næste år indtil St. Mikkels dag skal oppebæres på samme og tilsvarende
måde, som den er blevet oppebåret i det sidst forløbne år. (2) Fremdeles at
enhver på egen risiko skal kunne sejle ud for at skade kongen af Danmark
og hans mænd og fornævnte stæders fjender og påføre dem tab, når blot han
i den stad, hvorfra han vil sejle ud, har stillet tilbørlig sikkerhed for, at han
ikke røver og tager noget fra nogen købmand og fra venner af fornævnte
stæder, og at han skal yde passende erstatning, hvis han gør det. (3) Frem
deles at enhver, der bringer sild, der er saltet i Danmark eller Skåne, til
fornævnte stæder eller til en af dem, skal begive sig til de herrer rådmænd
i den stad, hvortil han måtte komme, og hvis han er dansker eller bor i Dan
mark, skal han frit kunne sælge nævnte sild, hvis han vil stå ved sin ed, at de
er hans, og at ingen fra hansen har del i dem. Men hvis nogen, som er med
lem af hansen, indbringer sådanne sild, skal han med fyldestgørende vidnes
byrd afgive erklæring om, hvorfra han har omtalte sild, og ifølge denne er
klæring skal der ske ham, hvad der måtte stemme med fornuften; hvis det
da viser sig, at han lovligt havde erhvervet nævnte sild, kan han lovligt sælge
dem; men hvis ikke, da skal nævnte sild eller de penge, der er fremkommet
ved salget af dem, holdes i god forvaring, indtil de herrer rådmænd fra for
nævnte stæder forsamles. (4) Hvis fremdeles nogen har besøgt Danmark
eller Skåne med deres gods i modstrid med fornævnte stæders forbud og
overenskomst eller styrket Danmarks konge eller hans rige ved at udføre deres
varer, skal fornævnte stæders fogeder og officialer i Skåne ikke optræde på
tinge for eller beskytte vedkommende efter lybsk ret. (5) Hvis fremdeles nogen
giver afkald på borgerskabet i en af de fornævnte stæder, der befinder sig i
hansen og som overholder overenskomsten, og erhverver borgerskab i en an
den stad, der ikke overholder stædernes overenskomst, fordi han så kan føre
sit gods til Danmark, skal denne aldrig mere kunne optages som medborger
i de søstæder, der overholder overenskomsten og forbudet. (6) Fremdeles at
mens krigen mellem Danmarks konge og fornævnte stæder står på, skal al
handel indstilles og standses, indtil nævnte krig bliver bragt til ophør og bi
lagt, eller indtil dette enstemmigt bliver tilbagekaldt af nævnte stæder.

[1362. Efter 8. oktober].

222

Rådet i Middelfart erklærer, at deres medborgere Jens Hvid og Jens Tue
sen har sendt sild til Lübeck, og at Albrecht Grote, borger i Lübeck garan
terer, at det er deres egne.

g. oktober 1362
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Original i Lübeckarkivet.

V Ti rådmænd i byen Middelfart på Fyn i Danmarks område til de hæder-

værdige og såre vise mænd de herrer borgmestre og rådmænd i staden
Lübeck, vore virkelige og oprigtige velyndere, i særdeles og utrættelig tjenst
villighed.
Vi erklærer, at Jens Hvid og Jens Tuesen, vore elskede medborgere, i vor
nærværelse med oprakte fingre har aflagt korporlig ed og i lige måde med
adskillige andre hidstævnede troværdige vidners vidnesbyrd ved deres ed har
godtgjort at have afsendt 3 læster og 2V2 tønde sild, for at føre dem til
Eders stad. Med hensyn til disse sild garanterede Eders medborger Albrecht
Grote, at disse sild er saltet af fornævnte og tilhører dem alene og ingen anden,
såvel helt som delvis, således at de ikke har overskredet Eders afskrækkende
befaling, som angår hansen 1). Derfor beder vi indstændigt Eder, rosværdige
og ærværdige mænd, om, at I sørger for at frigive fornævnte sild fra Eders
beslaglæggelse, hvilket vi altid ærligt agter at gengælde. Til vidnesbyrd herom
er vort segl hængt under dette brev.
V

!) jf. foregående nr. 221 § 3.
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1362. 9. oktober. Ralswiek.

Biskop Henrik af Roskilde godkender det vikardømme, som præsten Bertold
Quatz har indstiftet i Sagard sogn på Rugen.
Original i Greifswald.

i Henrik, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle troende i Kristus, som
lærer dette brev at kende, hilsen evindelig med Gud.
Med føje tilskynder og fører forøgelsen af den hellige gudstjeneste, hvis ud
videlse især i vore egne er vort mål og ønske, os til med velvillig gunst at
fremme alt, hvad der på passende måde forlanges eller udbedes af os til fyl
digere udformning heraf. Da derfor den forstandige og gode mand Bertold
Quatz, sognepræst i Wolgast i Kammin stift, men barnefødt i vort stift, øn
skede til sine synders forladelse på saligbringende måde at ombytte jordiske og
forgængelige goder med himmelske og evindelige, indstiftede han et vikar
dømme - at besætte af os eller vore til enhver tid værende efterfølgere efter
hans præsentation, så længe han levede, og efter hans allernærmeste arvin
gers præsentation, når han var død, så længe der fandtes nogen af dem, og
så ofte og når som helst dette vikardømme måtte blive ledigt - af sit verdslige
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gods i landsbyen Rathnuvitz i landet Jasmund på den måde, der følger her
efter: den gejstlige person, som til en given tid bliver indsat i dette vikardømme, uden at lovlige og begrundede hindringer stiller sig i vejen, skal
hver uge, indtil indtægten af nævnte vikardømme, som nu ikke overstiger
12 mark, er forøget til et beløb på 20 mark, holde tre højtidelige messer som
forbøn hos den Høje, for stifteren og hans forfædre; hvis han viser sig for
sømmelig og efterladende heri, så skal han efter tre formaninger, som skal
gives ham af bispen eller dennes official efter patronatsherremes henstilling,
ved dom fratages oppebørslen af frugterne af dette vikardømme, som falder i
det, uden håb om at genfå dem, hvis han ikke forbedrer sig, men fremturer
i sit stivsind. Til det ovenanførte tillægges endvidere, at en sådan gejstlig
person, som er vidende om og med sandsynlighed kunde formodes at vide,
at hans patronatsherre eller -herrer vilde komme til kirke, hvor den guds
tjeneste, der påhviler nævnte vikardømme, holdes, ingenlunde må læse messe
på et tidspunkt, som ikke er velegnet for dem — dette må dog ikke være til
skade for sognekirken (s gudstjeneste) - under trusel af den straf, som er ud
trykt ovenfor i disse bestemmelser. Det øvrige, som ikke er udtrykt, og som
endnu ikke er påbegyndt til ære for patronatsherreme, er forbigået. Men
denne indstiftelse med sine betingelser, som angivet forud, har han ydmygt
bedt os om at godkende og stadfæste med den bispelige autoritet. Og vi, som
giver agt på hans berettigede bønner........ 1) godkender med glæde og stad
fæster med vor myndighed som ordinarius indstiftelsen af dette vikardømme,
som tjener til forøgelse af gudstjenesten, at gælde evindelig; og vi tilstår også
dette, at den skyldige gudstjeneste kan afholdes og messer og vigilier højtide
ligholdes for ham og hans forældre til ret ihukommelse i Sagard kirke, i hvis
sogn indtægterne til oftnævnte vikardømme findes, når blot dette kan ud
virkes hos sognepræsten; i denne kirke kan der ligeledes - hvis det behager
ham, og det kan ske med sognepræstens samtykke - opføres et særligt alter
til afholdelse af fornævnte gudstjeneste ved fornævnte vikar eller ved en an
den egnet person, som bliver beskikket af ham hertil, hvis en begrundet og
berettiget forsømmelse fritager denne selv (vikaren). Vi tilstår ydermere, at
forberørte kirkelige indtægter må nyde privilegier og frihed som andet gejstligt
gods, dog således, at vikaren ved nævnte vikardømme skal være forpligtet
over for os og vore efterfølgere med hensyn til bisperettigheder i medfør af
nævnte indtægter; undtaget er dog den ret og myndighed til at præsentere,
som tilkommer nævnte Bertold og hans arvinger eller andre, hvem han må
ske skænker eller anviser nævnte vikardømme, så ofte og når som helst det
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måtte blive ledigt med rette eller de facto. Til vidnesbyrd og vished om denne
vor godkendelse og stadfæstelse er vort segl med fuld viden hængt under
dette brev. Vidner til dette er herr Peder og herr Peder, vore kanniker, Nico
laus Krakevitz, vor official, Helmold, sognepræst i Vilmnitz, Didrik Gruin
og adskillige andre troværdige mænd, som var tilkaldt og udbedt hertil. Givet
på vor gård Ralswiek på landet Rügen i det Herrens år 1362 på de hellige
martyrer Dionysius og hans fællers dag.
1) beskadigelse i originalen.
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1362. 14. oktober.

Ærkebiskop af Lund skænker Bosjø kloster bispetienden af dets gods.
1. Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690):

rkebiskop Niels’ gave til fornævnte kloster på dets bispetiende. Givet
2 1 i på martyren St. Calixtus’ dag 1362.
2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

/j / rkebiskop Niels’ gavebrev, givet klosternonneme i Bosjø, angående for/1 2 nævnte biskoptiende1) til underhold. Givet 1362.
1) sigter til det registrerede brev af 1338 u. d., DRB II 12 nr. 132.
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1362. 16. oktober. Odense.

Hartvig Krummedige af Kærstrup, ridder, og hans sønner Volrad, Klaus,
Anders og Jon frafalder over for Esrom kloster deres krav på landsbyen
Uggeløse.
Afskrift i Esrombogen.

artvig Krummedige af Kærstrup på Tåsinge i Odense stift, ridder, Vol
rad, Klaus, Anders og Jon, kaldet Krummedige, hans børn, til alle,
hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at da vi havde fremført vore klager mod de fromme mænd
herr abbeden og det menige konvent i Esrom af Cistercienserordenen i Ros
kilde stift, vore elskede venner, på tinge, såvel på rettertinget i Antvorskov
under forsæde af den berømmelige fyrste herr Valdemar, af Guds nåde de
Danskes og Venders konge, som på Sjællands landsting og på Lynge herreds-

H
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ting i samme land, angående landsbyen Uggeløse og dens tilliggender i samme
Lynge herred, blev det påvist og vitterligt bevist af samme Esrom kloster på
det nærmest derefter afholdte retterting i Roskilde og i nærværelse af samme
vor herre kongen 1), at nævnte landsby Uggeløse med alle dens tilliggender,
som retmæssigt og lovligt var tilskødet fornævnte abbed og menige konvent
i Esrom med evig besiddelsesret i overensstemmelse med landets love og frit
opladt dem af fru Ingefred Pedersdatter, kaldet af Ganløse - god ihukom
melse - på samme Sjællands landsting, i mere end syv år før hendes død 2)
havde været i deres fredelige og ukærede besiddelse. Derfor erkender vi efter
på fyldestgørende måde at have indhentet vejledning og råd herom hos vore
venner og hos rets- og lovkyndige mænd med velberåd hu og efter grundig
overvejelse, at vi og vore medarvinger i henhold til landets lov ingen ret har
haft eller kan have til omtalte gods i kraft af arv eller ved noget som helst
andet påskud, skønt vi i uvidenhed om retten hidtil har angrebet samme
herrer angående besiddelsen af samme gods på Sofies vegne - god ihukom
melse - min, Hartvigs, forhenværende hustru og vor, Anders’ og Jons, kære
moder, som værende nævnte Ingefreds nærmeste og rette arving. Derfor har
vi i retten over for den ærværdige fader og herre i Kristus herr Niels, af
Guds miskundhed biskop af Odense, og nedenfor skrevne vidner med vor
og alle vore medarvingers endrægtige samtykke og frie vilje og efter nævnte
Sofies begæring, som i nærværelse af os alle, såvel da hun var ved fuld for
nuft, sund og karsk, som da hun lå på sit yderste, bønfaldende og fromt holdt
fast på det, kasseret, ophævet, indstillet og på nedenfor nævnte måde annul
leret processen og den med samme herrer og kloster i denne anledning førte
og rejste strid, overbevist om det retfærdige heri, således at fornævnte herrer
og klostret i Esrom skal have samme landsby Uggeløse med alle dens tillig
gender, rørligt og urørligt, intet undtaget, at besidde fredeligt og med rette
evindelig, idet vi og vore medarvinger, både nulevende og tilkommende,
ubrødeligt bekræfter og godkender, at den gave, skødning og hjemling, der
har fundet sted til og for dem, er foregået lovformeligt og rigtigt, og urokke
ligt og uigenkaldeligt skal stå ved magt. Som tilbørligt vederlag for den møje,
de udgifter og det tab, som oftnævnte Esrom kloster har haft og båret for
vor skyld i den tid, da vi stredes om samme gods, og som efter en omhyggeligt
foretaget vurdering af alt beløber sig til mindst 60 mark sølv - hvilke 60 mark
de, skønt de ad lovens og rettens vej havde kunnet fravriste os og vore med
arvinger dem, helt og fuldt og velvilligt har eftergivet os - giver vi med dette
brev, tvunget af vor samvittighed, af egen drift, og for at der ikke mellem os,
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vore efterkommere og fornævnte konvent og dets fremtidige medlemmer skal
opstå uendelige stridigheder, og begge parter følgelig forulempes ved unødig
møje og udgift, afkald på al ret til fornævnte gods eller dets tilliggender,
der nogensinde måtte synes at have tilkommet os eller vore medarvinger,
uanset hvilke, i medfør af arveret eller ved ethvert andet påskud, og vi afstår
fra nu af for vort og vore medarvingers vedkommende, nulevende og tilkom
mende, og specielt jeg, Hartvig, for min datter Ida i medfør af det værgemål,
jeg med faderens ret udøver over samme, fra al den bistand, der er at hente
i lovenes eller rettens bestemmelser til fordel for jomfruer, fra sædvane, som
i Danmarks rige plejer at overholdes som lov, samt fra enhver indsigelse om
svig, bedrag, retskneb og overhovedet fra enhver tilflugt til såvel kanonisk
som borgerlig ret, endvidere fra (brug af) dokumenter og breve, såvel offent
lige som private, som på noget tidspunkt vil kunne gavne os eller vore med
arvinger eller arvinger og skade nævnte herrer abbed og menige konvent eller
dettes fremtidige medlemmer i Esrom med hensyn til ovenstående eller noget
af ovenstående. Men hvis nogen af os - hvad Gud forbyde - nemlig Hartvig,
Volrad, Klaus, Anders eller Jon eller den til enhver tid værende lovlige værge
for fornævnte jomfru Ida eller, om Gud vil, hendes fremtidige mand eller en
hver anden af vore medarvinger eller arvinger i viden herom fordrister sig til
at handle imed denne vor anordning, anerkendelse eller forpligtelse eller god
kender, at det finder sted i hans navn, da skal det være samme herrer fra
Esrom tilladt på grund af krænkelsen af denne overenskomst ved kirkens
straf og med landets love at inddrive og oppebære 60 mark sølv fra samme
lovovertræder, lige så ofte som det for en verdslig eller gejstlig dommer viser
sig, at han med fuld viden har begået ovennævnte forseelser eller en af dem;
og vi forpligter med dette brev fast os fornævnte, alle som een, og alle vore
medarvinger og arvinger, nulevende og tilkommende, til ubrydeligt at over
holde alt dette. Til vidnesbyrd om denne anerkendelse, ordning, afståelse og
forpligtelse er vore segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende den
ærværdige fader i Kristus herr Niels, fornævnte biskop af Odense, for hvem
ovenstående er forhandlet i retten, og de ærværdige herrer Anders, prior ved
St. Knud i Odense, Jakob af Nærå, præst, herr bispen af Odenses general
vikar i åndelige og timelige anliggender på Fyn, og Jens, præst, sognepræst
ved St. Nikolaj i Svendborg. Givet i det Herrens år 1362 søndagen før evan
gelisten St. Lucas’ dag i nærværelse af herr Henneke, forhen prior ved St.
Knud i Odense, Lambert, subdiakon, og Bent, ovennævnte herr bispens

20. oktober 1362

153

Nr. 227

klerke, og mange andre troværdige gejstlige og læge, særligt tilkaldt og op
fordrede til at aflægge vidnesbyrd herom.
i) jf. DRB III 4 nr. 39. - 2) da Ingefred af Ganløse afstod og oplod Uggeløse til Esrom
1337 25- juni, DRB II 12 nr. 34-35, må hun være død mellem 1344 25. juni og 1345
1337 25. juni, således også Arhnung, Rosk. Domkap. 117 note 207. Herimod strider imid
lertid tilsyneladende, at fru Ingefred endnu 1350 8. marts pantsætter gods i Venslev til
biskop Jakob af Roskilde, hvilket får Arhnung til næppe med rette at betvivle korrekthe
den af det overleverede årstal. De evident modstridende opgivelser lader sig imidlertid
forklare, hvis man med J. Kousgård Sørensen antager, at formerne Ganløse og Bauløse er
blevet forvanskede i afskrifterne, Årbøger f. Præstø Amt 1964, 329-34. Dog ikke, som
han mener, ved at Ganløse alle vegne er forkert for Bavelse, men ved at slutte, at der
må have været to fruer med navnet Ingefred: 1) fru Ingefred af Ganløse, der er død
1344-45 og har været en datter af ridderen Peder Jonsen (Galen), og 2) fru Ingefred
af Bavelse, der har været datter af en Peder og gift med marsken Lave. Førstnævnte
figurerer da i brevene af 1337 25. juni, 1340 7. september, 1353 4. juli og i dette brev,
jf. DRB II 12 nr. 34-35, III 1 nr. 64, III 4 nr. 39 og ovf. Sidstnævnte optræder i
brevene af 1332 n. juni, 1336 19. juli, 1339 28. december, 1349 u. d., 1350 8. marts
samt 1361 u. d., jf. DRB II 10 nr. 379, II 11 nr. 307, II 12 nr. 193, III 3 nr. 233 og 260
samt nr. 140 ovf.

1362. 19. oktober. Lübeck.
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Detlev Broye, borger i Lubeck, beskikker Johan v. Linzen, klerk i Münster
stift, til at give møde på hans vegne i den sag, som af Florentius, sognepræst
i Kampen i Slesvig stift, er blevet rejst mod ham, og pålægger ham at nedlægge protest mod stævningen, da han som lybsk borger har privilegium på
ikke at kunne stævnes uden for stadens mure 1).
Original i Lübeckarkivet.
1) jf. nr. 217 note 1.

1362. 20. oktober. Reinfeld.

227

Eggert, abbed i Reinfeld og conservator m. h. til Lübecks pavelige privile
gier, pålægger notaren Nicolaus Ruter at stævne sognepræsten Florentius fra
Kampen i Slesvig stift til at give møde i Lübeck den 7. november, for at han
med fornuftige grunde kan klarlægge, hvorfor han ikke bør bandlyses, fordi
han imod paveligt privilegium har ladet Detlev Broye, borger i Lübeck*
stævne til Stade. - I en tilføjelse erklærer Nicolaus Ruter, at han den 29. ok
tober i St. Georgskloster i Stade forkyndte denne stævning for Florentius1).
Original i Lübeckarkivet.
jf. nr. 217 note 1.
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1362. 21. oktober. Lübeck.
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Radeke Bostede fra Kiel erklærer, at rådet i Lübeck som skadesløsholdelse
for hans krigsfangenskab og krigssold har overladt ham en fange ved navn
Peder Plade (Petrus Plote) 1), hvorved han anser sig for fyldestgjort.
Original i Lübeckarkivet.
1) ifølge sagens natur har fangen rimeligvis været dansker. En Peder Plade er senere
bosat i København, Danm. GI. Personnavne. Tilnavne sp. 820.

1362. 23. oktober. Lübeck.

229

Rådet i Lübeck giver Johan v. Linzen, klerk i Münster stift, fuldmagt til
på stadens vegne at nedlægge protest mod, at deres medborger Detlev Broye
imod paveligt privilegium er stævnet til Stade 1).
Original i Lübeckarkivet.
jf. nr. 217 note 1.
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1362. 25. oktober.

Testamente af Eggert Rosenveld, borger i Lübeck.
Registratur i Lübeckarkivet (20. årh.).

136225. oktober (in die Crispini et Crispiniani martirum beatorum):
- Eggert Rosenvelds testamente. Vidner: Johan (Wesler?), Albrecht
Junge, rådsherrer. - Eksekutorer: Tideman Romer, Johan Rutensten, Ber
told v. Este, Markvard Jul. — Indhold: 1........... 2. Til samme ægtehustru1)
Vrede på livstid af særlig hengivenhed 12 mark rente (quod vulgariter
Wichbelde nuncupatur) 2) i Hermann Tessins hus i staden Wismar. Efter
hendes død skal disse penge anvendes til en evig messe sammen med udbyttet
af to boder (bodarum) i Skåne (in terra Scanie), af hvilke een ligger ved
siden af slottet Falsterbo (Valsterboden) og hedder skrædderbod (pannicid(a)rum boda), den ander dér, hvor kræmmerne (institores) plejer at
opholde sig. 3.-11............ Tilbagekaldelsesforbehold.
1) d. v. s. testators. - 2) det latinske citat er sikkert forkert placeret i registraturen.
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1362. 26. oktober. Lübeck.

Rötger v. Boizenburg erklærer at rådet i Lübeck har overladt ham en
fange ved navn Jens Rathlev.
Registratur i Lübeckarkivet (19. årh.).

31. oktober 1362
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ötger v. Boizenburg erklærer, at rådet i Lübeck til skadesløsholdelse for
. hans fangenskab og andre skader og tillige som sold har overladt ham
fangen Jens Rathlev. Oktober 26. 1362. Med et segl.

R

1362. 31. oktober.

232

Lyder Storm og hans søn Eler pantsætter 12 mark guld jord på Skaleby
mark, en gård i Kalleby samt nogle tofter til Vor Frue kapel i Kalleby for
20 pund sterling og 5 skilling lybsk.
Original på Gottorp.

yder Storm og hans søn Eler til alle, der ser det brev, hilsen evindelig
i med Gud.
I skal vide, at vi insolidum på grund af et ret lån skylder og i sandhed står
i gæld til Vor Frue kapel i Kalleby for 20 pund sterling og 5 skilling lybsk,
der er oppebåret af os i rede penge, for hvilke vi på Strukstrup herredsting
frit har pantsat og med dette brev pantsætter nævnte kapel 12 mark gulds
jord på Skaleby mark samt gården Kalleby, kaldet ‘særmærke’, og vore tofter,
der ligger omkring nævnte kapel, tillige med alle deres rettigheder, tilliggen
der og med landgilde samt alle oppebørsler, at genindløse i rede penge nær
meste tingdag før mortensdag, i hvilket år vi end kan, med denne tilføjelse,
at alt hvad der indkommer fra nævnte jorder og deres tilliggender, skal gå
til nævnte kapels brug og på ingen måde afregnes os i hovedstolen, dog så
ledes at værgerne for dette kapel hvert år af disse afkastninger skal lade holde
en messe for vore forældres sjæle, indtil nævnte jorder genindløses. Og jeg
Hartvig Skinkel, der bor på Hessel, lover på tro og love som garant, at dette
uigenkaldeligt skal blive overholdt. Givet under vore segl i det Herrens år
1362 dagen før allehelgensdag.

L

1362. 31. oktober. Lübeck.
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Timme v. Segeberg og Detlev v. Buren, borgere i Lübeck, sælger en tredje
del af landsbyen Sühlen i Oldesloe sogn til Albert Stralendorf, kannik i Århus,
for 160 mark lybsk.
Afskrift på Gottorp.

lle, der får dette brev at se eller hører det læse, skal vide, at vi Timme v.
b Segeberg og Ditlev, kaldet v. Buren, borgere i Lübeck, med dette brev

A
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til vidnesbyrd erkender og erklærer offentligt, at vi efter modent overlæg lov
ligt og rigtigt har solgt, overladt og opladt en tredjedel af landsbyen Sühlen
i Oldesloe sogn i Lübeck stift til den gode mand herr Albert, kaldet Stralendorp, kannik i Århus, og hans sande arvinger for 160 mark lybske penge .. .
Givet og forhandlet i Lübeck i det Herrens år 1362 dagen før allehelgensdag.

1362. 1. november.
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Mogens Pedersen af Gerlev bemyndiger sin halvbroder Henneke Skytte til
at afhænde sit og sin hustru Cecilies gods i Manderup til biskop Henrik af
Roskilde.
Original i rigsarkivet.

ogens Pedersen af Gerlev til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg har overdraget nærværende brevviser, min el
skede broder Henneke, kaldet Skytte, fuldmagt til at afhænde, skøde og
hjemle alt mit og min elskede hustru Cecilies gods i Manderup til den ær
værdige herre, min herre Henrik, af Guds nåde biskop i Roskilde, at besidde
evindelig, fremdeles til i mit navn at modtage skødningen af andet gods i
Gerlev og at foretage alt og hvert, som jeg selv kunde foretage i egen person,
idet jeg anerkender og godkender nu og i fremtiden, hvad han måtte foretage
sig i ovennævnte sag. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1362 allehelgensdag.

M
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1362. 4. november. Lübeck.

Otto Gruwel1), væbner, erklærer, at han for en løsesum af 60 mark lybsk
har løsladt den lybske slagter Tideke Poggetz af krigsfangenskab.
Original i Lüheckarkivet.

1) Otto Gruwel var en Skinkel, jf. seglbeskrivelse hos Milde, Siegel des Mittelalters
aus den Archiven der Stadt Lübeck p. 143 og ndf. nr. 356. Han må ligesom sine slægt
ninge Henneke og Lydeke Skinkel, nr. 299 og 314, have kæmpet på kong Valdemars
side.

1362. 6. november, Reg. Dan. nr. 2492*, se nr. 245
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Pave Urban 3. underretter de verdslige fyrster, deriblandt kong Valdemar
4. Atterdag om sit valg til pave.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor kære søn Edvard, Englands berømmelige konge, hilsen o. s. v.
Vor frelser, den herre Jesus Kristus, der ynkedes over menneskeslægten,
der ynkværdigt var ved at gå til grunde på grund af det første menneskes
syndefald, værdigede at stige ned fra den himmelske herlighed til det jordiske,
hvor han indstiftede den hellige og uplettede kirke og ved sine disciple for
ankrede den i troen, opløftede den ved håbet og fuldendte den ved kærlig
heden, og hvor han ved sin egen tale forkyndte og ved lignelser lærte, at de
troende skulde finde frelsens nåde i den, lige som de, der optoges i Noahs
ark; og han betroede fornævnte kirke til samme disciple, idet han i den
indsatte St. Peder, som han kaldte Kefas, og hans efterfølgere som ledere,
for at de kunde rykke op med rode i samme kirke, hvad han ikke havde plan
tet med sin højre hånd, og plante det, der kunde gøre den ved hans blod
genløste menighed til tilhængere af gode gerninger; og Herren forudså og
forudsagde også, at fornævnte kirke skulde lide megen nød og trængsel, men
han trøstede den med rige forjættelser og lovede, at han ved sin virkende kraft
vilde være dens bistand, idet han vel tillod, at hans skib, hvormed fornævnte
kirke betegnes, kastedes om på bølgerne, men ikke, at det led skibbrud, hvil
ket han på sin første stedfortræders tid viste ved et eksempel. Dette udførte
Gud da i sin vidunderlige visdom i samme kirkes første tider til et tegn, og
således vedblev han indtil disse tider med at give mange beviser på sandheden,
idet han, hver gang hans stedfortrædere på jorden og Peters efterfølgere
kaldtes bort fra møjen til hvilen og fra denne elendighedens jammerdal til
glæderne i det himmelske slot, således som man fromt må tro, gjorde for
nævnte kirke, der var i sorg herover og stedet i store farer, glad ved at lade
efterfølgere træde i stedet og barmhjertigt imødegik dens farer, således som
han hidtil stedse, ja, endog i de sidste dage har vist det. Thi for nylig, nemlig
den sidst forgangne 12. september, da vor forgænger pave Innocens 6. salig ihukommelse - gik al kødets gang, og hans legeme ved en højtidelig
begravelse var stedet til hvile i kirken i Avignon for senere at flyttes til et
andet sted, som han selv havde udvalgt, medens han levede, mødtes vore ær
værdige brødre, den hellige romerske kirkes kardinaler, og efter afholdelse
af en højtidelig messe til ære for den helligånd, der nu, da de stod for at fore-
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tage pavevalget, ved sin nåde skulde stå dem bi heri, trådte de i overensstem
melse med kirkerettens forskrifter 1) og på det forskrevne tidspunkt 2) sam
men i det apostoliske palads i Avignon, hvor samme forgænger boede, da han
døde, for at forhandle om indsættelse af en ny pave, idet der i forvejen alle
rede var afholdt nogle forhandlinger sammesteds, således som en så stor sag
krævede. Omsider rettede samme brødre blikket mod os, som da beklædte et
mindre embede og udførte et specielt hverv som nuntius i Italien, pålagt os
af fornævnte forgænger, og valgte os endrægtigt til pave og hyrde for den
almindelige kirke. Men vi, som er aske og støv, var ikke med urette lamslået
herover, da vore øjne klart indså vor ufuldkommenhed, og da hverken lege
mets kræfter eller fortjenstfulde dyder eller visdommens gaver understøttede
os i at stige til den apostoliske tindes højder og bære hele jordens tungeste
byrde på vore skuldre. Men da vi betænker, at en langvarig vakance i for
nævnte kirke - tilmed i disse dage, da næsten hele jorden på grund af synder
er stedet i det onde - kunde skabe store farer, og da vi med Gud, som har
udvalgt os, omend uværdige, til at vogte fårene i hele sin hjord, stoler på, at
hans sædvanlige barmhjertighed til ros og ære for ham og til frelse for os
og hele den kristne menighed vil give styrke til den svage, dyd til den uvær
dige og viden til den uvidende i et helsebringende styre af samme menighed,
har vi adlydt Guds vilje med frygt og bæven og, idet vi imødekommer samme
brødres ønske, bøjet vor skrøbelige nakke under den apostoliske trældoms åg.
Og igår, den 6. november, har vi modtaget indvielsens og velsignelsens nåde
gave og kroningstegnene, som det er skik. Vi opfordrer af faderlig kærlighed
Dig, høje konge, i Herren til og beder Dig indtrængende om, at Du, idet Du
holder fast ved stadig gudsfrygt, stræber efter at vogte hans pålæg, idet Du
dyrker retfærdigheden og elsker billigheden, ophøjer de dydige og undertryk
ker de genstridige, ihukommende, at Du af Gud har modtaget magt til at
fremhæve de godes ry og tøjle overtrædernes overmod, og at Du også skal
have den romerske og andre kirker og gejstlige personer, der trænger til Din
beskyttelse, anbefalet med særlig gunst. Men nær tillid til os som til en nådig
fader. Thi det er vort forsæt altid at indbefatte Dig, høje konge, vor kære søn,
og Dit rige i vor kærlighed med den apostoliske beskyttelses gunst og, så vidt
vi kan med Gud, hædre Dig med nådesbevisninger. Givet i Avignon den
7. november i vort pontifikats første år.
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På samme måde til vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berøm
melige konge.
*) jf- c. 3 § i VI De electione et electi potestate I 6. - 2) d. v. s. inden 10 dage efter
den tidligere paves død.
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Kongerne Magnus af Sverige og Håkon 6, af Norge beder hansestæderne
om underretning om, hvilke forholdsregler de har truffet eller vil træffe i kri
gen mod kong Valdemar.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

agnus og Håkon, af Guds nåde o. s. v. I gode og indsigtsfulde mænd,
vore elskede venner rådmænd og borgere i søstædeme, dybtfølt hilsen
med Gud tilforn.
I skal vide, at siden Eders udsendinge skiltes fra os i Söderköping 2), har
vi hverken modtaget en udsending eller brev fra Eder med besked om, hvad
I agter at foretage eller gøre i vor krig med kongen af Danmark, og derfor
beder vi Eder, gode mænd, at I uden tøven vil meddele os, hvad der hos
Eder er foretaget i denne sag eller vil blive foretaget. Lev vel i Herren. Skre
vet Stockholm mandag før mortensdag.

M

*) brevet er optaget i hanserecessen ndf. nr. 297 § 6. - 2) jf. nr. 214.
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Eggert, abbed i Reinfeld og conservator m. h. til Lübecks pavelige privile
gier pålægger præsterne i Bremen, Slesvig, Schwerin, Ratzeburg og Lübeck
stifter at forkynde bandlysningen af sognepræsten Florentius fra Kampen i
Slesvig stift, fordi denne imod paveligt privilegium har ladet Detlev Broye,
borger i Lübeck, stævne til Stade 1).
Original i Lübeckarkivet.
jf. nr. 217 note 1.
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Pave Urban 5. pålægger provsten i Vasterås, dekanen ved St. Agricol i
Avignon og ærkedegnen i Linköping at overdrage Jens Mikkelsen, kannik i
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Ribe og Slesvig og provst i Vidå, det kanonikat og den præbende ved kirken
i Uppsala, der blev ledig ved subkollektoren Bengt Jönssons død.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner provsten ved kirken i Våsterås, dekanen ved kirken
St. Agricol i Avignon og ærkedegnen ved kirken i Linköping, hilsen
o. s. v.
Det stemmer med fornuft og sømmelighed, at det, der er opnået som en
nåde fra den romerske paves side, føres ud i livet, selv om der på grund af
hans påfølgende død ikke er blevet affattet et pavebrev herom. I sin tid re
serverede vor forgænger pave Innocens 6. - salig ihukommelse - alle de kanonikater, præbender og øvrige kirkelige beneficier, som kollektorer og underkollektorer af afgifter til pavestolen sad inde med, og som da var ledige og i
fremtiden vilde blive ledige, for sin overdragelse og bestemmelse, idet han fra
da af erklærede det for ugyldigt (------ ) x) i denne sag. Men senere, da
nævnte forgænger erfarede, at det kanonikat og den præbende ved kirken i
Uppsala, som afdøde Bengt Jönsson, kannik ved samme kirke, sad inde med,
mens han levede, ved denne Bengts død - han, som var underkollektor af
disse frugter i staden og stiftet Uppsala og afgik ved døden uden for den ro
merske kurie - var blevet ledige og da stod ledige, og idet samme forgænger
betænkte, at ingen uden han den gang havde kunnet eller kunde træffe be
stemmelse om nævnte kanonikat og præbende, da ovennævnte forbehold og
afgørelse lagde sig hindrende i vejen, og idet han ønskede at omfatte vor
elskede søn Jens Mikkelsen, kannik i Ribe af præstegrad, der ved troværdige
mænds vidsnesbyrd var anbefalet til ham for sit sædelige liv, sin vandel og
sine andre retskafne og fortjenstfulde dyder, med nådig gunst i betragtning
af disse fortjenester, var det hans vilje og bevilgede han - nemlig den 12.
maj i sit pontifikats tiende år - at fornævnte kanonikat og præbende, hvis
de som forudskikket var ledige, og ingen på det tidspunkt havde gjort særligt
retskrav gældende på dem, med apostolisk myndighed skulde overdrages og
ligeledes overgives fornævnte Jens med fuld kanonisk ret og al ret og tilbehør,
uanset alle herimod (------ ) *) myndighed var anerkendte som kanniker eller
stræber efter at få anerkendelse eller med hensyn til (------ ) x) måde. Det
var nemlig samme forgængers vilje, at denne Jens med hensyn til opnåelse af
nævnte kanonikat og præbende skulde foretrækkes for alle, men at der ikke
derved (------ ) 1) hver for sig havde fået bevilget af nævnte sæde, at de ikke
skulde være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke
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skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller band
lysning, og at kanonikater (------ ) *) ikke skal kunne tildeles nogen ved
provision (------ ) x) særlig, hvilken ordlyd den så havde, hvorved, når den
ikke var tydeligt omtalt eller i fuld udstrækning optaget i denne forgængers
brev, hvis det havde været affattet i denne sag, virkningen af dette på nogen
som helst måde kunde hindres eller (------ ) x) der i nævnte brev skulde
finde særlig omtale sted; (vor overdragelse gælder også), hvis nævnte Jens
ikke havde været til stede for at aflægge (------ ) x), og når han kom til denne
kirke, gjorde det i egen person, eller (uanset) at man vidste, således som
man ved, at denne sidder inde med kanonikater og præbender ved kirkerne
i Ribe og Slesvig, med den hellige jomfru Maries alter i kirken i landsbyen
Emmerlev og med sognekirken i landsbyen Brøndum, og at — som han for
sikrede - nævnte forgænger ved provision havde givet ham landprovstiet,
kaldet Vidå, i Slesvig stift 2). Men så snart samme Jens i kraft af fornævnte
vilje og bevilling ukæret havde opnået nævnte kanonikat og præbende ved
fornævnte kirke i Uppsala, var det nævnte forgængers vilje, at samme Jens
fuldt ud, således som han af egen drift havde erklæret sig villig til, skulde
afstå fornævnte sognekirke og alter, som han som forudskikket sad inde med,
og som samme forgænger fra da erklærede var ledige, og desuden erklærede
han det for ugyldigt, således som det var, og magtesløst, om nogen med hvil
ken som helst myndighed med eller uden viden herom muligvis hidtil har
forsøgt eller i fremtiden skulde forsøge at handle anderledes i denne sag. Men
eftersom der ikke på grund af nævnte forgængers påfølgende død er blevet
affattet apostolisk brev om fornævnte vilje og bevilling, og idet det, for at
nævnte Jens på grund heraf ikke skal gå glip af virkningen af denne vilje
og bevilling, er vor vilje og beslutning, at vor forgængers nævnte vilje og be
villing med afgørelse og de andre ovennævnte bestemmelser skal have deres
virkning fra ovenævnte dato den 12. maj, som om der, som fremstillet ovenfor,
havde været affattet brev under denne dato angående vor nævnte forgængers
vilje og bevilling, og at dette brev overalt skal være tilstrækkeligt som fuldstæn
digt bevis for fornævnte vilje og bevilling og at der ikke dertil kræves støtte i
noget andet bevis, pålægger vi Eder, gode sønner, ved vort apostoliske brev, at
I alle eller to eller een af Eder personligt eller ved en anden eller flere andre
med fornævnte apostoliske myndighed sørger for at overdrage og overgive sam
me Jens fornævnte kanonikat og præbende ved kirken i Uppsala, hvis det for
nævnte dag den 12. maj som forudskikket var ledigt, og ingen på det tids
punkt havde gjort særlige retskrav gældende om dem, med fuld kanonisk
3. række. VI. — n
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ret og alle rettigheder og tilbehør, idet I indfører ham eller hans befuldmæg
tigede på hans vegne i korporlig besiddelse af fornævnte kanonikat og
præbende og deres omtalte rettigheder og tilbehør og forsvarer ham efter
indførelsen, idet enhver ulovlig besidder skal fjernes derfra, og idet I sørger
for, at han (------ ) 3) det ovenfor anførte, idet I med vor myndighed
(------ ) 3). Givet i Avignon den 8. november i vort første pontifikatsår.
x) for de forkortede formler se nr. 72. - 2) jf. nr. 95. - 3) for de forkortede formler
se nr. 73.
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. Pave Urban 3. overdrager Bernard Bartholomei, kannik i Lund, et kano
nikat ved kirken i Lübeck og reserverer ham præbenden Distincta samme
steds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Bernard Bartholomei, kannik i Lübeck, hilsen o. s. v.
Det stemmer med fornuft (------ ) -*-) pavebrev herom. Da vor forgæn
ger pave Innocens 6. - salig ihukommelse - i sin tid nådigt havde ladet
vor elskede søn Herman v. Rostock, kannik ved kirken i Lübeck - i hvilken
der findes store, middelstore og mindre præbender - indtræde i de rettig
heder, som tilkom afdøde Henrik Sweyme, kannik ved samme kirke, til en af
de nævnte store præbender i denne kirke, om hvis besiddelse samme Henrik,
mens han levede, førte proces i det apostoliske palads med visse andre per
soner, og nævnte Herman af den grund havde opnået ukæret besiddelse af
det nævnte store præbende, og da det måtte forventes, at en anden præbende
ved fornævnte kirke i Lübeck, kaldet Distincta, som samme Herman på det
tidspunkt sad inde med, måtte blive ledig, ønskede samme forgænger at vise
Dig, der var anbefalet til ham ved troværdige mænds vidnesbyrd for retskafne
og fortjenstfulde dyder, en særlig nåde i betragtning af Dine fornævnte for
tjenester og overdrog Dig med apostolisk myndighed et kanonikat ved denne
kirke i Lübeck og gav Dig ligeledes provision herpå, samt reserverede for
nævnte præbende, kaldet Distincta, med alle dens rettigheder og tilbehør
for Dig som apostolisk gave, nemlig den 17 juni i sit ottende pontifikatsår 2),
når den på fornævnte eller enhver anden måde undtagen ved denne Hermans
død måtte blive ledig, idet han strengt forbød vor ærværdige broder biskop
(Bertram) og vore elskede sønner i kapitlet ved kirken i Lübeck eller den
eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller
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al anden rådighed over nævnte præbende, kaldet Distincta, i fællesskab eller
hver for sig hørte, i modstrid med denne reservation, at driste sig til på nogen
måde at tage bestemmelse om samme præbende. Han erklærede det fra da
ugyldigt (------ ) i denne sag, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker
og alle andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner i denne kirke
i Lübeck, selv om (------ ) myndighed var anerkendte som kanniker i samme
kirke eller stræbte efter at få anerkendelse eller (------ ) kirke havde fået sær
ligt (------ ) måde. Det var nemlig nævnte forgængers vilje, at Du med hen
syn til opnåelse af nævnte præbende, kaldet Distincta, skulde foretrækkes for
alle, men at der (------ ) opnå andre præbender og beneficier; (hans over
dragelse gjaldt endvidere), uanset om samme biskop og kapitel eller hvilke
(------ ) at de ikke skulde være pligtige til anerkendelse eller provsion af nogen,
og at de ikke skulde tvinges dertil, og at (------ ) hvorved, når den ikke er ty
delig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i nævnte forgængers brev, hvis
det havde været affattet herom, virkningen af denne nådesbevisning på nogen
som helst måde kunne hindres (------ ) brev skulde finde særlig omtale sted;
(hans overdragelse gjaldt også), hvis Du ikke havde været til stede for at
(------ ) Du kom til denne kirke, gjorde det i egen person og uanset, at Du den
gang sad inde med - som Du endnu gør - med et kanonikat og en præbende
ved kirken i Lund. Men eftersom (------ ) erklærer vi med apostolisk myndig
hed, at den fornævnte nåde, der som forudskikket er vist Dig af nævnte for
gænger, skal have sin virkning fra fornævnte dag, nemlig den 17. juni, som
om denne forgængers brev havde været affattet under (------ ) bevis for denne
nåde, og at der (----- ) bevis. Intet menneske (------- ) vort viljes- og bestem
melsesbrev eller (------). Givet i Avignon den 8. november i vort første ponti
fikatsår.
!) for de forkortede formler se nr. 239. - 2) jf. DRB III 5 nr. 335.
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Pave Urban 3. pålægger bispen af Veroli og dekanerne ved kirkerne i Bre
men og Hildesheim at indføre Bernard Bartholomei i et kanonikat ved kirken
i Lubeck.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder biskop (Guido) af Veroli
og vore elskede sønner (Mauricius) og Gerhard), dekaner ved kirkerne
i Bremen og Hildesheim, hilsen o. s. v.

P
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Det stemmer med fornuft o. s. v. indtil1) bevis. Derfor pålægger vi (—
-) 2) flere andre fra nu af på vor myndighed skal skaffe fornævnte Bernard
anerkendelse som kannik og broder i nævnte kirke i Lübeck, efter at I
(------) 2) denne kirke med nævnte fulde ret, og at I sørger for at overdrage
og anvise samme Bernard fornævnte præbende, kaldet Distincta, der af
nævnte forgænger som ovenfor omtalt er reserveret ham, hvis den efter denne
reservation var ledig eller for tiden er ledig, eller når den måtte blive ledig
som ovenfor omtalt. I skal fremdeles indføre denne eller hans nævnte befuld
mægtigede på hans vegne i faktisk besiddelse af præbenden og dens omtalte
ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen (------ ) 2) derfra, og sørge
for, at han - som det er skik - godkendes til nævnte præbende, og at der fuldt
ud (------ ) 2) eller om samme biskop og kapitel eller (-------) 2) Givet som
ovenfor 1).
!) jf. nr. 240. - 2) for de forkortede formler se nr. 73.
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Pave Urban 3. overdrager efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag
Henrik Werners det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Schwe
rin, som blev ledig ved Gerhard Ravens død.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I ^il vor elskede søn Henrik Wemers, kannik i Schwerin, hilsen o. s. v.
JL Det stemmer med fornuft (------ ) 1 og øvrige kirkelige beneficier, som
da var ledige ved det apostoliske sæde (------ ) x) i denne sag. Og da dernæst
det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Schwerin, ved hvilken
der findes mindre og større præbender, som fordum Gerhard Raven, kannik
ved samme kirke, besad, så længe han levede, ved samme Gerhards død,
som fandt sted ved fornævnte sæde, blev ledige ved samme sæde, overdrog
samme forgænger med apostolisk myndighed (------ ) x), i ønsket om at vise
Dig, som havde opnået præstegraden og ved troværdige mænds vidnesbyrd
var samme anbefalet for Dit sædelige liv, Din vandel og Dine andre mang
foldige dyder og fortjenester, en særlig nåde i betragtning heraf og af hensyn
til vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, som
hos samme forgænger ydmygt gik i forbøn for Dig, der var ham kær, for
nævnte således ledigblevne kanonikat og præbende til Dig, nemlig den 31.
december i hans tiende pontifikatsår2) med fuld kanonisk ret og med alle
rettigheder og tilliggender og gav Dig provision herpå (------ ) 1), uanset alle
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(------ ) 1)5 eller om vor ærværdige broder biskop (Albrecht) og vore elskede
sønner i kapitlet i Schwerin eller hvilke som helst andre (------ ) 1), eller om
nævnte Henrik ikke var til stede for at aflægge den sædvanlige ed på (—
-) 1), eller samme Henrik sidder inde med kanonikater og præbender ved
kirkerne i Kammin og Giistrow i stiftet Karnmin. Og for at Du ikke, fordi
nævnte forgængers brev angående denne nåde på grund af hans indtrufne
død ikke er blevet affattet, skal gå glip af samme nåde, er det vor vilje og
beslutter vi med apostolisk myndighed, at en sådan overdragelse og provision
skal opnå virkning fra fornævnte dato, nemlig 31. december (------ ) x). In
tet menneske (------ ) 3) vort viljes og bestemmelsesbrev eller (-------) 3)
harme. Givet i Avignon den 8. november i vort første pontifikatsår.
!) for de forkortede formler se nr. 239. - 2) jf. nr. 123. - 3) for de forkortede formler
se nr. 72.
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Pave Urban 3. pålægger abbeden i Neuenkamp og dekanerne ved kir
kerne St. Agricol og St. Pierre i Avignon at indføre Henrik Werners i et kanonikat og en mindre præbende ved kirken i Schwerin.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde x) til vore elskede sønner abbed (Henrik) i klostret Neu
enkamp og (Johannes), dekan ved kirken St. Agricol, og dekanen ved
kirken St. Pierre i Avignon, hilsen o. s. v.
Det stemmer med fornuft o. s. v. indtil1) bevis. Derfor pålægger vi Eder,
gode sønner, ved vort apostoliske brev, at I (------ ) 2) flere andre på vor myn
dighed indfører fornævnte Henrik eller (------ ) 2) på hans vegne anerkendes
som kannik og broder i nævnte Schwerin kirke til fornævnte mindre præbendc, efter at (------ ) 2), eller om samme biskop og kapitel eller (-------) 2).
Givet som ovenfor 1).

P

i) jf. nr. 242. - 2) for de forkortede formler se nr. 73.

1362. 10. november. Rostock.

244

Fikke Moltke, høvedsmand på Vordingborg, og notaren Roder slutter på
kongen af Danmarks vegne våbenstilstand med hansestæderne indtil 1364
6. januar, idet Fikke Moltke med mecklenburgske slægtninge og venner som
garanter lover, at udvekslingen af de beseglede traktater herom skal finde
sted inden førstkommende jul.
Optaget i nr. 245.
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et skal være vitterligt for alle dem, der ser og hører dette brev læse, at
der er sluttet en sikker våbenstilstand mellem de høje fyrster kong Val
demar af Danmark og hans søn hertug Kristoffer og alle herrer og mænd,
der er deres hjælpere, på den ene side - den er på de fornævntes vegne blevet
sluttet af den herre ridder Fikke Moltke, høvedsmand på Vordingborg, som
er samme konge af Danmarks mand, og dertil af herr Roder, der er hans
skriver - og de høje fyrster kong Magnus af Sverige og Norge og hans søn
Håkon og alle herrer og alle stæder, der er i den tyske hanse, stæder og folk,
på den anden, hvilken våbenstilstand på deres vegne er sluttet af tre rådmænd fra Lübeck, nemlig herr Bertram Vorrad, herr Johan Pleskow og herr
Johan Pertzeval, to fra Wismar, nemlig herr Johan Dargetzow og herr Johan
Manderow, to fra Rostock, nemlig herr Johan Bomgarden og herr Arnold
Kröpelin, tre fra Stralsund, nemlig herr Herman v. Rode, herr Henrik
Schele og herr Bertram Wulflam. Denne tilsikrede våbenstilstand skal be
gynde nu straks og vare indtil næste helligtrekonger og videre et år frem,
dagen helt ud, på enhver måde som herefter skrevet står, så at alle folk,
der på begge sider er omfattet heraf eller har med det at gøre, inden for
disse dage skal eller kan i sikkerhed søge til de herrers lande og til de stæder,
der er omfattet i dette, med varer eller ellers andet, at indføre og udføre, at
købe og sælge, som købmænd plejer at gøre, og som det uden svig har været
gammel sædvane. Fremdeles skal alle de fanger, som kongen af Danmark
eller hans søn eller deres fogeder på deres vegne har, nyde 1) hele våben
stilstandsperioden, hvad enten de har truffet aftale (om løsepenge) og stillet
sikkerhed herfor — dog så, at pengene ikke er udbetalt 2) - eller ikke, undta
gen herr Frederik Suderland og herr Johan Kale og dertil fem, som kongen
har henvist til andre 3). På samme måde skal alle de fanger, som er taget fra
kongen af Danmark og hans hjælpere i denne krig, nyde fornævnte våbenstil
stand, undtagen de der er henvist (til andre) fra stædernes side før den dag,
da herr Fikke forhandlede med stæderne i Stralsund 4); hvad man kan bevise
derom, skal også være således. Er det også sket, at nogen mand er lyst fred
løs i løbet af denne krig, skal han nyde sikkerhed i stæderne i hele denne
våbenstilstandsperiode. Er det også sket, at nogen af kongens mænd eller
tjenere er blevet lyst fredløs før krigen, skal det stilles i bero indtil det første
møde, som herrerne og stæderne skal holde med kongen af Danmark i Nykø
bing på førstkommende St. Valborgs dag. Ligeledes skal og kan alle køb
mænd, som er i den tyske hanse og vil være med i denne våbenstilstand, søge
til alle markeder for at salte sild og købe varer; og man må ikke afkræve dem
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mere end hvad der er gammel ret og sædvane og hvad man med rette skal
kræve. Fremdeles skal de, der i løbet af denne våbenstilstand vil fare eller
komme til Danmark, i sikkerhed fare og komme til dets stæder, havne og
lande og tilbage igen. Fremdeles skal kongen, hans søn og deres hjælpere på
ingen måde tilføje de fornævnte stæder, deres hjælpere og en hvilken som
helst købmand nogen skade i løbet af denne fornævnte våbenstilstand. Lige
ledes skal de fornævnte stæder og deres hjælpere på ingen måde tilføje den
fornævnte konge af Danmark, hans hjælpere, hans rige eller nogen, der hører
ham til - hvilken slags folk det end er - nogen skade i løbet af denne for
nævnte våbenstilstand. Hvis derudover nogen er med her af herrer eller stæ
der, som ikke vil være indbefattet i denne våbenstilstand, skal man gøre det
vitterligt inden helligtrekonger; og de herrer, der vil være indbefattet, skal
særskilt garantere deres våbenstilstand mellem begge parter. Kongen af Sve
rige og hans søn skal garantere deres våbenstilstand inden helligtrekonger,
hele dagen indbefattet, midtvejs mellem Laholm og Halmstad. Hertugen af
Slesvig og hans søn skal garantere deres våbenstilstand på Fyn inden St. Ni
kolaus dag. Grev Henrik og grev Klaus, hans broder, af Holsten og junker
Adolf af Schauenburg skal garantere deres våbenstilstand på Fyn inden St.
Nikolaus dag. Grev Adolf af Holsten skal også i løbet af den samme tid,
nemlig til St. Nikolaus dag garantere sin våbenstilstand på Femern. Hertug
Erik af Sachsen skal garantere sin våbenstilstand med greverne af Holsten
og med dem fra Lübeck på stædemes vegne inden helligtrekonger i Lübeck.
Alle de andre tyske herrer, som er kongen af Danmarks hjælpere eller vil
blive det, og som vil være med i våbenstilstanden, skal garantere deres
våbenstilstand inden jul i Dammefarten. For at alle disse artikler stadigt og
fast skal overholdes, har på kongen af Danmarks, hans søns og alle deres
hjælperes vegne, som vil være med i denne våbenstilstand, (følgende) aflagt
løfte og aflægger løfte med dette nærværende brev: herr Fikke Moltke, der
er nævnt foran, herr Fikke Moltke af Divitz, herr Albrecht Moltke, herr
Johan Moltke af Teutenvinkel, riddere, Konrad Moltke af Wulfshagen, Hen
rik Moltke af Westenbrügge, Konrad Moltke af Belitz, Henneke Moltke af
Neuenkirchen, Nicolaus Smeger af Fahrenholz, Fikke Alkun, Bernhard Alkuns søn, væbnere; og ligeledes aflægger vi ti fornævnte rådsherrer til gen
gæld løfte til fornævnte herr Fikke og hans frænder med den særlige bestem
melse, at herr Fikke eller en anden på kongen af Danmarks vegne inden
førstkommende jul skal overgive rådsherrerne i Rostock på alle vores vegne
kongen af Danmarks brev af den ordlyd, som står skrevet her foran, og be-
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seglet med rette segl af ham, hans søn og hans tre biskopper, nemlig herr
Niels, ærkebiskop af Lund, herr Henrik, biskop af Roskilde, Magnus, bi
skop i Vendsyssel, herr Klaus Limbæk, drost, herr Stig Andersen, herr
Palle Jensen, herr Anders Frost, marsk, herr Hennig Podebusk, herr Fikke
Moltke, høvedsmand på Vordingborg, herr Lydeke Skinkel, høvedsmand
på Nyborg, herr Heine Kabold, herr Kristian Kule, herr Benedikt v. Ahle
feld, herr Oluf Bjømsen, herr Anders Nielsen og herr Anders Jakobsen,
riddere. Og når herr Fikke eller en anden på kongen af Danmarks vegne
har overgivet brevet til fornævnte rådsherrer i Rostock, så skal fornævnte
herr Fikke og hans frænder, der sammen med ham har aflagt løfte herom,
være kvit, fri og løst fra dette løfte. Ligeledes når rådsherrerne fra Rostock
på deres og de andre stæders vegne har overgivet fornævnte herr Fikke eller
en anden på kongen af Danmarks vegne et brev af den ordlyd, som står skre
vet her foran, og indenfor den fornævnte frist, nemlig jul, beseglet med rette
segl af seks stæder, nemlig Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund
og Greifswald, så skal de ti fornævnte rådsherrer være kvit, fri og løst fra
det samme løfte i forhold til herr Fikke og hans frænder. Til vidnesbyrd
herom har vi herr Fikke, høvedsmand på Vordingborg, etc. således som de er
nævnt foran, hængt vore segl under dette nærværende brev, der er givet og
skrevet i Rostock i det Herrens år 1362 på den hellige biskop St. Mortens
aften.
i) d. v. s. løslades på æresord. - 2) hvis pengene er betalt er de eo ipso fri. - 3) d. v. s.
givet afkald på retten til løsepenge til fordel for tredjemand. - 4) vistnok omkr. 8. ok
tober, jf. nr. 221.
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1362. Omkr. 10. november. Rostock.

Reces af hansedagen i Rostock.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

det Herrens år 1362 søndag1) før den hellige Morten bisps dag var
stædernes rådmænd forsamlede i Rostock; fra Lübeck Bertram Vorrad,
Johan Pleskow, Johan Pertzeval, fra Wismar Johan Dargetzow og Johan
Manderow, fra Rostock Johan Bomgarden og Arnold Kröpelin, fra Stralsund
Herman v. Rode, Henrik Scheele og Bertram Wulflam, som i alle tyske hansestæders og specielt i søstædernes navn forhandlede med herr Fikke Moltke,
den danske konges foged, og med sammes notar Roder på denne måde: (1)
at der blev afsluttet en våbenstilstand i overensstemmelse med det herom ud
leverede brev, hvis ordlyd følger og er således: Det skal være (o. s. v. = nr.
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Nr. 247

244). (2) Fremdeles blev der på samme møde forhandlet og truffet beslut
ning vedrørende dem fra Femern, at de ikke længere skal betale stædemes
told, da de ikke er i den tyske hanse. (3) Fremdeles var der i Rostock gjort
arrest hos en mand fra Flensborg, der førte saltede sild fra Dragør med sig.
Herom blev det besluttet, at disse sild skal tilbageholdes eller sælges, og de
penge, som kommer ind herved, skal holdes tilbage, indtil herr Henrik, greve
af Holsten, kan blive underrettet, og der kan gives ham en advarsel om dette
forhold. (4) Alt det anførte er af rådmændene i Lübeck skrevet og anbefalet
til Köln, Hamburg, Bremen og til stædeme i den vestlige del. Og rådmæn
dene i Rostock sendte deres udsending med herr Fikke Moltke for at meddele
det anførte til den herre konge af Sverige. Rådmændene i Stralsund sendte
deres brev om det anførte til Kolberg, Stettin, Anklam, Greifswald, Danzig, til
Riga og til Kalmar. Rådmændene i Wismar sendte deres brev om det anførte
til Bergen. (5) Fremdeles blev det vedtaget at holde en hansedag i Stralsund
den førstkommende nytårsdag.
1) 6. november; denne dag må angive tidspunktet for forhandlingernes påbegyndelse,
da den i recessen anførte traktat med Fikke Moltke er dateret 10. november.

1362. 11. november. Lübeck.
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Godskalk Wildberch, ridder, sælger landsbyen Pulsen i Giekau sogn i Hol
sten til biskop Bertram af Lübeck ‘for 500 mark lybsk, som fuldt ud er ud
betalt mig
.. . Givet og handlet i Lübeck i det Herrens år 1362 på bispen
og bekenderen St. Mortens dag.’
Afskrift i Lübeck bispearkiv.

i) Af nr. 316 fremgår, at biskop Bertram køber godset på hr. Stig Andersens vegne.
Salget stadfæstedes samme dag (11. november) af grev Adolf af Holsten.
1362. 12. november, Reg.Dan. nr. *2445: et brev af rådet i Lübeck, hvori
hr. Henrik de Vemeren, kannik i Lübeck, optræder som vidne, udelades
i DRB.

1362. 13. november. Kalundborg.

247

Jens Navnesen, foged i Kalundborg, erklærer, at Henzeke Jode har betalt
Peder Knudsen, Jakob Skave og ham de lovede 33 mark lybsk i løsepenge.
Original i Lübeckarkivet.
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ens Navnesen, de Danskes herre konges foged i Kalundborg, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at nærværende brevviser Henzeke Jode, der blev taget til
fange i krigen, mens stæderne lå for Helsingborg, i sandhed har udbetalt og
overgivet mig 35 mark lybsk i løsepenge, som han afgav løfte om til Peder
Knudsen, Jakob Skave og til mig Jens. Derfor erklærer jeg med dette brev
denne Henzeke for kvit og fuldstændigt fritaget for krav fra os tre fornævnte
og alle andre med hensyn til nævnte fangenskab. Givet i Kalundborg i det
Herrens år 1362 søndagen næst efter bispen og bekenderen St. Mortens dag
under mit segl, der er fæstnet til bagsiden til sikrere forvaring og til vidnes
byrd om alt det fornævnte.

J
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1362. 13. november. Kalundborg.

Mads Sod erklærer, at Køneke Kempe har betalt ham 30 mark lybsk i
løsepenge.
Original i Lübeckarkivet.

ads Sod til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at nærværende brevviser Køneke Kempe, som jeg tog
til fange i krigen, mens stæderne lå for Helsingborg, efter min vilje fuldt har
udbetalt 30 mark lybsk i løsepenge, hvorfor jeg med dette brev erklærer denne
Køneke kvit og fuldstændigt fritaget for krav fra mig og alle med hensyn til
nævnte fangenskab. Skrevet i Kalundborg i det Herrens år 1362 søndagen
næst efter bispen og bekenderen St. Mortens dag under seglet tilhørende Jens
Navnesen, de Danskes herre konges foged sammesteds, fæstnet til bagsiden, da
mit eget ikke var for hånden 1).

M

1) nr. 247 og 248 er skrevet med samme hånd.

1362. 16. november. Vordingborg.

249

Kong Valdemar 4. Atter dags og hans søn hertug Kristoffers genbrev til nr.
250.
Original i Lübeckarkivet.

et skal være vitterligt for alle dem, der ser og hører dette brev læse, at
der er sluttet en sikker våbenstilstand mellem os, kong Valdemar af
Danmark, og hertug Kristoffer, vor søn, og alle herrer og mænd, der er vore
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hjælpere, på den ene side og de høje fyrster Magnus og hans søn Håkon,
konger af Sverige og Norge, og alle herrer og alle stæder, der er i den tyske
hanse, stæder og folk, på den anden. Denne tilsikrede våbenstilstand begyndte
mortensaften og skal vare indtil næste helligtrekonger og videre et år frem,
dagen helt ud, på enhver måde, som herefter står skrevet, så at alle folk, der
på begge sider er omfattet heraf eller har med det at gøre, inden for disse
dage skal eller kan i sikkerhed søge til de herrers lande og til de stæder, der
er omfattet i dette, med varer eller ellers andet, at indføre og udføre, at købe
og sælge, som købmænd plejer at gøre, og som det uden svig har været gam
mel sædvane. Fremdeles skal alle de fanger, som vi eller vor søn har i vor
varetægt, eller som vore fogeder på vores vegne har, nyde 1) hele våbenstil
standsperioden, hvad enten de har truffet aftale (om løsepenge) og stillet sik
kerhed herfor - dog så, at pengene ikke er udbetalt 2) - eller ikke, undtagen
herr Frederik Suderland og herr Johan Kale og dertil fem, som vi har hen
vist (til andre) 3). På samme måde skal alle de fanger, som er taget fra os
og vore hjælpere i denne krig, nyde hele våbenstilstandsperioden, undtagen
dem, der fra stædernes side er henvist (til andre) før den dag, da herr Fikke
Moltke forhandlede med stædeme i Stralsund4); hvad man kan bevise
derom, skal også være således. Er det også sket, at nogen mand er lyst fredløs
i løbet af denne krig, skal han nyde sikkerhed i stædeme i hele denne våben
stilstandsperiode. Er det også sket, at nogen af vore mænd eller tjenere er
blevet lyst fredløs før krigen, skal det stilles i bero og sikkerheden gælde ind
til den første forhandlingsdag, som herrerne og stæderne skal have med os i
Nykøbing på førstkommende St. Valborgs dag. Ligeledes skal og kan alle
købmænd, som er i den tyske hanse og vil være med i denne våbenstilstand,
søge til alle markeder for at salte sild og købe alle varer; og man må ikke
afkræve dem mere end hvad der er gammel ret og sædvane og hvad man
med rette skal kræve. Fremdeles skal vi og vore også bevare vore gamle ret
tigheder. Fremdeles skal de, der i løbet af denne våbenstilstand vil fare eller
komme til vort rige, i sikkerhed fare og komme til vore stæder, havne og lande
og tilbage igen. Fremdeles skal vi, vor søn og vore hjælpere på ingen måde
tilføje de fornævnte stæder og købmænd nogen skade i løbet af denne for
nævnte våbenstilstand. Ligeledes skal de fornævnte stæder og købmænd og
deres hjælpere på ingen måde tilføje os, vore hjælpere, vort rige eller nogen,
der hører os til - hvilken slags folk det end er - nogen skade i løbet af denne
fornævnte våbenstilstand. Hvis derudover nogen er med her af herrer eller
stæder, som ikke vil være indbefattet i denne våbenstilstand, skal man gøre
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det vitterligt inden helligtrekonger. De herrer, der vil være indbefattet, skal
særskilt garantere deres våbenstilstand mellem begge parter. Kongen af Sve
rige og hans søn skal garantere deres våbenstilstand inden helligtrekonger,
hele dagen indbefattet, midtvejs mellem Laholm og Halmstad. Hertugen af
Slesvig og hans søn, Henrik og Klaus, brødre, grever af Holsten, og junker
Adolf af Schauenburg skal garantere deres våbenstilstand på Fyn inden St.
Nikolaus dag. Grev Adolf af Holsten skal også i løbet af den samme tid,
nemlig St. Nikolaus dag, garantere sin våbenstilstand på Femern. Hertug
Erik af Sachsen skal garantere sin våbenstilstand med greverne af Holsten og
med dem fra Lübeck på stædernes vegne inden helligtrekonger i Lübeck. Alle
de andre tyske herrer, som er vore hjælpere eller vil blive det, og som vil
være med i våbenstilstanden, skal garantere deres våbenstilstand inden jul
i Dammgarten. For at alle disse forskrevne artikler stadigt, fast og ubrødeligt
skal overholdes, har følgende aflagt løfte for os, vor søn og alle vore hjælpere,
som vü være med i denne våbenstilstand, og aflægger med dette nærværende
brev løfte sammen med os og vor søn til de samme stæder og deres hjælpere:
de ærværdige mænd og herrer, herr Poul, biskop i Århus, herr Henrik, biskop
i Roskilde, herr Magnus, biskop i Vendsyssel, herr Klaus Limbæk, drost,
herr Stig Andersen, herr Palle Jensen, herr Anders Frost, marsk, herr Henning
Podebusk, herr Fikke Moltke, høvedsmand på København, herr Åge Ingvarsen, gælker i Skåne, herr Lydike Skinkel, høvedsmand på Nyborg, herr
Heine Kabold, herr Kristian Kule, herr Benedikt v. Ahlefeld, herr Oluf
Bjørnsen og Anders Nielsen, vore tro riddere. Til klarere og yderligere vidnes
byrd om alt dette er vort, vor søns, vore fornævnte biskoppers og ridderes segl
hængt under dette nærværende brev, der er givet og skrevet i Vordingborg i
det Herrens år 1362 onsdagen i ugen efter den hellige biskop Mortens dag.
*) - 4) se nr. 244 note 1-4.
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1362. 16. november. Lübeck.

Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald erklærer, at
der er sluttet våbenstilstand, gældende fra 1362 10, november til 1364 6. ja
nuar, mellem kong Valdemar af Danmark og hans søn Kristoffer på den ene
og kongerne Magnus af Sverige og Håkon af Norge samt hansestæderne på
den anden side.
Original i rigsarkivet.

i6. november 1362
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i rådsherrer i stædeme, nemlig Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock,
Stralsund og Greifswald, vil, at det skal være vitterligt for alle dem, der
ser eller hører dette brev læse, at der er sluttet en sikker våbenstilstand mellem
på den ene side de høje fyrster kong Valdemar af Danmark, hans søn hertug
Kristoffer og alle herrer og mænd, der er deres hjælpere, og på den anden den
høje fyrste Magnus og hans søn Håkon, konger af Sverige og Norge, og alle
herrer, der er deres hjælpere, og alle stæder og folk, der er i den tyske hanse.
Denne tilsikrede våbenstilstand begyndte St. Mortens aften og skal vare ind
til næste helligtrekonger og videre et år frem, dagen helt ud, på enhver måde,
som herefter står skrevet, så at alle folk, der på begge sider er omfattet heraf
eller har med det at gøre, inden for disse dage skal eller kan i sikkerhed søge
til de herrers lande og til de stæder, der er omfattet i dette, med varer eller
ellers andet, at indføre og udføre, at købe og sælge, som købmænd plejer at
gøre, og som det uden svig har været gammel sædvane. Fremdeles skal alle
de fanger, som kongen af Danmark eller hans søn eller deres fogeder på deres
vegne har, nyde 1) hele våbenstilstandsperioden, hvad enten de har truffet
aftale (om løsepenge) og stillet sikkerhed herfor - dog så, at pengene ikke er
udbetalt2) - eller ikke, undtagen herr Frederik Suderland og herr Johan
Kale og dertil fem, som kongen har henvist (til andre) 3). På samme måde
skal alle de fanger, som er taget fra kongen af Danmark og hans hjælpere i
krigen, nyde nævnte våbenstilstand, undtagen dem, der er henvist (til andre)
fra stædernes side før den dag, da herr Fikke Moltke forhandlede med stæderne i Stralsund 4); hvad man kan bevise derom, skal også være således. Er
det også sket, at nogen mand er lyst fredløs i løbet af denne krig, skal han
nyde sikkerhed i stæderne i hele denne våbenstilstandsperiode. Er det også
sket, at nogen af kongens mænd eller tjenere er blevet lyst fredløs før krigen,
skal det stilles i bero og sikkerheden gælde indtil den første forhandlingsdag,
som herrerne og stædeme skal have med kongen af Danmark i Nykøbing på
førstkommende St. Valborgs dag. Ligeledes skal og kan alle købmænd, som
er i den tyske hanse, og som vil være med i denne våbenstilstand, søge til
alle markeder for at salte sild og købe alle varer; og man må ikke afkræve
dem mere end hvad det er en gammel ret og sædvane og hvad man med
rette skal kræve. Fremdeles skal de, der i løbet af denne våbenstilstand vil
fare eller komme til Danmark, i sikkerhed fare og komme til dets stæder,
havne og lande og tilbage igen. Fremdeles skal kongen, hans søn og deres
hjælpere på ingen måde tilføje de fornævnte stæder og nogen som helst køb
mænd nogen skade i løbet af denne fornævnte våbenstilstand. Ligeledes skal
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de fornævnte stæder og deres hjælpere på ingen måde tilføje den fornævnte
konge af Danmark, hans hjælpere, hans rige eller nogen, der hører ham til hvilken slags folk det end er - nogen skade i løbet af denne fornævnte våben
stilstand. Hvis derudover nogen er med her af herrer eller stæder, som ikke
vil være indbefattet i denne våbenstilstand, skal man gøre det vitterligt inden
helligtrekonger; og de herrer, der vil være indbefattet, skal særskilt garantere
deres våbenstilstand mellem begge parter. Kongen af Sverige og hans søn
skal garantere deres våbenstilstand inden helligtrekonger, hele dagen indbe
fattet, midtvejs mellem Laholm og Halmstad. Hertugen af Slesvig og hans
søn, Henrik og Klaus, grever af Holsten, og junker Adolf, greve af Schauen
burg, skal garantere deres våbenstilstand på Fyn inden St. Nikolaus dag. Grev
Adolf af Holsten skal også i den samme tid, nemlig inden St. Nikolaus dag
garantere sin våbenstilstand på Femern. Hertug Erik af Sachsen skal garan
tere sin våbenstilstand med greverne af Holsten og med dem fra Lübeck på
stædernes vegne inden helligtrekonger i Lübeck. Alle de andre tyske herrer,
som er vore hjælpere eller vil blive det, og som vil være med i våbenstilstan
den, skal garantere deres våbenstilstand inden jul i Dammgarten. For at alle
disse artikler stadigt og fast skal overholdes uden svig har vi rådsherrer i de
fornævnte seks stæder aflagt løfte og aflægger med dette nærværende brev
løfte på alle stæders vegne, som er i hansen og er omfattet heraf. Til yder
ligere vidnesbyrd herom har vi hængt vore segl under dette brev, der er givet
og skrevet i Lübeck i det Herrens år 1362 onsdagen i ugen efter den hellige
biskop St. Mortens dag.
i) - 4) se nr. 244 note 1-4.
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1362. 26. november. Lübeck.

Eggert, abbed i Reinfeld og conservator m. h. til Lübecks pavelige privile
gier, henstiller til provst Wilken i St. Georgs-kloster i Stade at frafalde den
stævning af Detlev Broye, borger i Lübeck, som han har foretaget efter op
fordring af sognepræsten Florentius fra Kampen i Slesvig stift, subsidiært be
faler han ham under straf af bandlysning at forsvare sin optræden i Lü
beck1).
Original i Lübeckarkivet.

*) jf. nr. 217 note 1.
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3°- november 1362 eller 1367

Nr. 254

1362. 26. november. Lund.
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Herr Jakob Jensen af Markie overlader nogle gældsbreve, udstedte af af
døde ærkebiskop Jakob og hans medlover e, til kong Valdemar.
Kalundborgske registratur (1476).

err Jakob Jensens af Markies brev om, at han oplader og giver kong
Valdemar og hans arvinger og efterkommere al den rettighed og de
åbne breve, han har fået af de velbyrdige mænd og herrer, ærkebiskop Jakob
af Lund og Peder Nielsen af Knutstorp, ridder, og Niels Truedsen, Peder
Nielsen og Åge Nielsen, væbnere, angående 200 mark skånske penge, ^/2
læster malt, 2 læster og 8 pund rug, 8 pund havre, og på 500 mark skånske
penge og 100 lødige mark, og på 250 mark skånske penge, som er gode og
gængse på Bornholm. Givet i Lund i det Herrens år 1362 dagen efter den
hellige Katarines dag.

H

Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at fornævnte x) herr Jakob Jensen af Markie oplader kong Valde
mar de breve, som han havde af ærkebispen af Lund og hans medlovere
på 200 mark, på 41/2 læster malt, på 2 læster og 8 pund byg, på 2 øre havre
og på 500 mark skånske penge. Givet 1362.

B

*) sigter til nr. 274.

1362. 27. november. Avignon.
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Universitetet i Paris ansøger pave Urban 3. om, bl. a. at magistrene i den
engelske nation under artesfakultetet, der kommer fra ‘rigerne Ungarn, Bøh
men, Polen, Sverige, Danmark, Norge, Skotland, England, Irland o. s. v.?
og som har studeret i indtil ti år, må få deres - i nogle tilfælde - ubehjælp
somme ansøgninger bevilget, da de har opbrugt deres egne midler og ikke har
råd til at rejse til pavestolen.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1362 eller 1367. 30. november.
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Ivar Nielsen, ridder, indgår forlig med herr Stig Andersen om jomfru
Toves arv.
Efter oversættelse i Anne Krabbes kopibog.

Nr. 255
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var Nielsen, ridder, ønsker alle dem, der får dette brev at se, salighed i
Herren.
Det skal være vitterligt for både nulevende og fremtidige, at jeg på ven
skabelig måde er blevet forligt og har truffet aftale med herr Stig Andersen
på jomfru Toves vegne - datter af herr Uffe Stigsen, ridder, og trolovet til
mig af herr Stig Andersen, ridder - (på den måde) at jeg på sand tro og
love har afgivet løfte om, at jeg ikke skal befatte mig med Bjørnholm eller
med noget andet af herr Stigs gods i hans livstid, med mindre det sker med
hans vilje og samtykke, og heller ikke stræbe derefter, eftersom fornævnte
herr Stig har tilstået og overladt mig alt sit gods på Sjælland med alle rettig
heder, så længe han lever. Men når fornævnte herr Stig går al kødets gang,
skal jeg på jomfru Toves vegne efter nævnte herr Stigs død modtage, nyde
og beholde en fuld arvelod, således som landets love tilsigter og påbyder. Her
udover forpligter og binder jeg mig fast til, at jeg af al min magt og evne
skal befordre og fremme Jens Uffesens og Anders Uffesens gavn og bedste fornævnte jomfru Toves brødre - og ikke over for nogen bifalde eller påhøre
noget, der kan være til brøst og skade for de nævnte brødre, hvis jeg med
venners og frænders hjælp i stedet kunde virke til deres gavn. Til yderligere
vidnesbyrd hænger mit segl under dette brev. Givet i det Herrens år 1367
(eller 1362) x) på St. Andreas’ dag.

I

i) begge årstal findes jævnsides i overleveringen. 1367 er måske det rette, eftersom
der disponeres over gods på Sjælland, hvilket 1362 10. april, nr. 166, var blevet hen
lagt til Tove, Stig Andersens hustru. Hun lever endnu 1365 26. august, Acta Pont. VII
T3i nr. 5474.
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1362. 4. december.

Unker, johanniterbroder i Antvorskov, lover rådmænd og borgere i Lübeck
at genindtræde i fangenskab hos dem, hvis kong Valdemar 4. Atterdag ikke
får ham udløst under forhandlingerne med Lübeck.
Original i Lübeckarkivet.

nker, broder af johanniterordenen i Antvorskov, til alle, hvem dette
brev når, hilsen med Gud.
Jeg erkender med dette brev, at jeg på mine egne vegne og for min svend
Peder Truelsen, der blev taget til fange sammen med mig, på tro og love har
erklæret og nu erklærer over for de hæderværdige og gode mænd, de herrer
rådmænd og alle borgere i Lübeck og gennem dem den gode mand Eggert

U
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Schiphorst, deres marsk, at vi i sandhed og for vist er deres fanger, således
at vi helligtrekongersdag om et helt år vil og skal vende tilbage til det fordums
fangenskab hos fornævnte rådmænd, hvorfra vi er sluppet ud, hvis vi ikke
bliver udløst af vor herre Danmarks konge under hans forhandlinger. Dette
har jeg lovet og lover jeg nu med dette brev at overholde ubrydeligt. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1362 på den glorrige jomfru St. Barbaras dag.

1362. 8. december.

256

Ærkebiskop Niels af Lund erklærer, at han har modtaget borgen Hammers
hus og øen Bornholm af kong Valdemar 4. Atterdag på en række nærmere
fastsatte vilkår.
Efter tryk hos Rosæfontanus (Svanning 1560).

i Niels, af Guds nåde ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, til alle,
der hører dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at vi har modtaget og til vor
frie rådighed fået overladt borgen Hammershus tillige med øen Bornholm af
vor såre kære herre Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters
konge, på nedenforanførte måde. Først, at når samme vor herre konge kræ
ver borgen Hammershus tillige med øen Bornholm tilbage fra os, da skal vi
ærkebiskop Niels eller vore efterfølgere frit oplade den fornævnte borg til vor
nævnte herre kong Valdemar eller hans udsending, der medfører hans åbne
brev, tillige med alle blider, armbrøster, våben og alt andet løsøre på samme
måde, som herr Jakob Split (af), ridder, har overgivet os det i samme vor
herre konges navn, uden nogen som helst indsigelse. Fremdeles så ofte og når
vi ærkebiskop Niels indsætter en høvedsmand for nævnte borg og ovennævnte
land, da skal han, hvem det end måtte være, yde kong Valdemar en fyldest
gørende forpligtelse angående fornævnte, således at denne forpligtelse ikke på
noget punkt skal beskære noget af den kongelige ret. Han, som indsættes
som høvedsmand for borg og land, skal også være af en sådan karakter, at
både kongen og vi til største gavn for riget kan nære urokkelig tillid til ham.
Hvis det fremdeles skulde ske, at vi oplader borg og land til herr kong
Valdemar, da skal vi i troskab og tjenstvilligt sammen med alle, som ønsker
at gøre eller undlade at gøre noget for vor skyld, hjælpe til, at nævnte borg
for hele det næstfølgende år forsynes med besætning og levnedsmidler i rigelig
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mængde til gavn for den omtalte herre kong Valdemar. Fremdeles så længe
vi ærkebiskop Niels og vore efterfølgere har fornævnte borg tillige med øen
i vor magt, skal den altid være åben for herr kong Valdemar og hans hus
stand. Alt dette fornævnte og ethvert punkt af det lover vi trofast skal over
holdes af os ærkebiskop Niels og vore efterfølgere tillige med vort elskede
kollegium i Lund, uden alle indsigelser i henhold til kanonisk eller borgerlig
ret, som findes eller kan udfindes, og som kan fremføres til skade for vor
herre kong Valdemar eller hans rige. Til bestyrkelse og åbenbar sikkerhed
for denne godkendelse, dette løfte og for hvert enkelt punkt af det fornævnte
har vi ladet vort segl hænge under dette brev tillige med segl tilhørende vort
kollegium i Lund og de herrer Henrik Bokholt, dekan, Josef, ærkedegn, Jens
Rønning, kantor, Jakob Jermer, Jens Henriksen, Peder Bodulvsen og Niels
Knudsen, kanniker. Givet på den hellige jomfrus undfangelsesdag år 1362.
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[1362]. 15. december.

Rådet i Visby meddeler hansestæderne, at den pundtold, som de har oppe
båret, har de ifølge overenskomst i Söderköping sendt til Öland og udbeder
sig bl. a. oplysninger om den våbenstilstand, som de har hørt er blevet af
sluttet med kong Valdemar.
Optaget i nr. 309 § 3.

skal vide, kære og elskede venner, at vi har sendt den told, som er oppe
båret hos os fra forårstid indtil St. Mikkels dag, til borgen på Öland ifølge
den overenskomst, der blev sluttet i Söderköping mellem jeres sendebud og
vore *); og tolden fra Stockholm er ikke indgået til os. Fremdeles at summen
af tolden er 15 stykker voks — de vejede 10 skippund og 8 markpund - 180
mark lybske penge og 27 lybske og ungarske gylden og 50 stykker matuner
og gamle skjoldgylden 2). Af den grund beder vi om, at I mager det så, at
vi ikke bliver rykket yderligere, og at vore borgere og ligeledes alle andre
hæderlige folk, der måtte fortolde deres gods for anden gang i Hamburg, får
deres penge igen og at vi bliver holdt skadesløs i overensstemmelse med jeres
brev, som I sendte os 3). Fremdeles I herrer, har vi hørt, at det er kommet til
en våbenstilstand mellem fællesstædeme, der er i hansen, og kongen af Dan
mark, og hvis vi er sikret i den, (beder vi om), at I vilde og vil meddele os
det. Fremdeles har vi hørt, at der er berammet et møde af fællesstædeme nu
til foråret; er der noget derom (beder vi om), at I meddeler os det. Frem-
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deles hvis I hører noget, som er skadeligt for vor stad eller vore borgere, (beder
vi om), at I vilde meddele os det og afværge det, således som vi tiltror Eders
hæderlighed det, eftersom vi for et år siden i vor nød udfriede sådant gods,
som var hos os fra stædeme, med vort gods. Fremdeles hvis nogen herre
vil skade os - hvad Gud forbyde - og der da ikke kommer nogen hjælp til
os fra jer og fra stæderne, så frygter vi, at der ikke alene let vil ske os yder
ligere skade men også fællesstæderne, idet vi med Vorherres hjælp vil drage
omsorg for os, det bedste vi formår. Fremdeles har vi hørt, at tyskerne i
Pskorv endnu holdes fangne; bliver de ikke udløst i løbet af vinteren, og
hvis der da er noget for os at gøre, (beder vi om), at I også meddeler os det.
Forbliv med sundhed i Gud. Skrevet den første torsdag efter Lucie.
1) kendes ikke, men jf. nr. 214. - 2) franske guldmønter, moutons og écus. - 3) ken
des ikke.

1362. 15. december. Avignon.
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Stefan, kardinaldiakon af Sta. Maria in Aquiro, ansøger pave Urban 3. om,
at hans kammermester Bernard Bartholomei, kannik ved kirken i Lund, ved
provision må få det kanonikat og den præbende ved kolle giat kirken SaintOmer, Thérouanne stift, som blev ledige ved Elias de Rouffignacs død.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ders hengivne Stefan, kardinaldiakon af Sta. Maria in Aquiro, bønfalder
Eder, hellige fader, om, at I, idet I viser hans elskede kammermester
Bernard Bartholomei, klerk fra Avignon, kannik ved kirken i Lund, en sær
lig nåde, vil værdiges ved provision at give samme Bernard det kanonikat
og den præbende ved kollegiatkirken Saint-Omer i landsbyen Saint-Omer,
Thérouanne stift, der er ledige ved kurien ved Elias de Rouffignacs død, denne
kardinals kødelige broder, som afgik ved døden ved kurien, uanset det for
nævnte kanonikat og præbenden ved kirken i Lund, som han er rede til at
afstå, når han i kraft af denne nådesbevisning har opnået ukæret besiddelse
af nævnte kanonikat og præbende, tillige med andre ‘uanset’, gunstige be
stemmelser og (indsættelse af) eksekutorer som i formularerne. Lad det ske
B1). Uden anden læsning. Lad det ske B1). Givet i Avignon den 15. decem
ber i vort første pontifikatsår.

E

*) Urban 5.s underskrift.
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1362. 16. december. Avignon.

Pave Urban 3. udnævner abbeden for klostret i Lüneburg, dekanen ved
kirken i Lübeck og skatmesteren ved kirken i Slesvig til værneherrer for provst,
dekan og kapitel ved kirken i Bremen i tre år.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner (Ulrik), abbed for klostret i Lüneburg, Verden
stift, og (Johan), dekan ved kirken i Lübeck, og .., skatmester ved
kirken i Slesvig, hilsen o. s. v.
Da vi skønt uværdige efter Herrens bestemmelse står i spidsen for den
kæmpende kirke......... 1 ), idet dette brev ingenlunde skal have gyldighed
efter tre års forløb. Givet i Avignon den 16. december i vort første pontifikatsar.

T
o

i) for den anvendte formular se DRB II 10 nr. 382.
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[1362]. 18. december. Danzig.

De preussiske stæder meddeler søstæderne, at de ikke fortsat vil opkræve
pundtolden, beklager sig over ikke at være blevet underrettet om våbenstil
standen med Danmark og forlanger oplysninger om de aftaler, der er truffet
vedrørende det gods og de fanger, de har mistet.
Optaget i nr. 297 § 9.

nderdanig hilsen og venskab tilforn.
Elskede herrer og venner. Vi giver Eder, vise mænd, vort svar angå
ende de artikler, der blev forhandlet i Stralsund, hvor vore rådsudsendinge var
til stede x). For det første, at vi vil udbetale den afgift, som er opkrævet i de
preussiske havne, i staden Elbing eller Danzig, idet vi overlader det til Eder,
til hvis hænder det skal ske2). Summen er på 780 mark preussisk. Den af
gift har vi givet til pacificering af farvandet Øresund for at beskærme vort
gods. Men da vort gods sammesteds er blevet os frataget af Danmarks konge
og hans fæller, og der senere er sluttet våbenstilstand 3) mellem Eder og
nævnte konge, under hvilken de har haft fuld sikkerhed til uden tilbagehol
delse frit at indføre og udføre af Eders havne, uden at vi har givet samtykke
hertil, og da den sidste våbenstilstand4) var forkyndt i over en måned i
Eders stæder, inden den meddeltes os ved Eders brev, hvilket vi under alle
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omstændigheder tager Eder ilde op, kan vi derfor ikke give os tilfreds med
Eders svar, men håber, at der må tilgå os et meget mere velbegrundet svar
fra Eder, hæderværdige mænd. I skal ligeledes vide, at vi for tiden ikke vil
bindes til nogen afgift. Vi beder om, at den afgift, som I efter mikkelsdag
har taget af de preussiske landes indbyggere, må blive tilbagegivet os; hvis
det ikke sker, bør vi herefter tages med på råd om, hvorledes og på hvilken
måde vi kan få den tilbage, eftersom vi ikke har modtaget nogen afgift af
Eder eller af andre efter nævnte frist, da også ydelsen af afgiften er udløbet til
denne termin 5). Hvorvidt I forsoner Eder med nævnte konge for bestandigt
eller for et tidsrum, det overlader vi til Eder, såre vise mænd, som ved at
vurdere, hvad det er bedst at gøre eller undlade at gøre i denne sag. Af Eders
brev har vi jo vel forstået, at der er sluttet våbenstilstand, skønt det i dette
ikke udsiges......... 6), og særligt, fordi nogle fanger fra Preussen endnu til
bageholdes i de Danskes land, og der ligeledes findes andre i Preussen, som har
lovet, at de til en given tid vil vende tilbage i fangenskabet, hvis der ikke i
den våbenstilstand, der under Eders forhandling er afsluttet, er fastsat,
at de skal være fri for sligt fangenskab. Vi beder Eder om at skrive til os om
dette forhold og give os sikre oplysninger herom. Ligeledes om vort privile
gium, som vi mange gange har bedt om og forlangt, og som endnu ikke er
kommet i vor besiddelse, hvilket vi såre undres over. Derfor beder vi Eder,
hæderlige mænd, endnu en gang om, at I vil værdiges at overgive os vore
privilegier for vor trediedel 7), som vi har erhvervet med megen vanskelig
hed og under store udgifter, eller i det mindste, at I betaler os de omkost
ninger, som vi har haft for samme, idet I desuden erstatter den skade, som
vi har lidt ved at undgå (handel på) Flandern, inden vore privilegier gen
oprettedes. Vi beder om at få svar om de enkelte punkter tilbage med dette
sendebud. Lev vel i Kristus og befal over os. Givet søndagen næst før jul
under rådmændene i Danzigs segl.
1) d. v. s. 1362 8. oktober, nr. 221. - 2) ifølge et lidt senere udateret brev udbetaltes
en del af beløbet (50 mark) til de hanseatiske udsendinge Johan Pertzeval og Bernhard
v. Bremen, jf. nr. 297 § 9 og nr. 294. - 3) jf. 1362 10.-16. nov., nr. 244, 245, 249 og 250.
- 4) sigter vistnok til en tidligere våbenstilstand i eftersommeren 1362, jf. nr. 193 note 1.
- 5) ifølge hanserecessen af 1361 7. september, nr. 79, havde den først vedtagne pund
told gyldighed til mikkelsdag 1362. - 6) lakune i afskriften. - 7) de preussiske stæder
hørte til den westfalsk-preussiske trediedel af hanseforbundet, de to andre trediedele
grupperede sig omkring Lübeck og Visby. Inden for deres trediedel stredes de preussiske
stæder og Köln på dette tidspunkt om opbevaringsstedet for det privilegium, som 1360
14. juni var blevet tilstået hanseforbundet i Flandern, jf. Hans. UB. III 250.
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1362. 19. december. Avignon.

Pave Urban 3. pålægger abbeden i Allehelgens kloster ved Lund og deka
nerne ved kirkerne i Lübeck og St. Pierre i Avignon at overdrage præsten Jens
Hennekesen provstiet Østersyssel ved kirken i Roskilde.
Afskrift i de pavelige kopibøger 1).

r i iil vore elskede sønner abbed (Erik) i Allehelgens kloster nær Lund og
JL dekanerne (Johan) ved kirken i Lübeck og .. ved St. Pierre i Avignon

hilsen o. s. v.
Den anstandsfulde livsvandel og de andre retskafne og fortjenstfulde dyder,
for hvilke vor elskede søn Jens Hennekesen, præst ved den hellige Vor
Frues alter i kirken i Lund, anbefales til os ved troværdige mænds vidnes
byrd, forlanger, at vi skænker denne en særlig nådesbevisning. Da vor for
gænger pave Innocens 6. — salig ihukommelse - i sin tid reserverede alle
digniteter, personater, officier og øvrige kirkelige beneficier med eller uden
sjælesorg, der da var ledige ved det apostoliske sæde eller i fremtiden måtte
blive ledige, for sin overdragelse og bestemmelse, erklærede han det fra da af
(------ ) 2) anderledes i denne sag. Da derfor senere, således som vi har erfaret,
provstiet Østersyssel med sjælesorg i kirken i Roskilde, som plejede at blive
overladt til denne kirkes kanniker og som vor ærværdige broder ærkebiskop
Niels af Lund også sad inde med på det tidspunkt, da nævnte forgænger
forfremmede ham til nævnte kirke i Lund, der da var ledig, ved denne for
fremmelse og ved den indvielsens nådegave, der ved nævnte forgængers sær
lige befaling, og mens han levede, blev tildelt denne ved samme sæde, er
blevet og for tiden er ledigt ved samme sæde, lod vi, der senere - da nævnte
forgænger gik bort, uden at der af ham var givet provision på nævnte provsti
- blev ophøjet til det høje apostolats tinde, ligeledes i kraft af en lignende af
gørelse alle digniteter, personater, officier og de øvrige beneficier, der da på
enhver måde var ledige eller i fremtiden måtte blive ledige ved nævnte sæde,
reservere for vor overdragelse og bestemmelse. Idet vi i betragtning af hans
fornævnte fortjenester ønsker at vise samme Jens, som har præstegrad og som han forsikrer - studerer kanonisk ret, en særlig nåde, pålægger vi Eder,
gode sønner, ved vort apostoliske brev, (------ ) 3) eller flere andre sørger for
med vor myndighed at overdrage og overlade samme Jens fornævnte provsti
med alle rettigheder og alt tilbehør, idet frugter, afgifter og oppebørsler af
dette og ligeledes af det kanonikat, og den præbende ved denne kirke i
Roskilde, der da var ledige, og som vi i dag ved et andet af vore breve 4) af
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Nr. 262

en givet ordlyd har befalet skulde gives samme Jens ved provision, ikke
overstiger en årlig værdi af 50 guldfloriner ifølge tiendefortegnelsen5), hvis
det som forudskikket er ledigt, og der ikke på tidspunktet for dette brev er
gjort særligt retskrav gældende fra nogen side på det, idet I indfører ham eller
hans befuldmægtigede (------ ) 3) fjernet derfra, og sørger for, at han - som
det er skik - godkendes til dette provsti, og at der fuldt ud (------ ) 3) af
appel, uanset alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne
kirke i Roskilde, selv om (------ ) 2) eller officier i nævnte kirke i Roskilde har
fået særligt (------ ) 2). Det er nemlig vor vilje, at nævnte Jens med hensyn
til opnåelse af nævnte provsti skal foretrækkes for alle disse, men at (------ ) 2);
(vor overdragelse gælder endvidere), uanset om vor ærværdige broder bispen
og vore elskede sønner kapitlet i Roskilde eller (------ ) 2) eller disse embeder
eller andre kirkelige (------ ) 2) særlig omtale sted; (vor overdragelse gælder
også), hvis fornævnte Jens ikke (------ ) 2) overholde denne kirke i Roskildes
bestemmelser og sædvaner på grund af nævnte provsti, når blot (------ ) 2) i
egen person, eller (uanset) at fornævnte Jens vides at besidde fornævnte al
ter, hvis frugter, indtægter og indkomster, som han forsikrer, ikke overstiger
en årlig værdi af 20 guldgylden. Thi vi erklærer det, som det også er ugyldigt
og magtesløst (------ ) 2 ovenstående. Givet i Avignon den 19. december i
vort pontifikats første år.
i) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre. - 2) for de forkortede
formler se nr. 72. - 3) for de forkortede formler se nr. 73. - 4) jf. nr. 262. - 5) jf. DRB
III 5 nr. 24 note 3.

1362. 19. december. Avignon.
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Pave Urban 3. pålægger abbeden ved Allehelgens kloster ved Lund og de
kanerne ved kirkerne i Lübeck og St. Pierre i Avignon at overdrage præsten
Jens Hennekesen det kanonikat og den præbende ved kirken i Roskilde, som
Niels Jakobsen tidligere sad inde med.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1 I 1il vore elskede sønner abbed (Erik) i Allehelgens kloster nær Lund og deJL kanerne (Johan) ved kirken i Lübeck og . . ved St. Pierre i Avignon
hilsen o. s. v.
Det rosværdige vidnesbyrd, hvorved vi ved troværdige mænds vidnesbyrd
har erfaret vor elskede søn Jens Hennekesen, præst ved den hellige Vor Frues

Nr. 262

ig. december 1362
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alter i kirken i Lund, støttes, bevæger os til at vise ham gavmild nåde. Da
vor forgænger (------ )
reserverede alle kanonikater, præbender og øvrige
kirkelige beneficier, der da var ledige eller i fremtiden måtte blive ledige ved,
at sammes indehavere - hvem det så end var - af ham eller med hans myn
dighed fik overdraget eller senere vilde få overdraget ukæret besiddelse af
kanonikater, præbender og andre kirkelige beneficier, for sin overdragelse
(----- ) *) et kanonikat og en præbende ved kirken i Roskilde er blevet og,
som vi har erfaret, for tiden er ledige, fordi vor elskede søn Niels Jakobsen,
kannik ved denne kirke, som sad inde med nævnte kanonikat og præbende,
ukæret opnåede et andet kanonikat og en anden præbende i samme kirke,
der da var ledige, idet de med apostolisk myndighed blev overdraget ham i
sin tid, mens nævnte forgænger levede, lod vi, der, da nævnte forgænger, som
det behagede Gud, gik bort, blev ophøjet til det høje apostolats tinde, i kraft
af en lignende afgørelse alle kanonikater, præbender og øvrige kirkelige bene
ficier, der da var ledige eller i fremtiden vilde blive ledige ved, at deres inde
havere — hvem det så end var - med apostolisk myndighed fik overdraget
ukæret besiddelse af kanonikater, præbender og andre beneficier, reservere
(------) 1 flere andre sørger for på vor myndighed med fuld kanonisk ret og
alle rettigheder og tilbehør at overdrage og overgive samme Jens nævnte
kanonikat og præbende, om hvilke samme forgænger ikke traf bestemmelse,
idet frugter, afgifter og oppebørsler af disse og ligeledes af provstiet Østersyssel med sjælesorg i kirken i Roskilde, der da var ledigt, og som vi (------ ) 1)
forudskikket er ledige, og der ikke på tidspunktet for dette brevs givelse
(----- ) 1) hans befuldmægtigede i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat
og præbende og deres omtalte rettigheder og tilbehør og forsvarer ham efter
indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og sørger for, at han
eller nævnte befuldmægtigede på hans vegne anerkendes som kannik og bro
der i denne kirke i Roskilde til samme præbende, efter at I har anvist ham
sæde i koret og plads i kapitlet i denne kirke med fuld kanonisk ret, og at der
fuldt ud (------ ) 1) oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende og
med vor myndighed (------ ) 1) bekræftigelse, eller om nogen (------ )
de
skal have på kanonikater og præbender ved denne kirke i Roskilde har fået
særligt (------ ) *) opnåelse af fornævnte kanonikat og præbende, der er le
dige ved fornævnte opnåelse, skal foretrækket for alle disse, men at der ikke
derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanoni
kater, præbender og beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere) (------ )
1) bandlysning, og at på kanonikater og præbender ved denne kirke eller

20. december 1362
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andre kirkelige (------ ) x) sædvaner, når blot (-------)
i Avignon den 19. december i vort første pontifikatsår.

Nr. 264

ovenstående. Givet

1) for de forkortede formler se nr. 261, 72 og 73.

1362. 20. december. Lund.
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Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger Erland Absalonsen, Jens På, Erik
Pedersen af Villie og Niels Skytte af Annetorp at indføre Jakob Jermer, kan
nik i Lund, i den gård i Ståvie, som er blevet tildømt ham ved fire konge
breve.
Afskrift i Lundebogen.

T T aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne

i Skåne, hilsen og nåde.
Vi pålægger Erland Absalonsen, Jens På, Erik Pedersen af Villie, Niels
Skytte af Annetorp, at de indfører herr Jakob Jermer, kannik i Lund, i kor
porlig besiddelse af gods i Ståvie i Rang sogn, hvilket gods han i mere end
tre år ukæret har haft i fredelig besiddelse uden hindring fra nogen, og som
vi har tildømt ham ved vore fire breve 1), uden at nogen har opnået breve,
der strider herimod, at besidde med rette evindelig, og at de efter indførelsen
forsvarer ham i dets besiddelse. Givet i Lund under vort segl med Niels Jen
sen af Keldebæk som vidne dagen før apostlen St. Thomas’ dag år 1362.
V

i) jf. nr. 220/

1362. 20. december.

264

Jens Basse af Nielstrup, ridder, erklærer, at han har løsladt Heineke Godow
af fangenskab for 10 mark lybsk.
Original i Liibeckarkivet.

ens Basse af Nielstrup, ridder, til alle, der ser dette brev, evindelig hilsen
med Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev har erklæret nærværende brevviser
Heineke Godow for kvit og fri med hensyn til 1 o mark lybske penge i forbin
delse med hans fangenskab, idet jeg ydermere erkender, at jeg fuldt ud har
oppebåret de fornævnte penge af ham. Givet i det Herrens år 1362 dagen før
apostlen St. Thomas’ dag, idet mit segl er fæstnet til bagsiden.

J

Nr. 265
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[1362]. 21. december. Skara.

Kong Magnus af Sverige meddeler hansestæderne, at han tiltræder våben
stilstandsaftalen med kong Valdemar, men beklager sig iøvrigt over, at hanse
st æderne har lagt hindringer i vejen for tilførsel af proviant til ham.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

i modtog i går Eders brev, af hvilket vi forstår, at I såvel på vore, vore
tilhængeres, landes og mænds vegne som også på Eders vegne er gået
ind på en sikker og venskabelig våbenstilstand med Danmarks konge, gæl
dende indtil helligtrekonger om et år 1), i den strid, der har været imellem par
terne. Hvis vi vilde være indbefattet i denne våbenstilstand, skulde vi inden
førstkommende helligtrekongersdag på et sted mellem Halmstad og Laholm
give Danmarks konge underretning om, at vi vil overholde den. Angående
dette skal I, hæderlige mænd, vide, at vi skyndsomst vil sende vore udsendinge
til kongen for at skaffe ham vished herfor, skønt samme Danmarks konge
efter antagelsen af denne våbenstilstand har tilføjet os og vort land megen
skade. Af den grund beder vi om, at I vil vise jer velvillige og oprigtige over
for vore og vore landes tarv, thi det, som vedrører Eder, vil vi tage omhygge
ligt hensyn til. Men i det tilfælde, at samme konge af Danmark ikke vil over
holde eller iagttage denne våbenstilstand, men måske tværtimod påfører os
og vore lande og mænd skade og tab, skal I yde os virksom bistand til at
øve gengæld mod ham. Endvidere undres vi over, hvorfor I ikke vil tillade,
at vi ved vore udsendinge kan udføre de fødevarer, som vi vilde købe for
vore penge i søstædeme, således som I ved anden lejlighed har lovet os. Der
for beder vi om, at I på ingen måde tillader, at der lægges hindringer i vejen
for vore udsendinge, som vi har sendt til Eder for at skaffe fødevarer, ej heller
for disses transport. Lev vel i Kristus. Skrevet Skara på den hellige apostel
St. Thomas’ dag.

V

i) jf. nr. 249-50. Kong Magnus’ brev blev oplæst på hansedagen i Rostock 1363
omkr. 5. februar, nr. 309.

1362. 21. december. Lollands landsting.
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Lollands landsting afgiver en erklæring om Margrete Ottosdatters gods.
Eline Goyes jordebog (1552).

t vidne af Lollandsfaremes landsting om, at de hverken på landsting

E

eller på noget herredsting har hørt nogle breve, hvorved Svenning
Ågesen erklærer at have nogen ret til noget af det gods, som Margrete Ottos-

[Omkr. 1362]

i87

Nr. 270

datter har i Rørbæk eller andetsteds på Lolland. Givet på apostlen St. Tho
mas’ dag 1362.

1362. 22. december. Lübeck.

267

Nicolaus Ruter, notar, bevidner, at Godfred v. Morum, provst i Lübeck og
stedfortræder for den fraværende biskop Bertram af Lübeck, har ladet Johan
v, Helle (sognepræst i Borreby i Slesvig stift) arrestere efter at rådet i Lübeck
har beskyldt ham for forfalskning af et pavebrev 1).
Afskrift i Lübeckarkivet.

*) jf. nr. 217 note 1.

1362. 31. december.

268

Testamente af Herman Bekeman, borger i Lübeck.
Registratur i Lübeckarkivet (20. årh.).

1362 31. december (1363 in uigilia circumscisionis domini): - Herman
Bekemans testamente. - Vidner: Dethard Sachtleben, Johan Meteler,
rådsherrer. - Eksekutorer: Everhard Tolner, Henrik Tolner, brødre, Albrecht,
testatorens broder. - Indhold:......... Til hans datter Greteke i Skåne (super
terram Scanie) 10 mark lybsk. - Tilbagekaldelsesforbehold.

1362. 31. december. Avignon.
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Notits i de pavelige regnskabsbøger om udbetaling af otte floriner til vinter
beklædning til hver af de 18 pavelige pønitentiarer, deriblandt Godskalk de
Dacia.
Afskrift i de pavelige regnskabsbøger.

[Omkr. 1362p).

270

Svenning I varsen skøder gods i Hjærup til Lydeke Skinkel.
Vordingborgske registratur (1476).

p remdeles et brev om, at Svenning Iversen skødede alt sit gods i Hjærup
til Lydike Skinkel, som i det andet brev 2).
1) jf. nr. 271 og 272. - 2) jf. nr 272, som står forud for dette i registraturen.

Nr. 271

1362

271

1362.

188

Rettertingsbrev om Svenning I vovsens skøde til Lydeke Skinkel.
Vordingborgske registratur (1476).

rev givet på retterting af kong Valdemar, om at Svenning Ivarsen skøder
Lydeke Skinkel sit gods i Hjærup. Givet i det Herrens år 1362.

B

272

[Efter 1362] 9.

Lydeke Skinkel, ridder, skøder alt sit gods i Hjærup til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

remdeles et brev om, at Lydeke Skinkel, ridder, skøder og oplader til
kong Valdemar til evig tid alt sit gods i Hjærup i Båg herred med alt
dets rette tilliggende, hvilket gods Svenning Ivarsen tilforn 2) havde solgt og
skødet ham til evig besiddelse.

F

x) jf. nr. 271. - 2) jf. nr. 270.
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1362.

Jakob Jensen af Markie skøder alt sit eget og sin hustru Margretes gods til
kong Valdemar og hans søn hertug Kristoffer.
Vordingborgske registratur (1476).

ire breve om, at herr Jakob Jensen af Markie i Skåne oplader, afhænder
og skøder til kong Valdemar og hans søn, hertug Kristoffer, alt sit jorde
gods, hvad enten han havde det i pant, eller havde fået det som arv, ved køb,
skødning, gave eller på anden måde, samt alt det gods, som han derefter på
nogen måde vilde kunne få på forskrevne vis, og alle breve, som han havde
på samme gods, og alt sit boskab. Og han gav fornævnte kong Valdemar
fuldmagt til at indløse alt sit gods, hvor det end var pantsat, uden nogens
indsigelse. Desuden pantsætter han med samme brev til kong Valdemar og
hans søn alt sin hustru fru Margretes gods på hvad måde hun end havde er
hvervet det, ved arv, køb, skødning eller gave, for 1000 mark lødigt sølv efter
kølnsk vægt. Og de vedkender sig at have oppebåret den fornævnte sum sølv
til deres fulde tilfredshed. Givet i Malmø år 1362.

F
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Yngre Kalundborgske registratur (1551):

akob Jensens skødebrev, at han skøder kong Valdemar og hans søn kong *)
Kristoffer sin sædegård Markie med mere omkringliggende gods. År
1362. Og ligger der 11 gamle pergamentsbreve derhos, som lyder på samme
gård og gods.

J

i) læs hertug.

1362.
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Herr Jakob Jensen pantsatte en gård i Stora Bedinge til Erland Isaksen.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at herr Jakob Jensen pantsætter Erland Isaksen en gård i Stora
Bedinge, som hvert år giver en læst kom, for 20 lødige mark sølv efter
kølnsk vægt. Givet 1362.

B

1362.

275

Biskop Mogens af Børglums gældsbrev til Peder Eskilsen.
Yngre Kalundborgske registratur (Breve på gods i Helsingborg len 1551).

fremdeles et brev om, at biskop Mogens erkender at være Peder Eskilsen
40 mark sølv skyldig. År 1362.

1362.

276

Jens Socer mageskifter sin ejendom på Skiping mark mod gods i Torrild.
Skanderborgske registratur 1606 (Øm klosters breve).

’ens Socers1) mageskiftebrev på latin på al hans ejendom på Vester
Skiping mark mod gods i Torrild. Givet 1362.
x) antagelig lig svigerfader, jf. Danm. GL Personnavne, Tilnavne sp. 1033.

1362.

277

Hartvig Speg skøder gods i Galten til Øm kloster.
Skanderborgske registratur 1606 (Øm klosters breve).

T artvig Spegs skøde på latin til Øm kloster på hans ejendom i Galten.
, JL Givet 1362.

19°

i362(?)
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1362(?)9.

19°

Abbed Vilhelm udsteder brev på en gård i Torrild.
S kanderborgske registratur 1606 (Ring kl. breve).

bbed Vilhelms brev på en gård i Torrild. Givet 1362.
1) årstallet er måske forkert; en abbed Vilhelm i Øm kloster omtales i 1404, ÆA. IV
172, A 87.

1362 eller 1363
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Bodil Ågesdatter afstår sine rettigheder i Gylling sogn.
1. Åkjærske registratur 1591 (Arhus bispestols breve):

t brev om, at Bodil Ågesdatter har solgt sin frænde Jens Jensen alle
rettigheder, hun har i Gylling sogn. Under år 1363.

E

2. Åkjærske registratur 1611 (Århus bispestols breve):

E

t pergamentsskødebrev om, at Bodil Ågesdatter har solgt sin frænde Jens
Jensen alle rettigheder, hun havde i Gylling sogn. 1362.

280

1362.

Elene Madses skøder sine rettigheder i en gård i Borre til Jens Pallesen.
Alling klosters registratur (1580).

t pergamentsskøde på latin om, at Elene Madses har skødet sine rettig
heder, som hun havde i en gård i Borre, til Jens Pallesen. Givet 1362.
Og der var ingen hele segl under.

E
281

1362.

Kong Valdemar 4. Atterdags brev på en gård til Lynderup.
1. Viborg stifts registratur (1540erne):

ong Eriks (!) ‘tilladelsesbrev’ 1) på en gård til Lynderup til evig tid.

K

2. Viborg stifts registratur 1574:

ICLong Valdemars latinske brev år 1362.
x) rimeligvis = indførelsesbrev.

1362

Nr. 285

1362.
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191

Peder Bægers kvitering for sin part i Kyse.
Maribo klosters registratur (1624).

eder Bægers 1) kvittering for, at han har fået fuld betaling for sin part i
Kyse. 1362.

P

!) registraturen har Bagges, men jf. DRB III 3 nr. 518 og 4 nr. 524.

[Før 1362p).
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Inge Jonsdatter af Gerlev pantsætter en gård i Gerlev til Lars Jensen.
Antvorskov klosters registratur (1607).

nge Jonsdatter, Peder Tuesens enke af Gerlev, skyldte Lars Jensen 38
mark, hvorfor hun pantsætter ham en gård i Gerlev tillige med eet bol
og en ørtug jord, som ligger til samme gård.

I

!) jf. nr. 284.

1362.

284

Lars Jensen afhænder en gård i Gerlev til Jens Jensen.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ars Jensen pantsatte først fornævnte gård 1) til forved, og senere skødede
I han samme gård til Jens Jensen. År 1362.

L

i) jf. nr. 283.

1362.

285

Herr Eggert (Bitsere) 1) oplader prioren i Dalum Kloster nogle pante
breve på Jersoregård.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ggert, ridder, skyldte prioren i Dalum kloster 20 mark, hvorfor han
oplod nævnte prior nogle pantebreve, som han havde af Jens Povlsen
på Jersoregård. År 1362.

E

*) jf. brev af 1398, ÆA. IV 201.

Nr. 286

1362

286
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1362.

Herr Peder Bæger kvitterer herr Raven v. Barnekow for en sum penge.
Registratur i rigsarkivet over Barnekowske breve (18. årh.).

^n kvittering udstedt af Peder Bæger, ridder, til herr Raven von Bamekow for en sum penge, som han havde modtaget.

287

1362.

Hamburgs kæmnerregnskab.
Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

dgifter x) til krigen mod Danmarks konge i det Herrens år 1362. Til for
skelligt .......... Johan, vekselerer, 14 mark 4 skilling for udgifter til leje
tropper, nemlig Bertram Haselhorst og hans fæller, da de kom over havet fra
Danmark .... Udgifter til omkostninger . .. Johan v. d. Kule 24 skilling til
omkostninger ved at bringe breve til Danmark ... For lejetroppemes tab .. .
Detlev, Lydeke v. d. Heides tjener, 26 skilling til omkostninger, da han drog i
fangenskab i Danmark .... Til rejser: . . . De herrer Herman Bischoping
og Hartvig v. Hachede 99 mark minus 1 skilling for rejsen til Danmark, til
Omø havn, Agersnæs, Flensborg og Slesvig.

U

*) blandt indtægtsposterne for samme år er opført: Af smør fra Ribe 99 mark.

288

[Omkr. 1362 ?p). Wismar.

Indførelse i Liber proscriptionum i Wismar om, at Henning Podebusk, rid
der, med 17 andre er lyst fredløse for sørøveri mod wismarske borgere.
Protokol i Wismararkivet.

ennig Podebusk, ridder, og hans fæller, nemlig Nicolaus Vinke, Hen
ning Preen, Otto v. Bremen, Bützow, Prutze, Ingvar, Niels Jonsen,
Kelleby, Plötze, Jesse Skytte, Everhard Witte, Hartvig Sagher, Henrik Wilzow, den ældre og den yngre Stuke, Johan Kahl,' Køneke Rcdwisch, blev lyst
fredløse, fordi de plyndrede borgere fra Wismar på havet.

H

i) dateringen er usikker, da notitserne ikke er indført kronologisk. Den givne notits
står på p. 14, der har to daterede notitser fra henholdsvis 1362 og 1377. Men på p. 13
er der indført notitser fra 1375, 1374 og 1377.

[ i. j anuar-6. juli] 1363

193

Nr. 289

1362-1369, Reg.Dan. nr. *2452 se 1362. 11. september, nr. 211.

1362-1370, Reg. Dan. nr. *2453, Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV 968 nr.
1592: Gerhard Haken, foged i Plön, skriver til rådet i Lübeck angående
beslaglæggelsen af lybske borgeres godsindtægter på Femern, udelades
i DRB.

1363. [1. januar-6. juli]1).

289

Biskop Peder, kapitlet og staden Ribe bekendtgør, at rådmanden Anders
Bondesen har stiftet et kapel i Ribe domkirke.
Original i rigsarkivet.

eder, af Guds nåde biskop af Ribe, og hele kapitlet sammesteds samt rådmændene og de øvrige borgere i samme stad til alle, som ser dette brev,
hilsen med alles frelser.
Eftersom en kirke eller et kapel, der opføres fra nyt, ifølge kirkelovens be
stemmelser2) på højtidelig måde skal udstyres med den nødvendige formue
af sin stifter eller af andre fromme mennesker, førend den indvies, vil vi, at
det med dette brev skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at den
gode mand Anders Bondesen, vor medrådmand og medborger, personligt har
været stedet for os og frivilligt erkendt, at han har udstyret sit kapel 3), som
med vor biskops og fornævnte kapitels samtykke og særlige tilladelse er oprettet
og opført uden for koret i Vor Frue kirke mod syd over for højalteret, med
nedenforanførte gods, og at han har skødet dette gods med fuld ret i overens
stemmelse med landets gældende sædvane til nævnte kapel i nærværelse af vor
herre kong Valdemars justitiar. Det gods, som således er skænket og skødet til
dette alter af samme Anders, er dette, som nedenfor opregnes i sin helhed,
nemlig alle jorder, som han besidder syd for det stenhus, som Vor Frue kirke
har fået af Jon Bonde i Grønnegade, og som i længden strækker sig fra samme
gade indtil stenhuset, som er bygget af Herman Redegæld, og med de huse,
der er opfort på samme jorder; i det ene af disse bor for tiden Henze Suder
og yder 20 skilling sterling deraf årligt; i det andet bor Heine Suder og betaler
lige så meget som Henze; i det tredie hus eller bod bor for tiden Jakob Jensen
og giver årligt 12 skilling sterling; i det fjerde efter rækkefølge bor nu en bar
ber, som også betaler 12 skilling sterling, men det femte og sidste har Niels
Breme, og det svarer 1 mark sølv i årlig afgift. Fremdeles en gård i Vilslev
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sogn med kreaturer og fællig 4), på hvilken gård nu Peder Kristinesen bor, og
den har en mark korn i holdskom af de tre slags korn 5) og yder lige så meget
i årlig afgift sammen med det sædvanlige og gængse smør. Fremdeles en an
den gård sammesteds, som også har kreaturer og fællig, på hvilken gård Tor
kil Berisen for tiden bor, og den har en halv mark korn af de tre slags kom i
holdskorn 6) og yder lige så meget årligt sammen med smørret som ovenfor.
Fremdeles alt gods i Vilslevkærbølling, som herr Niels Bugge, ridder, pantsatte
til samme Anders for 32 mark sølv, således som det klart fremgår af det herom
affattede brev, og hvis nævnte gods bliver indløst af nævnte herr Niels’ arvin
ger for omtalte sum sølv, da skal der af den, som til den tid har rådigheden
over nævnte alter, med den daværende herre biskop og kapitlets samtykke
købes andet gods, som udelt skal henlægges til omtalte kapel. Fremdeles har
han desuden henlagt sin badstue i Grønnegade ved åen med hele dens grund
stykke, som strækker sig fra nævnte stue til omtalte Grønnegade i længden,
nemlig således, at der af den, som forestår nævnte kapel, skal beredes et godt
bad for de fattige to gange om året for hans sjæl og lige så ofte for hans hustru
Alekes sjæl; og nævnte badstue skal af samme forsynes med de nødvendige
bygninger. Fremdeles har samme Anders besluttet og i nærværelse af os også
mundtligt ordnet det således, at han, så længe han lever, frit skal have rådig
heden over nævnte kapel og gods og dets indtægter og forsyne det med hvilken
præst, han vil, og efter hans død skal hans arvinger have uindskrænket ret og
fuld myndighed til at præsentere en præst til at betjene samme kapel, hvem
de hertil måtte udvælge. Ydermere har oftnævnte Anders i vor nærværelse
anordnet, at der årligt af nævnte kapels indtægter skal udredes 1 pund ster
ling til to årtider, nemlig for ham og hans omtalte hustru, som hvert år skal
holdes af kannikerne og vikarerne i Vor Frue kirke til evig tid, således at der
årligt uddeles
skilling sterling til kannikerne og 2V2 skilling sterling til
vikarerne, som er til stede ved vigilieme og messerne på dagen for han årtid,
og lige så meget og på samme måde på hans oftnævnte hustrus årtidsdag. Til
vidnesbyrd og fastere vished herom har vi ladet vore segl sammen med
nævnte Anders’ segl hænge under dette brev. Givet og handlet i det Herrens
år 1363.
*) ifølge indskriften på Anders Bondesens nu tabte gravsten døde han 1363 6. juli.
I Ribenekrologiet sættes hans dødsdag dog til 7. juli, SRD. V 554 og Kinch I 214. - 2)
jf. c. 8 X De consecratione ecclesiæ uel altaris III 40. - 3) senere kaldet Barbaras kapel,
jf. Kinch I 562. - 4) d. v. s. det, som bryden og jorddrotten ejede i fællesskab. - 5)
d. v. s. rug, byg og havre. - 6) d. v. s. viming.
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1363. 1. januar, Reg.Dan. nr. *2454, se nr. 297.

1363. 2. januar. Reinfeld.

290

Eggert, abbed i Reinfeld og conservator m. h. til Lübecks pavelige privile
gier, meddeler provst Wilken i St. Georgskloster i Stade, at sognepræsten Flo
rentius fra Kampen i Slesvig stift nu har givet møde for ham (jf. nr. 227 og
238) og erklæret, at han ikke har nogen strid med Detlev Broye i Lübeck og
ikke har opnået noget pavebrev mod ham eller ladet ham stævne (jf. nr. 169
og 217), hvorfor Eggert under straf af bandlysning pålægger Wilken at til
stille ham en autoriseret afskrift af omhandlede pavebrev (jf. nr. 291) 1).
Original i Lilbeckarkivet.
1) jf. nr. 217 note 1.

1363. 5. januar. Stade.

291

Wilken, provst i St. Georgskloster i Stade, tilstiller Eggert, abbed i Reinfeld,
en autoriseret afskrift af pavebrevet 1362 23. april (jf. nr. 169) og meddeler,
at dette brev præsenteret ham af Johan v. Helle (sognepræst i Borreby i
Slesvig stift), som derefter på Florentius fra Kampens vegne forlangte stæv
ning af Detlev Broye, der kun betegnedes som lægmand i Lübeck stift og ikke
som borger i Lübeck 1).
Original i Lilbeckarkivet.

i) jf. nr. 217 note 1.

1363. 8. januar. Lund.

292

Kong Valdemar 4. Atter dag giver Jakob Jermer, kannik i Lund, låsebrev
på gården i Stävie.
Afskrift i Lundebogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi til evig og retmæssig besiddelse tildømmer nærværende
brevviser herr Jakob Jermer, kannik i Lund, gods i Stävie i Rang sogn, hvilket
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gods han i over tre år ukæret og fredeligt har haft i sin besiddelse i overens
stemmelse med landets love, og som vi desuden har tildømt ham til evig og ret
mæssig besiddelse ved vore fire dombreve, uden at nogen fra vor side har
opnået brev herimod, og i hvis korporlige besiddelse han også er blevet indført
ved gode mænd efter vore breves påbud 1), idet vi lægger denne sag evig tielse
på. Givet i Lund under vort segls vidnesbyrd i det Herrens år 1363 søndagen
næst efter helligtrckongers dag med Niels Jensen af Keldebæk som vidne.
i) jf. nr. 263.
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[1363]. 9. januar. Stralsund.

Rådmændene fra søstæderne, forsamlede i Stralsund, svarer grev Henrik
af Holsten, at heller ikke de af kongen af Danmark og hans høvedsmænd har
fået den lovede garanti for våbenstilstandens overholdelse, og at de i den
anledning vil sende gesandter til Danmark.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling 1).

ådmændene for søstæderne, forsamlede i Stralsund, til den velbyrdige og
, herlige mand, deres nådige velynder herr Henrik, den berømmelige
greve af Holsten og Stormam, i ønsket om at være til behag og med redebon
vilje til at opfylde alle ønsker.
I skal vide, velbyrdige og dydige herre, at vi ærbødigt har modtaget Eders
brev og efter den underretning, det indeholdt, er vidende om, at på grund af
kongen af Danmarks fraværelse vil hans høvedsmænd på ingen måde sikre den
våbenstilstand, der var aftalt med Eder 1), eftersom de hverken har pålæg eller
befaling fra kongen herom. Vi har heller ikke endnu fået svar med den rati
fikation af våbenstilstanden, som skulde tilstilles os af ham og hans mænd,
og i den anledning vil vi på Eders og vore vegne så snart som muligt sende
vore udsendinge til ham, og hvad disse måtte meddele os til svar, vil vi slutte
lig give Eder skriftlig underretning om. Angående de andre punkter, om hvilke
I har tilskrevet os, har vi, udsendinge for stædeme, som nu er forsamlede i
Stralsund, ikke rådslået, men vi har fastsat en forhandling herom til om få
dage. Forhandlingens resultat og beslutning vil vi ufortøvet sende Eder med
delelse om 3). Gud bevare Eder. Skrevet i Stralsund mandagen i ugen efter
helligtrekongers dag under rådmændene i Stralsunds sekret.

R

1) brevet er optaget som § 7 i recessen nr. 297. - 2) jf. nr. 249. - 3) kendes ikke, men
berøres i nr. 300.
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[1363]. 10. januar. Stralsund.

Nr. 294
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Radmændene fra søstæderne, forsamlede i Stralsund, besvarer de preussiske
stæders brev af 1362 18. december.
Original i Thornarkivet.

vergives ærbødigt til de ærværdige og vise mænd, de herrer rådmænd i
stæderne Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg, Braunsberg i
Preussen, vore særlige venner 1).
Med hilsen i dybtfølt kærlighed og med ønske om langvarig sundhed.
Kære herrer og venner. I skal vide, at vi med ærbødighed har modtaget og vel
har forstået indholdet af Eders brev 2), i hvilket I blandt andet skrev, at I
vilde udbetale den told, som af Eder er oppebåret i landet Preussen til vor og
søstædemes brug i staden Danzig eller i Elbing, hvilket I overlod til vort skøn.
Men summen er 730 mark preussisk, efter at 50 mark er trukket fra, som tid
ligere er oppebåret af de herrer Johan Pertzeval og Bernhard v. Bremen,
vore udsendinge 3). Vi ansøger derfor om, at I vil lade denne sum overgive
til herr Didrik v. Stralendorp, vor særlige udsending og nærværende brevviser,
i vort navn; når den er overgivet ham, erklærer vi Eder herfor kvit og fri.
Desuden skrev I til os, at I havde betalt og indsamlet denne told til forsvar
af farvandet Øresund, og dog var Eders gods sammesteds blevet frarøvet Eder
af de Danskes konge og hans fæller og ført bort. Ak, I ved, hvad skade og tab
også vi led på gods og skibe, i sårede, fanger og mandefald blandt de bevæb
nede mænd, som vi havde til forsvar af omtalte farvand 4); men Gud er vort
vidne på, at vi ikke føler så stor en smerte over disse tab som over Eders. Men
hvad det angår, at vi gav lejde for det gods af Eders, som kongen og hans
mænd havde rovet, skal I vide, at det gjorde vi ikke af svig eller til forurettelse
af Eder, men til vort og Eders borgeres bedste, og det fordi Eders omtalte
gods, som I ved, på forskellig vis var adsplittet, og det således kunde samles
igen og føres til en af vore stæders havne - så vidt vi ved, er det dog ikke
blevet ført i havn - så at dette gods des lettere kunde tilbagekøbes af Eder 5).
Fremdeles skrev I om våbenstilstanden, som vi har afsluttet med nævnte kon
ge 6), at den var kendt i over en måned i vore egne, førend den kom til Eders
kendskab. Vi lægger vægt på, at I skal vide, at så snart nævnte våbenstilstand
var indgået, underrettede vi Eder, vise mænd, ved vort brev, men den nøjag
tige formulering af de trufne aftaler holdt vi tilbage og sendte den ikke med,
fordi vi håbede, at vi til nuværende hansedag vilde have Eders rådsudsendinge
hos os i Stralsund, og at de vilde komme. Og fordi de ikke er kommet hid,
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svarer vi, at nævnte våbenstilstandsaftaler lige så vel gælder for Eders fanger
som for vore, og at de ligesom vore bør glæde sig over våbenstilstanden. Vi
oversender Eder, hæderværdige mænd, en ordret afskrift af våbenstilstands
overenskomsten. I har ligeledes skrevet til os, at I ikke længere vil være for
pligtet og bundet til (told)afgiften, eftersom afgiften udløb til mikkelsdag7);
og hvis en sådan afgift er opkrævet af Eders landes indvånere i vore stæder
efter den tid, skal den tilbagegives, ellers skal I tages med på råd om, hvorledes
I kan få denne afgift igen. Vi beder Eder om, at I ikke gør dette, ej heller føler
nag, men opkræver denne afgift indtil St. Hans dag, fordi, som I ved, der da
skal holdes en hansedag i Lübeck, til hvilken vi håber, at I sender Eders råds
udsendinge; disse kan der få fyldigere oplysninger om opkrævningen af denne
afgift og om striden angående brevene og privilegierne vedrørende Flandern,
som verserer mellem Eder og rådmændene i Köln 8), som ligeledes er stævnet
til samme termin, for at denne strid da fuldt kan afgøres og bringes til en god
afslutning; og ligeledes kan de få oplysninger om de breve, som på hansekøbmændenes vegne skal sendes til Flandern. Vi beder Eder ved brev at med
dele os gennem denne brevviser, hvad Eders afgørelse måtte gå ud på i disse
sager. Gud bevare Eder. Skrevet under de herrer rådmænd i Stralsunds segl
på alle stæders vegne tirsdagen i ugen efter helligtrekongersdag.
Ved rådmændene i stædeme, som er forsamlede i Stralsund, nemlig Ham
burg, Lübeck, Kiel, Wismar, Rostock, Greifswald, Stettin, Stargard og An
klam.
*) adressen findes på originalens bagside. - 2) nr. 260. - 3) den udaterede kvittering
for dette beløb er trykt nr. 297 § 9, 2. - 4) sigter til nederlaget ved Helsingborg i som
meren 1362. - 5) sigter vistnok til en tidligere våbenstilstandsaftale, jf. nr. 193. - 6) jf.
nr. 244, 249 og 250. - 7) jf. nr. 260 note 5. - 8) jf. nr. 260 note 7.

1363. 11. januar. Lübeck.
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Rådet i Lübeck beskikker Johan v. Linzen til dets sagfører i sagen mod den
arresterede Johan v. Helle, ‘sognepræst i Borreby i Slesvig stift’, der under
falsk foregivende har udvirket en stævning af Detlev Broye, borger i Lübeck,
til Stade 1).
Original i Lübeckarkivet.

jf. nr. 217 note 1.
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[1363]. 13. januar. Stralsund.

Hansestæderne beklager sig hos herr Fikke Moltke over, at de imod dennes
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afgivne løfte endnu ikke har fået udleveret det ratificerede eksemplar af trakta
ten af 1362 16. november og påtaler forskellige brud på denne overenskomst.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

il herr Fikke Moltke, ridder, blev der skrevet således af stædeme 1):
Efter en høflig hilsen 2). Vi ved, at I ikke er uvidende om, på hvilken
måde vi forhen skiltes fra Eder i Rostock: at I med hensyn til den faste våben
stilstand, som I sammen med Eders venner garanterede mellem på den ene
side de berømmelige fyrster, de herrer Valdemar og Kristoffer, de Danskes
og Venders konger og deres hjælpere og på den anden side de glorværdige
fyrster, de herrer Magnus og Håkon, konger af Sverige og Norge, hertugen
af Slesvig, greverne af Holsten og søst æderne og deres hjælpere - således som
det fremgår af indholdet af det brev, som blev opsat herom på Eders og
Eders venners verne 3) - skulde oversende os et åbent brev af Eders nævnte
herrer konger af Danmark og deres medlovere - som var Eder velbekendt med ratifikation af denne våbenstilstand, og det i en ny udfærdigelse 4), inden
forgangen helligtrekongersdag, hvilket I ingenlunde har gjort. løvrigt har de
velbyrdige grever af Holsten skrevet til os 5), at svarende til den af Eder af
sluttede og garanterede våbenstilstand vilde de indgå tilsikret aftale med de
nævnte herrer konger af Danmark, men på det af os i fællesskab aftalte og
dem anviste sted, mødte de ikke nogen fra modparten, hvorover de og vi
undres såre. løvrigt skal I vide, at vore fanger under denne fast aftalte våben
stilstand, som I og Eders venner har garanteret, på forsmædelig og ondsindet
vis udsættes for meget hårde påkrav fra Eders nævnte herrers vasallers side og det både ved forsmædelige og ærekrænkende rykkerskrivelser og ved brug
af uhørte ord - hvilket vi ingenlunde håber finder sted imod den af Eder
med os trufne faste aftale 6). Og mange af vore beskattes endnu forbryderisk,
og mange straffes groft ved at sættes i stok. Derfor beder vi Eder, berømmelige
herre, at I i disse anliggender lader Eders brev og Eders venners løfte til os
have uindskrænket gyldighed, idet I ophæver de fornævnte tilstande. Hvis det
ikke sker, må vi alvorligt mane Eder og Eders medlovere i overensstemmelse
med Eders brev. Vi beder om Eders svar. Skrevet i Stralsund ottendedagen
efter helligtrekongersdag under de herrer rådmænds sekret sammesteds på
alles vegne.

T

1) jf. nr. 297 § 8. - 2) konceptens formulering. - 3) jf. nr. 244. - 4) jf. nr. 249. - 5)
kendes ikke, men jf. nr. 293. - 6) ifølge aftalen med Fikke Moltke, nr. 244, skulde fan
gerne hos kongen og hans fogeder løslades på æresord og betaling af løsepenge stilles i
bero indtil 1364 6. januar, jf. også Schäfer 321 og 329.
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1363. Omkr. 13. januar1). Stralsund.

Reces af hansedagen i Stralsund (udtog).
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

det Herrens år 1363 nytårsdag var de herrer rådmænd fra stæderne i
Stralsund for at forhandle; disse var fra Lübeck: Johan Pleskow, Johan
Pertzeval og Jakob Pleskow, fra Rostock: Arnold Kröpelin, Henrik Vrese,
Johan Grenze og Frederik Suderland, fra Wismar: Johan v. Dargetzow, An
dreas Bukow, Johan Manderow og Johan Moltow, fra Stettin: Henning Po
litz, Everhard v. Stade og Hartvig v. Sunde, fra Kiel: Johan Lange og Nico
laus Halveploch, fra Greifswald: Lambert Warendorp, Henrik Schuppelenberg og Arnold Lange, fra Stralsund: Arnold Goldenstede, Herman v. Rode,
Godeke Giese, Henrik Scheele, Burchard Plötze og Kannenmaker, fra An
klam: Ebel Sabow og Henning Latekow, fra Stargard: Henrik Lassan og
Henning Rodewold.
(1-3)......... 2)
(4) Fremdeles blev der fremført adskillige sager, som blev udsat til næste
termin, nemlig angående herr Johan Wittenborg 3), om skibene 4), om dem,
der overtrådte forbudet5), om tolden i Riga6), om toldens fortsatte oppebørsel i stæderne7), om de små stæder, hvis borgere har besøgt Skåne og
ikke er medlem af hansaen8), om landsherrerne9), om Grawetop10), om
det gennemhullede skib 11). Det blev derfor overdraget hver enkelt stads rådsforsamling at drøfte disse sager og at fremsætte deres standpunkt og mening
i disse sager på næste hansedag i Rostock, og endvidere er tidspunktet for
denne udskudt til St. Agathes dag 12) i Rostock.
(5).......... 2)
(6) Afskrift af brevet til hansestædemes rådmænd fra de svenske konger:
Magnus og Håkon, af Guds nåde o. s. v. (se nr. 237).
(7) Svaret, som hansestædemes rådmænd har tilstillet herr Henrik, greve
af Holsten: Rådmændene (o. s. v. = nr. 293).
(8) Til herr Fikke Moltke blev der skrevet således af stæderne: Efter en
høflig hilsen (o. s. v. = nr. 296).
(9) Breve til hansestædemes rådmænd, oversendte af de preussiske stæ
der: (1.): Underdanig hilsen (o. s. v. = nr. 260) — (2.): Med forudskikket
venlig hilsen. I herrer og såre elskelige venner skal vide, at vi har overgivet
de herrer Johan Pertzeval og Bernhard v. Bremen, da de nylig var her, 50
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mark i preussisk mønt af de 780 mark i samme mønt, der er indsamlede af
tolden i vore lande......... 13).
(10) Rådmændene i Preussen fik som svar af hansestæderne: Med hilsen
i dybfølt kærlighed {o. s. v, = nr. 294).
1) hansedagen, der ifølge indledningsordene begyndte nytårsdag 1363, kan tidligst
være afsluttet den 13. januar, da klagen til Fikke Moltke udfærdigedes. - 2) af de ude
ladte artikler handler § 1 om stædernes høvedsmand på Borgholm på Öland, § 2 om
sagen mod en fængslet borger fra Greifswald, § 3 om et erstatningskrav fra Kiels side
og § 5 om regnskabsaflæggelse for pundtolden i de forskellige hansestæder. - 3) om
Johan Wittenborgs rolle se nr. 193 note 1. - 4) af recesserne 1364 22. september § 1
og 1365 27. marts § 5 fremgår, at der hermed sigtes til begivenheder omkring hanseaternes nederlag ved Helsingborg. - 5) jf. nr. 309 § 12, 351 § 9 og 363 § 9. - 6) for
holdet berøres ikke andetsteds. - 7) jf. nr. 309 § 7 og 321 § 3. - 8) småstæder som Ribnitz, Wolgast, Wollin, Kammin, Greifenberg, Treptow, Rügenwalde, Stolp og Greves
mühlen udnyttede situationen til egen fordel, jf. 309 § 9 og 351 § 9 samt Schäfer 356.
- 9) jf. nr. 309 § 17; 321 § 2; 335 § 11 og 351 § 5. - 10) han var skipper i Rostock, jf.
1366 24. juni, Hanserecesse I nr. 382-83. - 11) jf. nr. 309 § 15 og 351 § 8. - 12) jf. nr.
309. - 13) resten udeladt i afskriften, men jf. nr. 294.

1363. 13. januar. Bremen.
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Ærkebiskop Albrecht af Bremen annekterer på anmodning af biskop Ber
tram af Lübeck sognekirkerne St. Nicolaus i Grevesmühlen og St. Maria i
Wismar med alle deres rettigheder og tilliggender til kapitlet i Ratzeburg samt
St. Nicolaus i Wismar til bispebordet. Blandt vidnerne: ‘magister Bertold
Brunsvig, ærkedegn i Ejdersted ved kirken i Slesvig, vor kansler’.
To originaler og en originalvidisse i Schwerinarkivet.

1363. 13. januar. Lübeck.

299

Henneke Skinkel, søn af Lydeke Bredehals, løslader Heine Basedow af fan
genskabet for 30 mark lybsk.
Original i Lübeckarkivet.

eg Henneke, kaldet Skinkel, søn af Lydeke Bredehals, til alle, der får dette
brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Jeg erkender med dette brev og bevidner åbenbart, at Heine Basedow,
nærværende brevviser, er blevet fritaget og løst fra det løfte vedrørende fan
genskabet, som han havde aflagt til mig; thi han har fyldestgørende betalt

J
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mig 30 mark lybsk i overensstemmelse med min vilje. Og jeg takker denne
Heine Basedow for alt godt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under
dette brev. Givet i Lübeck i det Herrens år 1363 ottendedagen efter helligtre
kongersdag.

300

[1363]. 24. januar.

Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten meddeler hansestæderne, at for
handlingerne med danskerne om våbenstilstanden er brudt sammen, fordi dis
se ikke vilde forhandle med hertugen af Slesvig, samt opfordrer dem til at
intervenere til fordel for deres tilfangetagne søster.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

enrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten og Stormam, brødre,
med forudskikket kærlig hilsen i alt, som det sømmer sig 1).
I skal vide, at vi har været til møde med den danske konges riddere om
ratificeringen af våbenstilstanden, således som I tilskrev os i referatet af for
handlingerne 2). Nu vilde de gerne have indgået tilsikret aftale med os og
ikke med hertugen af Slesvig, og dette blev den hindring, som da stillede sig
i vejen for os. Derfor beder vi om, at I vil forstærke Eders formaninger om
opnåelse af en tilsikret våbenstilstandsaftale, og at I ligeledes maner angående
vor søster 3), således som vi tidligere har bedt Eder om, og at I gør dette med
styrke i gerning og med virkning, således som vi også stoler på, at I vil. Vi
beder om svar med det første. Skrevet tirsdagen efter den hellige jomfru Agnetes dag i vort og vor broder grev Klaus’ navn under vort segl.

H

*) brevet er stilet til hansestæderne, jf. nr. 309 § 2. - 2) jf. nr. 293. - 3) Elisabeth,
der 1362 17. december var sejlet fra Travemünde for at ægte kong Håkon af Norge,
men af danskerne blev tilbageholdt på Bornholm, jf. Reinhardt 321 flg. og Schäfer 327
flg. samt ndf. nr. 337 § 34.
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1363. 25. januar. Avignon.

Pave Urban 3. giver ridderen Niels Ågesen og hans hustru Margrete,
Lunds stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem synds
forladelse i deres dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn den velbyrdige mand Niels Ågesen, ridder, og vor el
skede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Margrete, hans hustru,
Lunds stift, hilsen o. s. v.

T
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Den oprigtige hengivenhed o. s. v. som i formularerne 1) indtil givet i Avignon den 25. januar i vort første pontifikatsår.
i) jf. nr. 32.

1363. 26. januar. Avignon.
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Pave Urban 3. overdrager Hartvig Spliet, der i forvejen sidder inde med
sognekirken i Svans og et evigt vikar dømme i Eutin, et kanonikat ved kirken
i Hamburg og giver ham ventebrev på en præbende og en dignitet samme
steds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
t

I ril vor elskede søn Hartvig Spliet *), kannik ved kirken i Hamburg, BreJL men stift, hilsen.

Din velbyrdige fødsel, Dit sædelige liv, Din vandel og Dine andre dydefulde gaver og retskafne fortjenester, for hvilke Du anbefales os ved trovær
dige mænds vidnesbyrd, bevæger os til i apostolisk gavmildhed at udstrække
vor højre hånd mod Din person. Idet vi derfor under hensyntagen til Dine
fornævnte fortjenester og desuden i betragtning af den bøn, som vor elskede
søn Petrus, kardinaldiakon af Sta. Maria Nuova, har rettet til os på Dine
vegne, hans elskede kapellan og i hvis tjeneste Du står, ønsker at vise Dig
særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kanonikat ved
kirken i Hamburg, Bremen stift, i hvilken der vides at være større og min
dre præbender, med fuld kanonisk ret og giver Dig det ved provision. Hvis
en af de nævnte større præbender og en dignitet eller et personat eller et offi
cium for tiden er ledige, eller når de på een gang eller efterhånden bliver
ledige, og Du eller Din dertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede beslut
ter at godtage dem inden en måneds forløb, efter at Du eller samme befuld
mægtigede har fået kendskab til deres ledighed, reserverer vi dem som apo
stolisk gave til Dig, at overdrage Dig efter denne godtagelse med al ret og
tilbehør, uanset om denne dignitet er forbundet med sjælesorg, eller den
plejer at besættes ved valg, når blot der ikke er en hoveddignitet i samme
kirke, og dens frugter, indtægter og indkomster ikke overstiger en årlig værdi
af 40 guldfloriner ifølge tiendefortegnelsen2). Vi forbyder strengt vor ær
værdige broder ærkebiskop (Albrecht) af Bremen og vore elskede sønner ka
pitlet ved nævnte kirke og den eller dem, under hvem overdragelsen, provi
sionen eller præsentationen af eller al anden rådighed over præbendeme,
digniteterne eller personateme eller officierne i samme kirke i fællesskab el-
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ler hver for sig hører, i mellemtiden, også før denne godtagelse, at driste sig
til på nogen måde at tage bestemmelse om denne præbende og denne dignitet eller dette personat eller officierne, undtagen efter at have bragt i sikker
erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage dem.
Vi erklærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst (------- ) 3) herom skulle for
søge at handle anderledes i denne sag, uanset bestemmelsen om et vist antal
kanniker og alle andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner i denne
kirke og især dem, som fastsætter, at ingen i denne kirke kan have en større
præbende, medmindre han trin for trin stiger fra en mindre til en større
selv om (------ ) 3), de skal have på kanonikater, præbender og digniteter el
ler personater eller officier i nævnte kirke, har fået særligt (------- ) 3). Det
er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af denne præbende og dignitet eller dette personat eller embede skal foretrækkes for alle disse undtagen
for dem, der med vor myndighed har fået anerkendelse i denne kirke eller
har ventebrev på præbender og digniteter, personater eller officier samme
steds, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til
at opnå andre præbender, digniteter, eller personater eller officier og bene
ficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om samme ærkebiskop
og kapitel eller hvilke som helst (------- ) 3), og at kanonikater, præbender,
digniteter eller personater eller officier i denne kirke og andre kirkelige (----) 3), præsentation, valg eller anden (------- ) 3) i egen person, eller (uanset)
at Du vides at besidde sognekirken i Svans, Slesvig stift, og et evigt vikar
dømme uden sjælesorg i kollegiatkirken Eutin, Lübeck stift. Men så snart
Du i kraft af dette brev ukæret har opnået denne dignitet eller dette personat,
er det vor vilje, at Du fuldt ud, således som Du også af egen drift har vist
Dig villig til, skal afstå nævnte sognekirke, som vi fra da erklærer for ledig.
Intet menneske (------- ) 3) provisions-, reservations-, forbuds-, bestemmelsesog viljesbrev (------- ) 3). Givet i Avignon den 26. januar i vort første ponti
fikats år.
1) jf. nr. 117. - 2) jf. DRB III 5 nr. 24 note 3. - 3) for de forkortede formler se
nr. 72.
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1363. 26. januar. Avignon.

Pave Urban 3. pålægger bispen af Lübeck, abbeden i klostret Reinfeld og
dekanen ved St, Agricol i Avignon at indføre Hartvig Spliet i et kanonikat
ved kirken i Hamburg.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde 1) til vor ærværdige broder bispen af Lübeck og vore el
skede sønner abbed (Eggert) i klostret Reinfeld i Lubeck stift og deka
nen ved kirken St. Agricol i Avignon hilsen o. s. v.
Din velbyrdige fødsel o. s. v. indtil1) for ledig. Derfor pålægger vi Eder
(------- ) 2) fjere anjre meci vor myndighed skal skaffe samme Hartvig eller
hans befuldmægtigede på hans vegne anerkendelse som kannik og broder i
nævnte Bremen kirke, efter at (-------) 2) kanonisk ret, og at I med vor myn
dighed overdrager og anviser samme Hartvig efter denne godtagelse med al
ret og tilbehør denne præbende, dignitet eller dette personat eller embede,
der af os som ovenfor omtalt er reserveret ham, hvis sådanne dengang, da
vi foretog reservationen, var ledige eller fra da af blev ledige eller så snart
de måtte blive ledige. I skal fremdeles indføre ham eller nævnte befuldmæg
tigede for ham i faktisk besiddelse af fornævnte præbende, dignitet eller per
sonat eller embede og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter ind
førelsen og sørge for, at denne eller nævnte befuldmægtigede på hans vegne
- som det er skik - godkendes til denne dignitet, dette personat eller embede,
og at der fuldt ud (------- ) 2) af dette kanonikat, denne præbende, dignitet
eller dette personat eller embede, uanset alt (-------) 2). Givet som ovenfor *).

P

1) jf. nr. 302. - 2) for de forkortede formler se nr. 73.

1363. 28. januar. Avignon.

304

Jens Hennekesen, provst i Østersyssel og kannik i Roskilde, forpligter sig
til at betale 50 floriner i annater.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

ens Hennekesen, provst med sjælesorg i Østersyssel i Roskilde kirke og til
lige kannik med præbende i Roskilde kirke, forpligtede sig den 28. ja
nuar til at betale det apostoliske kammer her 50 florentinske gylden for frug
terne af fornævnte provsti kanonikat og præbende før førstkommende jul,
og han berettede i sin ansøgning 1), at værdien ikke kom op på denne sum 2).
Hvis han ikke gjorde det o. s. v.3) Han aflagde ed o. s. v.4) i nærværelse af
Wilhelmus v. Horborg, kollektor i Bremen, og Johannes.

J

*) jf. nr. 261. - 2) 1369 21. august nedsattes afgiften til 15 floriner, se under denne
datum. - 3) 1369 16. juli blev Jens Hennekesen løst af band for ikke at have betalt,
se under denne datum. - 4) jf. nr. 92 note 4.
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1363. 1. februar. Frosta herredsting.

305

Tingsvidne om, at Niels Ågesen skænkede Skeglinge gård til Bosjø kloster.
i, Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690):

ingsvidne, udstedt af Niels Jensen, foged i Frosta herred, om, at Bosjø
kloster fik Skeglinge gård og gods som gave af Niels Ågesen. Givet da
gen inden den hellige jomfru Marias renselsesdag 1363.

T

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

ingsvidne, udstedt af Niels Jensen, foged i Frosta herred, i nærværelse
af flere andre fornemme mænd, som indeholder, at Niels Ågesen gav
Bosjø kloster alt det gods, han ejede i Skeglinge. Givet 1363.

T
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1363. 1. februar.

Rådet i Ystad giver borgerne i Danzig frit lejde til at komme til og opholde
sig i Ystad i hvert fald de to følgende efterår og nyde deres gamle rettigheder
der.
Afskrift i Greifswald universitetsbibliotek.

orgmestre og rådmænd i Ystad til de forstandige og agtværdige mænd de
herrer borgmestre og rådmænd i staden Danzig, vore oprigtigt elskede
venner, venskab og hilsen med Gud.
Vi vil med dette brev bringe det til Eders kundskab, at alle fra Eders stad,
der i fred ønsker at besøge byen Ystad med deres købmandsvarer, fra vor
side og i forholdet til alle, der for vor skyld vil gøre eller undlade at gøre no
get, skal nyde sikkert lejde til at komme hertil i alle deres retmæssige og lov
lige forehavender, opholde sig sammesteds i det mindste i de to nu kommende
efterår og under opretholdelse af alle deres gode gamle rettigheder i alle
henseender nyde disse, således som købmændene sammesteds altid på bedste
vis havde nydt dem, og når som helst, når det syntes dem bedst, drage bort
derfra, samt sammesteds i ro at drive sildefiskeri, idet de skal give vor oven
nævnte by en mark sølv for hver skude og kongen fire grot for hver åre og
told af deres gods som andetsteds, idet de ikke skal udrede noget andet, med
mindre det sker således, at den, der forser sig, skal bøde derfor. Til vidnes
byrd og fastere forvaring herom er vor ovennævnte bys sekret påtrykt dette
brev på bagsiden. Givet i det Herrens år 1363 på dagen før Marias fødselsdag.

B
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Fortegnelse over antallet af lydbisper i de forskellige ærkestifter, der er for
pligtede til at udrede den af pave Urban 3. udskrevne treårstiende.
Notits i Vatikanarkivet.

en 1. februar i det første pontifikatsår blev der pålagt treårstiender i føl
gende kirkeprovinser............ I kirkeprovinsen Lund i Danmark seks
(suffraganer) 1).

D

*) treårstienden blev udskrevet 1363 30. januar med det formål at skaffe pavestolen
midler til at bekæmpe dens fjender i Italien. Den skulde indbetales af ærkebisperne og
bisperne i halvårlige rater til hver 1. november og hver påske og udredes i overensstem
melse med gældende takster, jf. det bevarede pavebrev til ærkebispen af Uppsala, trykt
Acta Pont. Svec. I 659 nr. 640 og Dipl. Svec. VIII 285 nr. 6761.

1363. 2. februar.
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Jakob Holgersen af Rårbd, ridder, og hans broder Peder Holgersen, væb71 er, pantsætter to gårde i Roalbv til Niels Jensen af Oretorp.
Original i rigsarkivet.

akob Holgersen af Rårod, ridder, og Peder Holgersen, væbner, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi i sandhed står i skyld
og gæld til den velbyrdige og hæderlige mand nærværende brevviser Niels
Jensen af Oretorp for 80 mark nye skånsk, som uden al anledning til protest
fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger af os eller vore arvinger inden
førstkommende pinse i rede penge og ikke i nogen anden værdi. For disse
80 mark nye skånsk pantsætter vi med dette brev ham vore to gårde i Roalov, på hvilke Peder Nielsen og Ebbe bor, med alle deres tilliggender til de
fire markeskel, nemlig agre, enge, græsgange, vådt og tørt, og skove og alle
andre tilliggender, med hvilke benævnelser de end kan opregnes, på den be
tingelse, at hvis vi svigter med betalingen til den for os berammede beta
lingstermin, da skal samme gods med såvel virning som andre tilliggender,
som ovenfor nævnt, tilfalde nævnte Niels Jensen og hans arvinger, at besidde
med rette evindelig. Ydermere forpligter vi os og vore arvinger med dette
brev til at hjemle samme Niels Jensen og hans arvinger nævnte gods og fri
det fra krav fra hvem som helst. Fremdeles binder vi os og vore arvinger med
dette brev fast til at fri fornævnte Niels og hans arvinger for ethvert tab,

J
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som de kan godtgøre at have lidt enten på grund af pengene eller på grund
af det nævnte gods. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev tillige med segl tilhørende den hæderlige mand Eskil Nielsen, borger i
Lund. Givet i det Herrens år 1363 kyndelmisse.
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1363. Efter 5. februar. Rostock.

Reces af hansedagen i Rostock (udtog).
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

det Herrens år 1363 på den hellige jomfru Agathes dag forsamledes søstædernes rådmænd i Rostock, nemlig fra Lübeck: Johan og Jakob Pleskow og Bernhard Oldenborg, fra Hamburg: Henrik Hoop, Herman Bischoping, Hartvig v. Hachede og Werner Wiersen, fra Stralsund: Herman Rode,
Godeke Giese, Lydeke v. Kulpe og Bernhard v. Dorpen, fra Kolberg: Ber
told Pretemin og Johan Borwold, fra Wismar: Johan Dargetzow og Henrik
Wessel, fra Greifswald: Henrik Schuppelenberg og Johan Bokholt, fra Kiel:
Johan Lange, Nicolaus Rike og Nicolaus Halveploch, fra Rostock: Johan
Bomgarden, Lambert Witte, Arnold Kröpelin, Henrik Vrese, Johan v. Kyritz,
Ludolf Niendorp; og magister Johan, notar i Stettin.
(1) Først oplæstes den herre konge af Sveriges brev af denne ordlyd: Vi
modtog (o. s. v. = nr. 265).
(2) For det andet oplæstes herr Henrik, greve af Holsten, og hans broder
Klaus’ brev af denne ordlyd: Henrik og Klaus (o. s. v. = nr. 300).
(3) For det tredje oplæstes brevet fra de herrer rådmænd på Gotland af
denne ordlyd: I skal vide (o. s. v. = nr. 257).
(4) Da dette var sket, blev Konrad Moltke formanet af fornævnte råd
mænd til at overholde indholdet af sine breve og afgive løfte for det, herr
Fikke Moltke, hans fædrene frænde, havde tilsagt dem. Denne svarede, at
han ikke vilde afgive løfte, ej heller har han lovet, men har sendt fornævnte
herr Fikke sit segl til hans tro hånd 1), og hvad han efter ret er forpligtet til
at overholde, vil han overholde.
(5-6)......... 2)
(7) Fremdeles blev der bestemt, at tolden af stæderne ikke yderligere skul
de opkræves i det øjeblik, rådmændene i Preussen afgav det svar3), at de
ikke fremdeles vilde yde den; men hvis de fremdeles vilde yde den, så skal
tolden yderligere opkræves indtil St. Hans dag.

I
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(8) Fremdeles blev det bestemt, at udgifterne og omkostningerne til de
på stædernes vegne foretagne sendefærd til Bohus, Kalmar, Agersnæs4)
o. s. v. skal afholdes og tages af tolden.
(9) Fremdeles blev det vedrørende de små stæder bestemt, at de (af ind
byggerne), som selv eller ved kompagnoner var i Skåne på tidspunktet for
forbudets udstedelse, ikke må optages som borgere i hansestæderne 5 ). Og
hvis nogen fra hansestæderne er blevet optaget som borger i de små stæder
i den tid, forbudet har været i kraft, og på grund af krigen, skal de ikke
længere regnes for borgere i hansestæderne indtil hansedagen i Lübeck, nem
lig nærmeste St. Hans, og da skal der forhandles herom 6 ).
(lo-n)......... 7)
(12) Fremdeles blev der forhandlet om dem, der overtrådte forbudet, og,
som man ved, blev der truffet endelig afgørelse 8 ).
(I3-Ï4)......... 9)
(15) Fremdeles skal sagen om det gennemhullede skib, som tilhører Hen
ning Witte fra Stralsund, og ligeledes sagen om et skib fra Greifswald ud
sættes til St. Hans, fordi stædernes rådmænd da samles i Lübeck 10 ).
(16) Fremdeles er der udbetalt tre mark lybsk til udsendingen fra Halm
stad 11 ) på staden Lübecks vegne.
(17) Fremdeles blev rådmændene fra Rostock, Wismar, Hamburg og
Kiel beskikkede til at føre forhandlinger med herrerne af Mecklenburg og
Holsten, og siden skal der holdes dagtingning i Rostock; og tidspunktet her
for skal meddeles stæderne af rådmændene i Lübeck 12 ).
(18) Fremdeles blev sagen mod herr Johan Wittenborg behandlet13).

<19).......... 14)
(20) Fremdeles fremførte Dunker sit anliggende15).
(21-24)......... 16)
1) både Konrad Moltke v. Wulfshagen og Konrad Moltke v. Belitz optræder som
garanter for 1362 10. november, nr. 244. - 2) § 5 og 6 drejer sig om pundtoldens op
krævning i Kolberg og Hamburg. - 3) jf. nr. 294. - 4) jf. nr. 287. - 5) jf. nr. 297 note 8.
- 6) jf. nr. 351 § 9. - 7) § 10-11 vedrører forholdet til Flandern. - 8) jf. nr. 297 note 5.
- 9) § 13-14 vedrører en strid mellem Hamburg og Rostock og med nogle adelige her
rer. - 10) jf. nr. 351 § 8. - 11 ) sigter vistnok til samme sag, der berøres i nr. 321 § 10.
- 12) jf. nr. 297 note 9. - 13) jf. nr. 193 note 1. - 14) § 19 drejer sig om 200 mark, som
Lüneburg har stillet til hansestædernes rådighed. - 15) Didrik Dunker, foged i Lübeck,
var fange i Danmark, og der har tilsyneladende været tvivl om udredningen af hans
løsepenge, jf. 1364 18. juni. - 16) §) 21 vedrører helligåndshuset i Lübeck, § 22 et lybsk
krav om godtgørelse fra de andre stæders side for en udbetaling til grev Henrik af
Holsten, § 23 en erstatning til Kiel fra stædernes side, og § 24 en opgørelse over stæ3. række. VI. — 14

6. februar 1363
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demes hidtidige udgifter i krigen. Herunder anføres, at Greifswalds udgifter til en
sendefærd til Agersnæs andrager 150 mark stralsundsk, og udsendingene har fået 26
1/2 mark til udgifter.

1363. 6. februar. Odense.

310

Rettertinget tildømmer Peder Larsen gods i Rørbæk.
Eline Gøyes jordebog (1552).

t brev om, at rigens kansler 1) har tildømt Peder Larsen det gods i Rør
bæk, som han havde Margrete Ottosdatters pantebrev på for 60 mark
purt sølv, og kendt Svenning Ovesen 2) nederfældig indtil første herredag 3).

E

1) d. v. s. kongens justitiar. - 2) jf. nr. 266, der har Ågesen. - 3) d. v. s. danchof.
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[1363]'). 8. februar.

Johan Hermenstorp, Bernhard Tusfelt den yngre og Johan Dudesch, der,
skønt der består våbenstilstand mellem kong Valdemar 4. Atterdag og hansestæderne, er taget til fange af Hartvig Hummersbüttel på Koldinghus, beder
staden Lübecks borgmestre og rådmænd om hjælp til udfrielse af fangenska
bet.
Original i Lübeckarkivet.

ohan Hermenstorp, Bernhard Tusfelt den yngre og Johan Dudesch til
de såre vise og agtværdige mænd og deres herrer, de elskede herrer borg
mestre og rådmænd i staden Lübeck, vor tilbørlige og redebonne tjenstvillig
hed i sømmelig ærbødighed.
Vi tvinges af alvorlige grunde til at underrette Eder, agtværdige mænd, om,
at vi i fuld tillid til den våbenstilstand og det lejde, der var fastsat mellem
herr kongen af Danmark og Eder og forkyndt for os borgere af Eder, vise
mænd, drog til Danmark i vore forretningsanliggender. Imidlertid understod
Hartvig Hummersbüttel sig i at tage os til fange og holde os fangne på herr
kongens borg, nemlig i Kolding, i ti dage, indtil herr Lydeke Skinkel, ridder,
og rådmændene i staden Odense som forlovere for os havde stillet ham fyl
destgørende garanti for, at vi midfastesøndag 2) vilde vende tilbage til fan
genskabet på nævnte borg i Kolding eller et andet ham passende sted. Der
for påkalder vi af al magt Eders velvillige støtte og beder med knæfald om,
at I, idet I ingenlunde forsmår at yde os Eders gunstige råd og hjælp, vil
udrive os fra nævnte fangenskab og stræbe efter så hurtigt som muligt at be-
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fri os. Vi beder om, at I gennem nærværende brevviser underretter os om,
hvad I vil, der skal gøres i denne sag. Kristus være med Eder. Skrevet under
Egbert Tusfelts segl onsdagen efter den hellige jomfru Agathes dag.
!) den i brevet påberåbte våbenstilstandsaftale må være den af 1362 16. november;
hvis der sigtedes til den af 1364 24. juni, måtte brevet være fra 1365, men i det år er
Agathes dag en onsdag. Liib. UB. III 819 note 3 vil udvide dateringen til 1370, men
Lydeke Skinkel omtales sidste gang i brev af 1364 17. november som høvedsmand i
Nyborg. 1369 30. november er Henneke Moltke høvedsmand der. - 2) 1363 12. marts.

18. februar. Lund.

312

Herr Holger Gregersen af Vittskovle og herr Tue Galen af Nåsbyholm
skøder det gods, der havde tilhørt herr Niels Truedsens børn, til kronen.
1. Vordingborgske registratur (1476):

t brev om, at Holger Gregersen af Vittskovle og Tue Galen af Nåsby1 holm, riddere, begge var til stede på Lunde landsting og skødede herr
Åge Ingvarsen, foged i Skåne, på kong Valdemars vegne det gods, som til
hørte herr Niels Truedsens børn, nemlig Trued Nielsen, som kaldes Hase,
og Gregers Nielsen, hvilket er hovedgården i Bjarsjolagård med stenhuset og
to andre byer, nemlig Bjårrdd og Kårrstorp, og en vandmølle og en vejr
mølle, som ligger ved Bjårrdd, med hele det fornævnte gods’ tilliggende uden
undtagelse til evig besiddelse og på de øvrige vilkår, som brevet indeholder.
Givet etc. 1363.

E

2. Yngre Kalundborgske registratur 1551:

t brev om1), at Bjarsjolagård er solgt og skødet dronning Margrete2)
af Holger Gregersen af Vittskovle og Tue Galen af Nåsbyholm. År 1363
på Skåne landsting lørdag før søndag Inuocauit.

E

1) kan også identificeres med det efterfølgende. - 2) læs kong Valdemar.

1363. [18. februar]. Skånes landsting.
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Landstingsvidne om foranstående skødning.
Vordingborgske registratur (1476).

t tingsvidne om, at ærkebispen af Lund, Ivar Pedersen, landsdommer i
Skaane, Henrik Bokholt, dekan i Lund, Josef Nielsen, ærkedegn sam
mesteds og flere andre gode mænd, som nævnes i brevet, bevidner, at de så
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og hørte, at fornævnte skødning 1) blev gjort af Holger etc. til kongen og
kronen, sådan som foran skrevet står. Givet etc. 1363.
x) jf. nr. 312.
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1363. 19. februar.

Lydeke Skinkel, kaldet Kune, ridder, kvitterer Henrik Esseke for betaling
af 100 mark lybsk i løsepenge.
Original i Lubeckarkivet.

eg Lydeke Skinkel, kaldet Kune, ridder, ønsker, at det skal være vitter
ligt for alle, der får dette brev at se eller hører det læse, og erklærer klart
med dette brev, at Henrik Esseke har løsgjort sig hos mig for det fangen
skab, som han over for mig har besvoret og lovet1), med 100 mark lybsk,
som han har betalt således, at jeg takker ham. Dermed erklærer jeg denne
Henrik for fuldstændig kvit og løst fra sit fangenskab. Til vidnesbyrd her
om er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1363 søndagen
Inuocauit me.

J

x) d. v. s. ved den faktiske løsladelse har den fangne lovet senere betaling.
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1363. 19. februar.

Lydeke Skinkel, kaldet Kune, ridder, kvitterer garveren Johan Witte fra
Lübeck for betaling af 100 mark lybsk i løsepenge.
Original i Lübeckarkivet.

eg Lydeke Skinkel, kaldet Kune, ridder, ønsker, at det skal være vitter
ligt for alle, der får dette brev at se eller hører det læse, og erklærer
klart med dette brev, at Johan Witte, garver i Lübeck, har løsgjort sig hos
mig for det fangenskab, som han over for mig har besvoret og lovet1), med
100 mark lybsk, som han har betalt således, at jeg takker ham. Dermed er
klærer jeg denne Johan for fuldstændig kvit og løst fra sit fangenskab. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1363 søndagen Inuocauit me.

J

!) jf. nr. 314 note 1.
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Bertram, biskop af Lübeck, og kapitlet sammesteds godkender og stadfæ
ster herr Stig Andersens fundats for det vikar dømme, som han har stiftet ved
sit alter i Lübeck domkirke.
Original i rigsarkivet.

Herrens navn amen. Bertram, af Guds og det apostoliske sædes nåde
biskop, Johan, dekan, og hele kapitlet ved kirken i Lübeck til alle, der
får dette brev at se eller hører det læse, i oprigtig kærlighed med Gud og i
ønsket om at vitterliggøre sandheden af det nedenfor nævnte.
Det anses for fromt og gudvelbehageligt, når det, som fromt tilbydes, mod
tages; herved øges gudsdyrkelsen for altid, sjælenes frelse fremmes, og de
troendes fromme hengivenhed opmuntres på lykkelig måde. Vi anser det da
for værdigt at beholde det, der er os skænket, og i taknemmelighed gen
gælde det med passende hædersbevisninger og forrettigheder. Tilskyndet af
en forstandig og lykkelig indskydelse og for at øge gudsdyrkelsen har den
ærværdige og strenge ridder, herr Stig Andersen af Bjørnholm i Århus stift,
til bod for sine synder og til frelse for sin, sin hustrus, deres børns og deres
efterkommeres sjæle gavmildt og fromt og i ønsket om ved en lykkelig han
del på frelsebringende måde at mageskifte det timelige med det åndelige
overdraget og skænket os og vor kirke landsbyen Pülsen med alle dens græn
ser, markskel og tilliggender, som den forefindes, og 11 bol minus et sjette
del bol i landsbyen Schervestorpe i Giekau sogn i Lübeck stift, som vi, Ber
tram, ovennævnte biskop i Lübeck i hans navn har købt af de strenge riddere
herrerne Lüder v. Owe og Godskalk v. Wildberch, således som det udførligt
indeholdes i de herom udfærdigede og affattede breve og privilegier1), til
dotering, grundlæggelse og indstiftelse af et udelt vikardømme - udelt på
grund af den fortrinsstilling, den præst kommer at indtage, som først bliver
indsat heri - ved det alter som samme herr Stig Andersen for nylig har oprettet
i vor kirke. Til tegn på, at denne gave i sandhed er fuldkommengjort, og til
virkeliggørelse af den har han overdraget og overgivet os de breve og pri
vilegier, der er skrevet og affattet angående salget og købet af nævnte gods,
idet samme ridder dog, drevet af en endnu større fromhed, ønsker, at der,
når han har forladt dette liv, af samme vikardømme og af ovennævnte os
overdragne gods, besiddelser og indtægter skal oprettes og doteres to evige
vikardømmer for to præster, hvilke skal bestå evigt i al fremtid. Af disse
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præster, som får overdraget disse vikardømmer, skal den ene evindeligt til
pris og ære for den glorværdige jomfru Maria holde messe om den hellige
jomfru Maria, den anden for de afdøde til frelse for herr Stig og hans oven
nævnte slægtninge og for alle de troende afdøde, og det skal ske hver dag ved
fornævnte alter og kun undlades af lovlige grunde. Men efter at have tilkaldt
dem, det var nødvendigt at tilkalde, efter forudgående forhandling og om
hyggelig overvejelse og efter at have indhentet deres samtykke og billigelse,
som skulde deltage og spørges, vil vi med alle de tilkaldtes enstemmige billi
gelse og samtykke, til forøgelse af gudsdyrkelsen, til pris og ære for Gud den
almægtige og hans moder jomfru Maria, til frelse for alle troende afdøde og
til nytte for vor Lübeckkirke i overensstemmelse med nævnte givers fromme
forsæt, som vi ikke kan give en anden retning eller ændre, med glæde mod
tage og godkende fornævnte herr ridder Stigs overdragelse, overgivelse og
gave, og vi bifalder velvilligt og beslutter at imødekomme hans fromme be
stræbelse og forsæt. Altså henlægger, tildeler og overdrager vi fornævnte be
siddelser og gods til et vikardømme ved det af ham opførte alter i vor nævnte
kirke i Lübeck og oplader og skænker samme til brug for den præst, der skal
indsættes i samme vikardømme, for nævnte herr Stigs og for samme vikar
præsts levetid, der, som herr Stig håber, vil overleve ham. Når disse, herr
Stig og nævnte indsatte præst, har forladt dette liv, da opretter vi på ny af
fornævnte besiddelser og gods, da som nu, to evige vikardømmer i vor kirke
ved samme alter i overensstemmelse med giverens hensigt, da fornævnte be
siddelser og gods er rigeligt til deraf at oprette to vikardømmer eller evige bene
ficier i vor fornævnte kirke og til sammes dotering samt til de præster, der
skal indsættes i dem, og vi forordner, doterer, opretter og bekræfter dem med
dette brev, idet vi ønsker, at når nævnte herr Stig er død, da skal de præster,
der til enhver tid er indsat i disse to vikardømmer eller vil blive indsat i dem,
ligeligt og i fællesskab og frit nyde og besidde nævnte gods og besiddelser
og indtægterne deraf, lige som de ligeligt skal dele de derfra hidrørende frug
ter og indtægter mellem sig og være halvt om udgifterne, farerne, risikoen og
tabene. Vi bestemmer også, at fornævnte vikarer og deres efterfølgere til evig
tid i overensstemmelse med samme Stigs fromme hensigt hver dag - og det
såvel hellig- som søgnedage, undtagen det træffer sig at være en festdag med
ni lektioner og vekselsang ved aftensangen og undtagen de undladelser, der
indtræffer af lovlige grunde - uafladeligt enten personligt eller ved andre skal
holde messer ved deres nævnte alter, den ene, når det i vor kirkes tårn ringes
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til ottesang, om den glorrige jomfru Maria til lovprisning af samme hellige
jomfru Maria, den anden, inden det ringer til prim i vor fornævnte kiike,
for de afdøde til frelse for ham, hans slægtninge og alle troende afdøde; og
fornævnte vikarer og enhver af de følgende skal vise vor kirkes dekan lydig
hed; de skal også ligesom de øvrige vikarer til stadighed møde i vor kirkes
kor, og såvel den første vikar som nævnte vikars efterfølgere skal have del
i de indtægter, der tilflyder vikarerne af årstiderne i samme vor kirkes kor.
Men til pris og ære for den hellige jomfru Maria og for vor kirke i Lübecks
væmehelgener og til frelse for alle troende afdøde skal enhver af fornævnte
vikarer til forøgelse af årtidebetalingerne hvert år på bekenderen og bispen
St. Mortens dag i lighed med vor kirkes andre vikarer i staden Lübeck på
egen risiko betale 2 mark lybsk af deres fornævnte gods, besiddelser og ind
tægter til dekanen og kannikerne eller deres distributører 2) samt til lige så
mange af vor fornævnte kirkes vikarer3). løvrigt er det vort ønske oprigtigt
og nådigt at gengælde nævnte ridder hans velvilje, da det sømmer sig at lade
fromme gunstbevisninger, trøst og hæder blive dem til del, som har forøgelse
af gudsdyrkelsen og de åndelige og kirkelige tarv for øje, hvorfor vi tilstår
samme her Stig af særlig nåde, at han kan præsentere os, fornævnte dekan
og kapitel, en velegnet person til det første vikardømme nu denne første
gang, samt sålænge han lever, så ofte det i hans levetid måtte blive ledigt,
og at han på sit dødsleje kan udnævne to personer eller lade en anden, hvem
han i sin levetid eller på sit dødsleje på lovlig vis har tilstået dette, præsen
tere dem på hans vegne. Disse personer skal udnævnes og indsættes i begge
de fornævnte vikardømmer, når den vikar, som sidst er indsat i nævnte første
vikardømme i følge samme herr Stigs præsentation, er død; men når disse
falder fra og dør, skal præsentationsretten til det vikariat, som har messen
om Vor Frue knyttet til sig, for bestandig tilkomme den til enhver tid væ
rende biskop, men overdragelsen af det andet vikariat skal for bestandig til
komme vor lybske kirkes dekan og kapitel. Til vidnesbyrd om og fyldigere
bevis på ovenstående har vi ovennævnte Bertram, biskop, Johannes, dekan,
og kapitel ladet vore segl hænge under dette brev, for at ovenstående og
hvert enkelt punkt deraf kan forblive fast og urokkeligt. Givet og forhandlet
i Lübeck i det Herrens år 1363 på dagen for St. Peter ad cathedram.
1) jf. nr. 174 og 246. - 2) de kanniker, der forestod distributionerne for deltagelse i
årtider. - 3) d. v. s., at vikarpræsteme skal yde tilskud for at blive delagtige i indtæg
terne fra ældre årtider.
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1363. 1. marts-19. juli. Lübeck.

Protokol1) over retsforhandlingen mod Johan v. Helle, sognepræst i Borreby i Slesvig stift, der til slut afgiver en skriftlig erklæring om, at den stævning,
som på grundlag af pavebrevet 1362 23. april 2) er udtaget mod den lybske
borger Detlev Broye, er sket på hans initiativ og uden sognepræsten Florentius
fra Kampens viden og bemyndigelse 3).
Pergamentrulle i Lübeckarkivet.
1) det meget omfangsrige aktstykke er ca. 10 meter langt og 20 cm bredt. - 2) jf.
nr. 169. - 3) jf. nr. 290.
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1363. 3. marts.

Antvorskov kloster pantsætter dets gods i Hallelev til Niels Helsinge for 10
mark sølv.
Original i rigsarkivet.

roder Herman v. Golme, prior af johanniterordenen i Antvorskov, og hele
det menige konvent sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle skal vide, at vi i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brev
viser Niels Helsinge for ti mark sølv i sølvpenge, nemlig i lybske penninge og
sterlinger, som fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger førstkommende
St. Mortens dag. For disse ti mark sølv pantsætter vi med dette brev for
nævnte Niels alt vort gods i Hallelev i Slagelse herred med alle tilliggender
til samme gods, intet undtaget, som skal indløses for fornævnte sum sølv til
fornævnte St. Mortens dag på det vilkår, at hvis fornævnte gods ikke indløses
til fornævnte termin, skal samme Niels årligt oppebære frugterne og afgifterne
af fornævnte gods, det samme gælder ligeledes i indløsningsåret. Til vidnes
byrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1363 fredagen før den søndag, da der synges Oculi mei.

B
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1363. 3. marts. Avignon.

Mogens Nielsen, kannik i Ribe og Lund og provst i Odense, der har ansøgt
pave Innocens 6. om stadfæstelse på stiftsbispens overdragelse til ham af det
kanonikat og den præbende ved kirken i Slesvig, der var blevet ledige ved
Volrad v. Dornes død, får dette bevilget af pave Urban 3.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.
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remdeles x) ansøger Mogens Nielsen, kannik med præbende ved kirkerne
i Ribe og Lund, Eder, hellige fader, om, at I barmhjertigt vil værdiges
at stadfæste den overdragelse og den provision, der med stiftsbiskoppelig myn
dighed er ydet ham på det kanonikat og den præbende ved kirken i Slesvig,
der blev ledige ved Volrad v. Dornes død - han, som afgik ved døden uden
for den romerske kurie, men i en afstand af mindre end de i loven omtalte
to dagsrejser 2) - eller også på anden måde give ham ny provision på dem,
uanset at nævnte Mogens vides at besidde provstiet ved kirken i Odense, tillige
med andre ‘uanset’ og bestemmelser........ Måtte I, hellige fader, værdiges
barmhjertigt at låne øre til og godkende fornævnte ansøgninger og - som
der ansøges om - underskrive dem med Eders højhellige hånd. Lad det ske
med hensyn til alle ikke slettede ovennævnte ansøgninger og under forbehold
af tilføjelser og rettelser, og således som de ansøger om. B3). Uden anden
læsning. Lad det ske B 3). Givet i Avignon den 3. marts i vort første pontifi
katsår.

F

*) ansøgningen indgår i en rotulus indeholdende en samling ansøgninger fra det
tyske oppebørselsområde, hvilket også omfattede Skandinavien, jf. nr. 93. Disse ansøg
ninger havde allerede været indgivet til pave Innocens 6. (død 1362 12. september),
men bliver først bevilget under Urban 5. - 2) reglen er indeholdt i bullen Ad regimen,
jf. nr. 94 note 2. - 3) Urban 5.s underskrift.

1363. 13. marts. Tønder.

320

Janneke Jensen, ridder, kvitterer væbneren Volrad Lisowe for 63 mark
lybsk, som han har betalt i grev Henrik 2. af Holsten og Stormarns navn.
Original i rigsarkivet.

eg Janneke Jensen, ridder, ønsker med attrå efter frelsen i Herren, at det
skal være vitterligt for alle, der ser dette brev, at nærværende brevviser,
den agtværdige mand Volrad Lisowe, væbner, på den højbårne mand herr
Henrik, greve af Holsten og Stormarns vegne og i hans navn med glæde og
venskabeligt har betalt mig 65 mark lybske penge, som samme herr Henrik,
greve af Holsten, skyldte mig, hvorfor jeg med dette brev erklærer fornævnte
herr Henrik, greve af Holsten, og hans arvinger for kvit og fuldstændigt fri
taget med hensyn til nævnte penge i forholdet til mig og mine arvinger. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Tønder i det
Herrens år 1363 mandagen efter Letare.

J
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Efter 17. marts 1363
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1363. Efter 17. marts. Wismar.

Reces af hanse dagen i Wismar.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

det Herrens år 1363 fredag før Judica holdtes der møde i Wismar af søstædernes rådmænd, nemlig Bertram Vorrad, Johan og Jakob Pleskow
fra Lübeck, Arnold Kröpelin, Lambert Witte fra Rostock, Lydeke v. Kulpe
og Bertram Wulflam fra Stralsund, Markvard Sagenitze og Tideman Prenzlau
fra Anklam, Henning Westfal fra Stettin, Henning Rodewold fra Stargard,
Johan Lange og Nicolaus Rike fra Kiel, Johan Dargetzow, Johan Manderow,
Folmer Levetzow fra Wismar.
(1) Først forhandledes herr Johan Wittenborgs sag 4).
(2) Fremdeles enedes man om herr Nicolaus Krummediges og Siegfred
Dosenrodes ærinde således, at der fastsattes en hansedag i Wismar til sønda
gen Jubilate 2), til hvilken hver stad skulde sende sine befuldmægtigede råds
udsendinge for om muligt at blive enige med landsherrerne 3) i overensstem
melse med de forhandlinger, der er ført med fornævnte riddermæssige mænd,
eller hvad der nu skulde foretages i denne sag. Disse og rådsudsendingene
skulde holdes fuldt underrettede og være rede til uden vægring at besøge det
møde, der skal holdes i Nykøbing med de Danskes konge og hans søn, efter
som mødet i Danmark straks derefter skal finde sted.
(3) Fremdeles skal der for tolden af gods, som ikke går gennem Øresund,
herefter kun stilles kaution og toldbeløbet noteres, indtil der indløber svar fra
Preussen. Hvis der ingen kautionister er, skal tolden opkræves 4).
(4) Fremdeles blev der overgivet herr Fikke Moltke en kort notits 5), som
ærkebispen af Lund skal besegle, angående stadfæstelsen af våbenstilstanden.
(5) Fremdeles skal enhver drøfte kongerne af Sveriges sag med sit råd,
hvorvidt og hvorledes de skal manes for de skader, der er tilføjet stæderne på
grund af deres fraværelse, fordi de ikke har ydet hjælp, således som de
skulde 6).
(6) Fremdeles skal enhver med sit råd drøfte, om krigen mellem Danmarks
konger og stæderne skal bilægges, og hvad der skal modtages i skadeserstat
ning, eller om tilbudet om den langfristede våbenstilstand skal modtages.
(7) Fremdeles er opgaven for de rådmænd, der skal udsendes til Preussen:
(a) Først skal de tale med højmesteren og stæderne og sige, at stæderne
har godkendt kongerne af Danmarks og deres bispers brev om våbenstilstand,
og at de (preussiske stæder) er indbefattet heri7). Og de skal drøfte, hvad
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der skal foretages, hvis samme konge og hans søn senere vil spinde rænker
mod stæderne, og hvilken hjælp den ene da skal og vil yde den anden.
(b) Fremdeles skal de drøfte spørgsmålet om, hvorvidt pundtolden fortsat
skal opkræves eller ej, og forkynde stæderne, at de skal komme til hansedagen
i Lübeck til St. Hans 8).
(c) Fremdeles skal det betydes dem, at de skal sende udsendinge til Ny
købing for at deltage i forhandlingerne til førstkommende Valborgs dag 9).
(d) Fremdeles, at de skal komme til Wismar til søndag Jubilate2), hvor
der holdes møde, førend de drager til Nykøbing.
(8) Fremdeles skal enhver rådsudsending i sit råd sige, at tøndernes stør
relse skal være ens i alle søstæderne, og drøfte, efter hvilken stad de skal gøres
ens 10).
(9) Fremdeles blev det angående Harderwijkborgernes sag11) bestemt, at
de skal komme til mødet i Nykøbing.
(10) Fremdeles om Niels Bastower, sognepræst i Halmstad 12).
i) jf. nr. 193 note 1. - 2) 23. april, jf. recessen nr. 335. - 3) jf. nr. 297 note 9. - 4)
jf. nr. 297 note 7. - 5) jf. nr. 337 § 8. - 6) jf. nr. 335 § 6, nr. 337 § 4, 14 og nr. 363
§ 16 note 9) - 7) jf. nr. 294. - 8) jf. nr. 351. - 9) 1. maj, jf. nr. 337. - 10) angående dette
problem, se Hanscrecesse I 223 note 5. - 11) jf. nr. 363 § 17. - 12) jf. nr. 309 § 16.

1363. 18. marts. Viborg landsting.
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Tingsvidne af Viborg landsting om, at Peder Jensen af Od har skødet sin
hovedgård Od og alt sit gods i Vinkel sogn i Medelsom herred til herr Kri
stian Vendelbo.
Original i rigsarkivet.

T I '’ord Degn, landstingshører i Viborg, Herman, provst i Vor Frue kloster
JL i Viborg, Lars Hvas, ridder, Jens Kås, Henrik Jakobsen, Niels Brat,
Jon Hvid, Niels Eriksen af Holm, Henrik Dylmer, Peder Hvid af Nørbæk og
Jens Degn til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gor vitterligt for alle, at vi i det Herrens år 1363 på lørdagen Sitientes
var til stede på Viborg landsting og hørte og så, at Peder Jensen af Od per
sonligt samme dag var på samme ting, hvor han til nærværende brevviser
herr Kristian Vendelbo, ridder, afhændede og skødede sin hovedgård Od
og alt sit gods i Vinkel sogn i Middelsom herred, nemlig med agre, enge,
skove, græsgange, fiskevande med dets tilliggender, alt og hvert, at besidde
med rette evindelig. Desuden forpligtede han sig til at hjemle og frigøre

Nr. 323

21. marts 1363
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nævnte gods for krav fra enhver. Vi bevidner med dette brev med sandheds
ord, at vi har set og hørt dette. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl
hænge under. Givet ovennævnte år, dag og sted.

1363. 21. marts.

323

Herr Henrik Jensen af Ledøje pantsætter Djurslov til herr Anders Nielsen
af Skabersjo.
1. Skdnebrevsfortegnelsen (omkr. 1690):

antebrev udstedt af Henrik Jensen af Ledøje, ridder, til herr Anders Niel
sen af Skabersjo, ridder, på Djurslov i Bara herred tillige med et lille
fæstested, for hvilket han fik 40 mark godt purt sølv som lån. Givet på ab
beden St. Benedikts dag 1363.

P

2. Udkast til Skdnebrevsfortegnelsen:

enrik Jensen af Ledøje, væbneren, har pantsat Anders Nielsen alt sit gods
hans ejendom i Djurslov, nemlig en gård og et fæstested. Givet 1363.

H

3. Andet udkast til Skdnebrevsfortegnelsen:

enrik Jensen af Ledøje, væbneren, har pantsat Anders Nielsen alt sit
gods i Djurslov, hvilket var en gård og et fæstested, hvad der kan ses af
originalen 1363.

H
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1363. 22. marts1)

Johan Grawetop fritager staden og rådet i Rostock for alle krav i anledning
af udlevering af fire læster sild.
Notits i Rostockarkivet.

ohan Grawetop lovede de herrer rådmænd og staden, at de ikke for frem
tiden skal manes af nogen, fordi de tilbagegav fire læster sild til Johan,
søn af Didrik Briel, og til Jens Løve fra Malmø.

J

1) indført under denne dag i Liber recognitionum i Rostock.
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1363. 23. marts.

Kristine Pedersdatter, enke efter herr Jens Truedsen af Araslov, og herr
Tue Galen annullerer de åbne breve, som Jens Truedsen har fået af Peder
Bæger på Skepparslov og Isgrannatorp.
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Afskrift i Lundebogen.

ristine Pedersdatter, enke efter herr Jens Truedsen af Araslov, ridder, og
. Tue Galen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det med dette brev skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige,
at vi med dette brev for bestandig kasserer og annullerer de åbne breve, som
den velbyrdige mand herr Peder Bæger, ridder, har overdraget Jens Truedsen
af Araslov, ridder — god ihukommelse - på gods i Skepparslov og Isgrannatorp, som ved arv var tilfaldet fornævnte herr Peder, ridder, med hans hustru
efter ridderen herr Niels Hvideskånings død, idet vi på tro og love med dette
brev fast forpligter os til, at fornævnte åbne breve, hvor som helst de i frem
tiden bliver fundet af os eller vore arvinger, ingensinde i fremtiden må komme
fornævnte herr Peder Bæger, ridder, eller hans arvinger, til nogen skade eller
hinder. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev tillige med
segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig den ærværdige fader og herre i
Kristus herr Niels, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, Åge
Ingvarsen, gælker i Skåne, Anders Nielsen af Skabersjd, Holger Gregersen og
Anders Jakobsen, riddere. I det Herrens år 1363 torsdagen før palmesøndag.

K

1363. 26. marts.
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Fru Margrete Hellemoses skøde til Herman Kysselow.
Eline Gøyes jordebog (1552).

t brev om, at fru Margrete Hellemose skøder Herman Kysselow en gård i
Gloslunde. Givet palmesøndag 1363.

E

1363. 3. april. Roskilde.

327

Niels Jensen, dekan, og Oluf Jensen, kantor i Roskilde, bevidner, at Jakob
Povlsen, indehaver af St. Vincentii alter i Roskilde domkirke, har overladt
indtægterne af alterets gods i Torslunde og Reerslev til alterets stifter, ærke
degnen Hemming, mod en årlig ydelse på en læst korn.
Original i den arnamagnæanske samling.

iels Jensen, dekan, og Oluf Jensen, kantor i Roskilde kirke, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1363 2. påskedag var Jakob Povlsen,
næwærende brevviser, i dette særlige anliggende stedet for os i Roskilde dom-

N
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kirke, hvor han til sin herre, den hæderværdige mand magister Hemming,
ærkedegn i Roskilde, der ligeledes var personligt til stede sammesteds i vor
nærværelse, og til det alter, som samme herr ærkedegn har stiftet og udsty
ret1) og overdraget samme Jakob, af egen drift og af fri vilje bortfæstede
og overlod alt gods i Torslunde og Reerslev samt alt gods, som i samme herr
ærkedegns levetid ved køb, skødning, gave eller på enhver anden måde
måtte tilfalde eller erhverves til fornævnte alter, til samme herr ærkedegns
fri rådighed og brug, sålænge han lever, således at samme herr ærkedegn i
afgift heraf skal yde fornævnte Jakob en læst korn i staden Roskilde ved kyn
delmisse hvert år, sålænge han lever, og således at samme herr ærkedegn des
uden, sålænge han lever, uden ubehag, ulempe eller besvær af nogen art for
nævnte Jakob og uden formindskelse af fornævnte afgift, helt og holdent på
sin bekostning og udgift skal bestride alle de gudstjenstlige handlinger som på
hviler nævnte alter eller i medfør af nævnte alter påhviler Roskildekirken det være sig i koret eller udenfor - samt afholde alle de udgifter, som i den
tid på nogen måde skal afholdes eller udredes ved nævnte alter. Til vidnesbyrd
herom er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.
*) St. Vincentii alter, jf. Arhnung, Roskilde Domk. p. 183-89.
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1363. 7. april.

AIagistraterne og borgmestrene i Zierikzee bevidner} at to af deres medbor
gere Didrik Poppenson og Pieter Jansson har fået fuldmagt til at begive sig
til kongen af Danmark og til Peder Nielsen (høvedsmand på Vordingborg)
for at forhandle om drabet på dennes broder.
Original i Zierikzeearkivet.

i magistrater og borgmestre i Zierikzee gør vitterligt for alle folk, der i
fremtiden ser eller hører dette brev læse, at Didrik Poppenson og Pieter
Jansson, vore borgere, har fået fuldmagt af skibsførerne, rederne og søfolkene,
nemlig til, at de skal drage til kongen af Danmark og til Peder Nielsen for at
forhandle med Peder Nielsen om hans broders død; og alt hvad fornævnte
Didrik og Pieter forhandler i den sag, skal alle de forskrevne skibsførere, redere
og søfolk overholde fast og stadigt uden nogen indsigelse. Endvidere befaler
vi forskrevne magistrater og borgmestre og påbyder indtrængende alle og
hver enkelt af dem, der farer til søs uden for klitterne med handelsskib, at de
skal være lydige og underdanige overfor fornævnte Didrik og Pieter, hvor de

V
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end har brug for det, det være sig i Øresund eller andetsteds, og at de forbli
ver hos dem, kommer dem til hjælp og bistår dem med liv og gods, med råd
og dåd, hvornår de end bliver opfordret dertil af dem, og at I ikke på nogen
måde må undlade det. Og den, der ikke gør det, ham skal vi drage til ansvar
på hans liv og gods, ligesom vi gør over dem, der agter at ødelægge staden
Zierikzee. Og denne befaling skal vare indtil vi ophæver den. Til vidnesbyrd
om rigtigheden har vi åbent beseglet dette brev med vort stadssegl, givet den
7. april i det Herrens år 1363.

1363. 7. april.
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Staden Zierikzee vedtager indtil videre at opkræve pundpenge af skibe og
skånske sild.
Original i Zierikzeearkivet.

i magistrater og borgmestre i Zierikzee gør vitterligt for alle folk, der i
fremtiden ser eller hører dette brev læse, at vi efter anmodning og med
tilslutning af størsteparten af skibsførerne, rederne og søfolkene for den stør
ste fordels skyld og for at afværge den større skade, der kunne opstå heraf, ved
fælles beslutning og med samtykke af magistrater og borgmestre har for
ordnet og fastsat en pundafgift af alle dem, der farer til søs uden for klit
terne med handelsskibe, på den måde, som herefter skrevet står. (1) For det
første, at hver skibsfører for hver rejse af hovedstolen 1) skal give een grot af
hvert pund grot, og hver sømand for hver rejse, som han gør, een grot af sine
private varer2). (2) Fremdeles skal enhver af vore borgere af hver læst
skånske sild, som man tilbereder på den skånske rejse, give en gammel grot.
Og hvis nogen udefra kommer til at ligge under vor foged i Skåne og til
bereder sild, skal han af hver læst sild give en gammel grot ligesom vore
borgere. (3) Og denne forordning skal altid gælde under forbehold af ret
til ændringer fra magistraters og borgmestres side og uden svig have varighed
indtil dens tilbagekaldelse. Fremdeles så skal (følgende) være forpligtet ved
denne forordning og bestemmelse om denne fornævnte pundafgift: alle de,
der farer til søs udenfor klitterne med handelsskib, og al deres gods, som de
fører bort og bringer tilbage på deres skibe, uden svig; og forpligtet skal end
videre være alle førere, redere og søfolk, både de, der nu for tiden ikke er
hjemme, og de, der er hjemme. (4) Fremdeles giver vi dem med dette brev
fuldmagt til, at de kan indsætte gode svende, der kan indkræve og oppebære
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denne fornævnte pundafgift af alle dem, der er pligtige til at udgive den
med rette, således som det her foran er forordnet og fastsat. Og hvis nogen
fører, reder eller sømand ikke vil betale denne fornævnte pundafgift, som før
er skrevet, så skal byfogeden med magistraterne begive sig til det gods, han
har og som lettest kan omsættes i penge, og deraf udpante ham for så mange
penge, som hans pundafgift beløber sig til; og dernæst skal de straffe ham
og lade ham undgælde således, at en anden derefter vil vogte sig. Til vidnes
byrd om rigtigheden har vi åbent beseglet dette brev med vort stadssegl, givet
den 7. april i det Herrens år 1363.
*) d. v. s. af varepartiets værdi. - 2) voeringe kan ifølge Mnl. Handwoordenboek
(s. v. 3) betyde: bestemt mængde varer, som matroser - for at drive handel for sig
selv - kan medtage uden at betale fragt.
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1363. 7. april.

Tore Magnusson afstår alt det gods oven for Kolmården samt Håggesled,
som hans hustru Juliane havde arvet, til Ebbe Piik til gengæld for det gods
i Finnveden, som dennes hustru Margrete havde arvet efter Magnus Eriks
son, og for afregningen af rørligt og urørligt gods efter Peter Dudde.
Original i Uppsala universitetsbibliotek.
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1363. 9. april. Kampen.

Franciskanerguardianen Volker Blaewater i Kampen vidimerer kong Mag
nus af Sveriges brev af 1355 21. juli (III 4 nr. 270) om hans udsoning med
borgerne i Kampen.
Original i Kampenarkivet.
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1363. 9. april.

Herr Niels Knudsen af Svanholm kvitterer Oluf Madsen Lunge for 10
mark sølv for indløst pantegods i Majbølle.
Eline Gøyes jordebog (1552).

remdeles et brev om, at herr Niels Knudsen af Svanholm, ridder, har
oppebåret 10 mark sølv af Oluf Madsen Lunge for pantegods, som han
fik med sin hustru Cecilie, beliggende i Majbølle på Lolland. Han kvitterer
ham og oplader ham al den ret, han havde til fornævnte gods. Givet Quasimodogenitisøndag 1363.

F
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Efter 23. april 1363
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1363. 14.-30. april1).

333

Skipperen lille Bertold mister borgerskabet i Rostock, fordi han har været
i Skåne.
Notits i Rostockarkivet.

kipperen lille Bertold afsvor sig sit borgerskab, fordi han havde været i
Skåne.

S

*) den foregående notits er indført under 1363 14. april, den efterfølgende under
30. april.

1363. 16. april. Hindsgavl.
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Emeke Oltena kvitterer greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og Stormarn for betaling af 27 mark lybsk.
Original på Gottorp.

lle, hvem dette brev når, skal vide, at de velbyrdige herrer Henrik og
l Klaus, brødre og af Guds nåde grever af Holsten og Stormam, har
gjort fyldest for deres åbne brev om 27 mark lybsk hos mig, Emeke Oltena,
og da de 2 7 mark er givet mig Emeke, så er deres åbne brev fuldstændigt gjort
kvit og frit af mig, og jeg erklærer de nævnte herrer grever at være kvit med
fuld virkning i alle henseender over for mine arvinger. Til vidnesbyrd herom
er mit segl hængt under dette brev. Givet og skrevet på borgen Hindsgavl i
det Herrens år 1363 på søndagen, da man synger Misericordias domini.

A

1363. Efter 23. april. Wismar.
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Reces af hansedagen i Wismar (udtog).
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

det Herrens år 1363 på søndagen Jubilate var rådmændene fra søstæderne
forsamlet i Wismar; fra Lübeck: Johan Pleskow, Johan Pertzeval og
Bernhard Oldenborg; fra Rostock: Arnold Kröpelin og Johan v. Kyritz; fra
Stralsund: Lydeke v. Kulpe og Bertram Wulflam; fra Wismar: Johan Dar
getzow, Andreas Bukow og Johan Manderow; fra Kiel: Johan Lange og
Nicolaus Rike; fra Hamburg: Johan Wunstorp, notar.
(1) Først oplæstes kongen af Sveriges brev 1).

I

3. række. VI. — 15
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(2) Fremdeles blev der forhandlet om herr Alards ærinde 2).
(3) Fremdeles fremførte rådmændene fra Gotland deres sag3).
(4) Fremdeles skal alle være rede til at afsejle under gunstige vindforhold
tirsdag efter Filips og Jakobs dag 4).
(5)......... 5).
(6) Fremdeles, hvis kongen af Sverige træffes hos kongen af Danmark,
skal han manes 6).
(7) Fremdeles, når mødet i Nykøbing er afholdt, skal der straks træffes
afgørelse om indsættelse af høvedsmænd på Borgholm i stedet for herr Johan
Gletzow 7).
(8-IO) ....8).

(11) Fremdeles blev der svaret greverne af Holstens udsendinge, at herr
Henrik, greve af Holsten, skulde sende sit brev til herren af Mecklenburg om
afholdelse af andre forhandlinger 9).
(12) Fremdeles bad fornævnte grevers udsendinge om, at kongen af Dan
mark måtte manes angående grev Henriks frøken søster10).
(13) Fremdeles om Spikherings gods 11).
4) kendes ikke. 2) han var staden Stralsunds notar; hans ærinde kendes ikke. I
Hanserecesse I 224 note 2 formodes det at have stået i forbindelse med den i nr. 321
§ 7 omtalte sendefærd til Preussen. - 3) jf. nr. 309 § 3. - 4) 2. maj; 7. maj holdtes
hansedag i Nykøbing, jf. nr. 337. - 5) angår forholdet til Flandern. - 6) jf. nr. 321 § 5,
endvidere at kong Håkon og Margrete havde fejret deres bryllup den 9. april i Køben
havn, jf. Reinhardt 324. - 7) jf. nr. 297 note 2. - 8) § 8 handler om forholdet til Kiel,
§ 9 om forholdet til Flandern og § 10 om fælles tøndemål i stæderne. - 9) jf. nr. 321
§ 3- “ 10) jf- nr- 300 note 3- “ 11) jf- nr- 351 § 6-

1363. 29. april. Lübeck.
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Rådet i Lübeck bemyndiger Johan v. Linzen til at rejse sag mod Johan v.
Helle, sognepræst i Borreby i Slesvig stift, for de ærerørige beskyldninger, han
under den verserende proces 1) har fremsat mod rådet i Lübeck,
Afskrift i Lübeckarkivet.

4) jf. nr. 217 note 1.
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1363. Efter 7. maj. Nykøbing.

Reces af hansedagen i Nykøbing 1),
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Lübecks eksemplar

det Herrens år 1363
på søndagen Vocem iocunditatis 2)
samledes rådsudsendin
ge fra søstædeme i
Nykøbing på Falster;
fra Lübeck: Johan
Pleskow, Johan Pertzeval og Bernhard Ol
denborg, fra Wismar:
Johan Dargetzow og
Herman Kröpelin, fra
Rostock: Arnold Krö
pelin og Johan v.
Kyritz, fra Stralsund:
Bernhard v. Dorpen og
Bertram Wulflam, fra
Greifswald: Henrik
Schuppelenberg og Ar
nold Lange, fra Stettin:
Everhard v. Stade, fra
Kiel: Herman Schreye.
(1) For det første
bad Rikman, Dan
marks konges notar, på
kongens vegne om, at
fornævnte rådsudsen
dinge skulde drage til
Vordingborg til møde
med den herre konge.
Efter en indbyrdes
drøftelse svaredes der
ham, at dette ikke lod
sig gøre, fordi det ikke
var aftalt således, ej

Efter 7. maj 1363
Rostocks eksemplar

Nr. 337
Stralsunds eksemplar

I

Forhandlingerne i
Danmark.
(1) For det første
bad Rikman, Dan
marks konges notar, på
sin herres vegne om,
at stædemes rådsudsen
dinge skulde drage til
Vordingborg for at
møde kongen og for
handle.

(1) For det første
bad Rikman, Dan
marks konges notar, på
sin herres vegne om, at
stædernes rådsudsen
dinge skulde drage til
Vordingborg for at
møde kongen.
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heller bestemt i stædernes råd.

(3) Derefter sendte
kongen sit brev til stædernes udsendinge, dets
ordlyd følger i disse
ord: Med forudskikket
nådig hilsen (o. s. v. =
nr. 339)-

(2)Derefter sendte
kongen sit åbne brev til
stædernes udsendinge
om at komme derhen,
i hvilket brev han gav
dem lejde på hen- og
hjemrejsen.
(3) Derefter sendte
han dem et andet åbent
brev, i hvilket han ud
nævnte sine befuld
mægtigede forhandlere
til at forhandle med
nævnte rådssendemænd.
(4) Fremdeles har
herr Herman Osenbrugge, rådmand i Lu
beck, ført disse for
handlinger med Sve
riges og Norges konger,
hvilke han udviklede
for nævnte stæder,
nemlig for det første
om den erstatning for
tab, som de skulde yde
stæderne; for det andet
om mageskiftet af Got
land og Oland; for det
tredie om den bod, som
han har forhandlet om
mellem Danmarks
konge og stæderne, så
ledes som han havde
skrevet til disse 3). Og

(2) Derefter sendte
kongen sit åbne brev til
stædernes udsendinge
om at komme til Vor
dingborg.

(3) Derefter sendte
han dem et andet
åbent brev, i hvilket
han udnævnte sine be
fuldmægtigede for
handlere til at for
handle med nævnte
rådssendemænd.
(4) Fremdeles har
herr Herman v. Osenbrugge ført sin for
handling med Sveriges
og Norges konger,
hvilken omfattede tre
artikler, for det første
om erstatning for tab;
for det andet om mage
skiftet af Gotland og
Oland; for det tredie
om den bod, som han
har forhandlet om
mellem Danmarks kon
ge og stæderne, således
som han havde skrevet
til disse 3). Og derud
over bad samme kon
ger om, at søstædeme
St. Jakobs dag4) vilde
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(6) Herefter kom
herr Johan Hummers
büttel og manede de
herrer rådmænd i Lü
beck på Thomas Bec
kers vegne, der mistede
et skib, som han gen
vandt og fik igen i
Skåne ifølge loven, så
ledes som et aktstyk
ke 6) overrakt herom
udviser.
(7) Fredag før pin
se 7) kom Danmarks
konge med hertugen af
Sachsen og Klaus Lim
bæk, og derefter be
gyndte forhandlinger,
som dog ikke førtes til
ende.

Efter 7. maj 1363
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derudover bad samme
Sveriges og Norges
konger om, at søstædeme St. Jakobs dag 4)
vilde overholde dagtingningen med dem
i Soderkoping, hvor de
forsikrede at ville give
stæderne svar i alle
sager.
(5) Fremdeles om
fangerne fra Preussen;
angående dem svarede
herr Mathias Ketelhot,
at han havde taget
dem til fange for sin
fædrene arv5).

overholde dagtingningen i Soderkoping,
hvor de forsikrede at
ville give stæderne svar
angående alt.

(7) Fredag begyndtes forhandlingerne
mellem kongen og stæ
derne.

(7) Fredag begyndtes forhandlingerne
mellem kongen og
stæderne, som dog ikke
førtes til ende.

(5) Fremdeles om
fangerne fra Preussen;
angående dem svarede
herr Mathias Ketelhot,
at han havde taget dem
til fange for sin fæd
rene arv 5).
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(8) Fremdeles om
herr ærkebispen af
Lunds åbne brev, for
hvilket herr Fikke
Moltke blev manet8).

(9) Samme dag
sendte den herre hertug
af Sachsen bud efter
rådmændene fra Lü
beck, som kom til ham
i hans herberg; og der
forhandledes med ham
om venskab.
(10) Fremdeles
fremførte hertugen af
Sachsen sagen om Gotlændingenes penge, om
sikkerhed o. s. v.
(11) Fremdeles lod
kongen fire fanger fra
Lübeck og een fra
Hamburg være fri; de
byggede og opførte et
‘fundament’9) for
ham, således som de
lovede.
(12) Fremdeles blev
Didrik, herr Godskalk
v. Waren (dorps) tje
ner, afskattet tre uger
før mortensdag og blev
henvist10) til en an
den, da forhandlinger
førtes i Agersnæs 11).
(13) Fremdeles for
handledes Johan Jun-
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(8) Fremdeles an
gående brevet på herr
ærkebispen af Lunds
vegne, for hvilket herr
Fikke Moltke blev
manet 8).
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ges og Heine Schonewedders sag, og Klaus
Limbæk svarede, at
han ikke har forvoldt
den skade, men hans
broder havde en borg
af den herre hertug af
Slesvig, hvor det om
talte var sket. I denne
sag vilde han gerne
sende bud til sin bro
der, så han kunde
svare herpå. Og han
sagde, at kongen ikke
var forpligtet til at
svare herpå.
(14) Fremdeles frem
førte herr Herman v.
Osenbrugge sin sag.
(15 Fremdeles vilde
den herre konge sam
tykke i og rette sig efter
en kendelse af
fire retskafne mænd
af sit råd, og stædcrne
skulde føje fire mænd
til, som kunde vælge
to eller een overvoldsdftsmand, hvis de ikke
kunde enes.
(16) Fremdeles blev
der manet om de
preussiske fanger og
særligt om Johan, søn
af Willebrand Munter
fra Danzig; hertil sva
rede herr Mathias Ke-

Efter 7. maj 1363
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telhot, at han havde
taget ham til fange,
fordi hans arvegods var
blevet ham frataget i
Preussen.
(17) Fremdeles sva
rede kongen i Wikman
Druges sag, at han
vilde sende udsending
og brev til herr Valde
mar Sappi om tilbagegivelse af det fratagne
gods.
(18) Fremdeles blev
der givet lejde til Johan
Höing for at rejse til
søstædeme og forblive
der i 14 dage, så længe
hans sag forhandles i
Lübeck, så at han kan
komme sammestedshen
i sikkerhed for sine
debitorer.

Efter 7. maj 1363

(18) Fremdeles fik
Johan Hding frit lejde
til hvilken som helst
stad, han med det før
ste måtte komme til,
for et tidsrum af 14
dage.

(19) Fremdeles Ni
colaus Vemerlings sag.
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(18) Fremdeles fik
Johan Hding frit lejde
til hvilken stad, han
med det første måtte
komme, for et tidsrum
af 14 dage. Og dette
forhandlede Smylow og
Thomas Voge, for at
han kan føre sin sag
angående nogle breve.
(19) Fremdeles for
handlede Nicolaus Ve
merling 12) sin sag, og
han stillede garanti for
et skib og godset i
samme, for hvilket han
skulde udrede 220
mark lybsk.
(20) Fremdeles fik
hertugen af Sachsens
husstand og undergivne
fra Møn og Frederik
v. Lochens og Henning
Podebusks husstande
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og undergivne frit lejde
under den bestående
våbenstilstand med os.
(21) Fremdeles fik
to andre frit lejde an
gående en strid, de
havde med Hamburg
og borgerne der, for at
de kunde yde dem ret
færdig og passende fyl
destgørelse.
(22) Fremdeles skal
der forhandles om Fikke Brunsvigs sag angå
ende noget gods, der
ligger på Rugen.
(23) Fremdeles har
vi forordnet, at Werner
Gildehus’ og Jacob
Brus’ trælle eller fanger
skal være fri, således
at de kan nyde våben
stilstanden.
(24) Fremdeles før
tes der drøftelser om
andre fanger, nemlig
Velescap, Markvard
Weger og enkelte
andre.
(25) Angående det
brev, der er sendt til os
af rådmændene i Stralsund, er der givet en
deligt svar af os til
kongen og Fikke
Moltke på Hågen
Pedersens vegne.
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(26) Fremdeles skal
Nicolaus Kabolts sag
forhandles på Heine
Reddichs og hans
brødres vegne.

(27) Dette er den
skade, som er tilføjet
kongen af Danmark af
dem fra Lübeck i løbet
af den våbenstilstand,
som han og riget Dan
mark havde og har
med dem og de med
ham.
For det første angå
ende Jens Kalv, hans
tjener, der blev druknet
med sine fæller i deres
havn med deres viden
de uden (hans) for
seelse og skyld.
For det andet angå
ende herr Åge Ingvarsens svende, som de
endnu holder fanget og
som ikke kan drage
nytte af våbenstilstan
den.
For det tredje, med
hensyn til at kongen
skulde blive ved alle
sine rettigheder, og
man på ingen måde
skulde volde ham og
hans folk skade, har de
alligevel indenfor den
ne våbenstilstand og

235

våbenhvile forholdt
ham hans årlige skat og
indtægt, som han skul
de have af staden Lü
beck.
For det fjerde med
hensyn til at
kongens tjener skulde
have sikkerhed i deres
stad, har de alligevel
tilstedet, at man har
mishandlet og vanæret
hans sendebud, nemlig
broder Jakob, så at han
ikke kan forvinde det,
og det er vederfaret
ham uden (hans)
skyld.
(28) (Klage mod)
dem fra Stralsund:
gifte og ugifte kvinder
er blevet druknet i
deres havn for deres
eget gods skyld, og
munke er blevet ud
plyndret, og også andre
folk er der tilføjet mangehånde skade.
(29) Fremdeles kan
Brostorp ikke drage
nytte af nogen våben
stilstand med dem fra
Anklam og Stargard.
(30) Fremdeles har
de fra Stralsund fra
taget Reinhold hans
gods i Ribe og bruger
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det som pant endnu
den dag i dag.
(31) 13) Fremdeles angående dem fra Preussen: dertil svarede de således, at
kongen havde sendt herr Mathias Ketelhot til højmesteren og ladet fremsætte
beskyldninger mod ham gående ud på, at han og hans folk havde givet penge
til det formål, at man skulde bringe riget Danmark i fordærv. Dertil svarede
han således, at han ikke havde gjort det, men han og hans stæder havde fast
sat en told på fire engelske penninge af hvert pund grot, for at sikre havet, til
hansekøbmandens tarv og ikke til andet formål. Og herom er der fastsat for
handlinger mellem kongen og højmesteren og (vi) håber, at de skal forlige
sig helt.
(32) Fremdeles med hensyn til de østlige stæder og de i vesten svarede de
således: Hvor gerne vil vi have stædeme i øst og vest, der er vore naboer, til
venner. Hvis de vil beskylde os for noget, så skal vi svare dem vel.
(33) Dette er det svar, som kongen af Danmarks råd har givet os på grev
Henriks og hans broder Klaus vegne: at grev Henrik og hans broder og kon
gen og hans folk på hans vegne indbyrdes har tilsikret hinanden særlige dage
til forhandlinger, på hvilke de på bedste måde kan komme overens. Og vi
har også tilsikret særlige dage, på hvilke vi på begge sider på bedste måde kan
komme overens. Vil grev Henrik og Klaus og deres folk rejse beskyldninger
mod kongen og hans folk for et eller andet i anledning af de dage, som er
tilsikret for en eller anden strid, vil vi da gerne svare herpå.
(34) Fremdeles på hans søsters vegne svarede de således: at et ægteskab
var bragt i stand og indgået mellem kongen af Sveriges søn og kongen af Dan
marks datter, ved hvilket ærkebiskopper, biskopper, lægmænd og gejstlige har
været tilstede, da de blev trolovet14). Og hvis kongen af Danmarks datter
var død, før hun var kommet til hans seng, så havde slægtskabet mellem kon
gen af Danmarks datter og grev Henriks søster dog været så nært15), at
han efter kirkelig ret ikke kunde have taget hende til ægte. Samme grev
Henriks søster blev sendt ud for at hindre ægteskabet16); så drev Gud og
uvejr hende til området under ærkebiskoppen af Lund, der tidligere havde
overværet dette bryllup. Så tilbageholdt biskoppen grev Henriks søster, der
vilde bryde dette fornævnte ægteskab, for at der ikke skulde blive handlet
mod Gud og kirkeret17). Men nu da dette bryllup mellem kongen af Sve
riges søn og kongen af Danmarks datter har fundet sted, så håber vi, at
(ærke) biskoppen vil stille sig velvillig i den sag. Det vil vi hjælpe med til, som
vi bedst kan.
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(35) Endvidere angående Wulf Rixtorp: han er tilbageholdt med henblik
på, at han havde hele 18 breve og et akkreditiv til kongen af Sverige, hans
søn og deres rigsråd, hvilke var overgivet ham af grev Henrik. Deri stod, at
hertug Albrecht af Mecklenburg, ærkebiskoppen af Magdeburg, markgreven
af Meissen og andre herrer var enige med ham; og eftersom hertugen af
Mecklenburg, og hans børn har svoret og lovet kongen af Danmark stadig
fred og venskab, så er med henblik herpå Wulf tilbageholdt, indtil man kan
erfare, om hans budskab er rigtigt eller ikke.
i) hansedagen i Nykøbing har også været omtalt i to utrykte dokumenter i Reval
byarkiv (som er gået tabt under sidste krig), jf. Kat. d. Revaler Stadtarchivs 220 nr.
260: »[1363] Mai 7. Wismar (?) an Reval: Übersendet transsumiert zwei niedd. Schrei
ben, das eine datiert Wismer, dominica Oculi [März 5.], das andere mit durch Mäussefrass zerstörter Datierung, in denen von der bevorstehenden Tagung zu Nyköbing die
Rede ist. Scriptum die crastina [Iohann]is ante portam latinam Wismargensi sub
secreto. Das sehr defekte Orig. a. Pap. in BE 19. Ungedruckt.« - 2) 5. søndag efter
påske, d. v. s. 7. maj. - 3) kendes ikke; jf. iøvrigt nr. 335 § 1. - 4) 25. juli. - 5) jf. ndf.
§ 16 og Schäfer 332. - 6) kendes ikke. - 7) 19. maj. - 8) jf. nr. 321 § 4. - 9) usikkert,
hvad der menes med fundamentum i recessen; muligvis drejer det sig om opførelse af
et eller andet kapel, jf. Schäfer 307 note 7. - 10) d. v. s. den, der havde taget ham til
fange, overførte sine krav på ham til en anden. - 11) jf. nr. 309 § 8. - 12) jf. nr. 351
§ 27. - 13) §§ 31-35 er ens formuleret, men ortografisk forskellig (nedertysk) i de tre
recesser. Paragraffernes rækkefølge er dog forskellig i det rostockske og det stralsundske
eksemplar fra det lybske, som her er fulgt, nemlig 33-34-35-31 og 32. - 14) i
1359, da Margrete gik i sit 7. år, Annal. Dan. 185. - 15) dels var Margretes mor Helvig
en datter af Adelheid, som var søster til grev Gerhard, Elisabeths bedstefader, dels ned
stammede begge prinsesser fra Erik 5. Glipping, idet Elisabeths moder Sofie af Werle
var datterdatter af kong Erik. - 16) hun afsejlede 1362 17. december fra Travemünde,
jf. Reinhardt 321 og Schäfer 327. - 17) c. 1 VIto De sponsalibus et matrimoniis I. En
mand, der trolover sig med en kvinde og senere trolover sig med en consanguinea til
hende, skal være forpligtet til at indgå ægteskab med den første.

1363. 9. maj. København.
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Ærkebiskop Niels af Lund eftergiver 40 dages kirkebod til dem, der besøger
St. Nikolai kirke i Bosjø.
1. Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690):

Æ
1363-

rkebiskop Niels giver med samtykke af fem andre biskopper fritagelse
for 40 dages kirkebod til Bosjø kloster for dem, der flittigt besøger
St. Nikolai kirke. Givet i København tirsdagen inden Kristi himmelfarsdag

ii.
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2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

rkebiskop Niels’ brev, hvorved han giver fritagelse for eller eftergivelse
af kirkebod til dem, der flittigt besøger Bosjø klosters kirke St. Nicolai.
Givet 1363.

Æ

3. Andet udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

7f7 rkebiskop Niels brev, hvorved han giver fritagelse eller eftergivelse af
/ i J kirkebod til dem, som ofrede og flittigt besøgte St. Nikolai kirke i

Bosjø kloster. Givet 1363.
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[1363]. 11. maj. København.

Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler hansestæderne, at han har bemyn
diget ærkebiskop Niels af Lund, Fikke Moltke, høvedsmand på København,
Anders Frost, marsk, og Kristian Kule, hertug Kristoffers hofmester, til at
føre forhandlinger med stæderne indtil 21. maj.
Optaget i nr. 337 § 3.

ed forudskikket nådig hilsen. I skal vide, vise, ansete og gode mænd,
borgmestre og rådmænd fra søstædeme, at vi sender vor gejstlige
fader herr Niels, ærkebiskop af Lund, herr Fikke Moltke, vor høvedsmand i
København, herr Anders Frost, vor marsk, og herr Kristian Kule, vor søns
hovmester til jer; til disse — enten alle fire eller tre eller to af de nævnte fire giver vi på vore og rigets vegne fuldmagt til at forhandle med jer og til at
handle og undlade at handle. Og de sammes fuldmagt skal vare indtil først
kommende pinse. Og vi garanterer indtil den tid for deres ord på vore vegne,
som om vi selv forhandlede med jer. Skrevet på vor borg København på
Kristi himmelfartsdag under vort segl, som er fæstnet til bagsiden.

M
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1363. 21. maj. Nykøbing.

Udkast til overenskomst mellem kong Valdemar 4. Atterdag og søstædeme.
Udkast i Rostockarkivet.

fter indskydelse af den helligånd, hvis festdag det nu er 1), begærer vi
kong Valdemar af Danmark på rigets vegne fred, venskab og udsoning
md søstædeme på den måde, som herefter skrevet står. (1) For det første
befaler vi alle vore fogeder, mænd og vore undersåtter, der findes i vort rige

E
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Danmark, at de ikke må lægge hindringer i vejen for de samme købmænd
fra de fornævnte stæder, som søger til vort rige med fred, eller for deres gods,
men de skal lade dem blive ved den rette told. Men sker det, at nogen af bor
gerne eller deres bude eller svende begår lovovertrædelser, så skal de bøde
efter loven. Og hvis deres gods bliver taget eller røvet fra dem til lands eller
til vands i vort område, og det bliver indklaget for os eller for vore fogeder,
så skal og vil vi hjælpe dem til deres ret, hvis vi kan. Men kan vi ikke gøre
det alene, så skal de hjælpe os, og vi dem igen, indtil klageren, som har mistet
sit gods, har opnået sin ret. (2) Angående strandretten: den lader vi dem
have, således som det står skrevet i vor danske lov 2), på denne måde. Hvis
nogen bliver ramt af uheld og lider skibbrud, hvad Gud forbyde, og de kom
mer til vort land, hvor vi hersker, skal de have lov til at bjærge deres gods,
hvis de kan. Men kan de ikke gøre det alene, så tilsteder vi dem, at de for
deres penge lejer folk dertil, som hjælper dem med at bjærge deres gods; og
dem skal de give arbejdsløn. Hvis endvidere noget gods driver i land og der
ikke er nogen overlevende, må vore embedsmænd bjærge og forvare dette
gods i år og dag. Og kommer der i løbet af den tid en ret arving til det eller
nogen, som fuldt beviseligt har ret til samme gods, skal man give dem godset
igen; og de skal give arbejdsløn til dem, der har bjærget godset. Hvis end
videre de, der ligeledes har strandret i vore lande, ikke vil overholde det, som
her står skrevet foran, så skal de fornævnte stæder hjælpe os og vi dem, indtil
der vederfares dem det, som står skrevet foran. (3) Ligeledes vil vi, at ingen
på vore vegne skal lægge hindringer i vejen for de samme købmænd eller for
deres varer, når de losser i Skanør og i Falsterbo således, som det er gammel
ret. (4) Fremdeles når som helst de sælger deres varer således, som de med
rette skal sælge, så skal man lade dem blive ved deres rette told, som det har
været gammel ret. (5) Fremdeles vil vi, at hvad de køber i vore lande, som
det til den tid ikke er forbudt at sælge, det kan de købe og udføre og give
deres rette told derfor. (6) Fremdeles tilsteder vi dem at have deres fogeder
på årsmarkedet i Skanør og Falsterbo og holde dom, således som de fra gam
mel tid har holdt dom. (7) Sker det også, at nogen mand dør på det for
nævnte marked eller der, hvor der andetsteds i vort rige er markeder, skal
man ikke kræve mere af den dødes gods, end hvad der har været gammel
ret; og det øvrige gods kan de bruge, der da har ret til det. (8) Fremdeles
når de vil fragte eller sejle deres gods bort, så skal de give deres rette told og
blive ved deres gamle ret. (9) Fremdeles når de ankommer og vil udskibe
eller losse, skal de overholde det således, som gammel ret er. (10) Ligeledes
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vil vi, at de ikke skal købe med Danmarks riges mønt før den termin 3), som
gammel ret fastsætter. Og den, der ikke overholder det, skal bøde, som gam
mel ret foreskriver. (11) Ligeledes skal der ikke ligge andre på deres fed end
dem, hvem det med rette tilkommer at ligge der. (12) Ligeledes skal de ikke
have flere kroer på deres fed, end de fra gammel tid har haft. (13) Ligeledes
vil vi, at de skal beholde deres boder, som de fra gammel tid har haft. Og vil
nogen købe eller sælge boder, skal man overholde og gøre, hvad der har
været gammel ret. (14) Fremdeles den, som forbryder sig i vort rige, han
skal bøde i overensstemmelse med gammel ret. (15) Fremdeles angående
vognene og prammene skal man overholde det, som har været gammel ret.
(16) Hvis der er nogen, der står i gæld til gæster, skal disse indkræve det
og mane om det, som det er ret i vort land; og dem skal man hjælpe, som
det er ret i vort land. (17) Fremdeles må de med fred føre deres varer til
vore lande og bort fra vore lande igen og betale derfor således, som det er
ret. (18) Fremdeles overholder vi fast og ubrydeligt alle de privilegier, som
de fornævnte stæder og deres forfædre har af vore forgængere, og som disse
har udstedt i deres velmagt, og ligeledes dem, som vi med Danmarks riges
råd og med dem, hvem det vedrører, har udstedt. (19) Ligeledes skal de
fornævnte stæder betale kongen af Danmark for privilegierne, således som
deres forfædre har betalt hans forgængere.
i) udkastet har som overskrift, tilføjet med anden hånd: I det Herrens år 1363 på
pinsedag i Nykøbing. - 2) jf. Skånske lov 165-66. - 3) d. v. s. søndag før mikkelsdag,
jf. ovf. nr. 83 § 13 og DRB III 3 nr. 528 § 8.
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1363. 21. maj.

Lars Uffesen, ridder, pantsætter Knud Hagensen det gods i Elsborg, Vrå,
Stabel, Ulbjerg, Gedsted, Knudstrup i Vester-Bølle sogn og i Ellidshøj, som
denne tidligere havde skødet til ham.
Original i rigsarkivet.

ars Uffesen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg og mine
arvinger i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser, den hæder
lige mand Knud Hågensen og hans arvinger for 120 mark lødigt sølv, som
fuldt ud og uden al tvivl og modsigelse skal betales i gode og gængse rede
penge, nemlig i Toursmønt, sterlinger og lybske penninge og ikke i nogen
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anden værdi, til førstkommende Vor Frues fødselsdag. Herfor pantsætter jeg
med dette brev til samme Knud alt hans gods, som han har tilskødet mig på
Viborg landsting, med alle dets tilliggender, nemlig tre gårde med et landbo
sted i Elsborg i Lysgård herred, to gårde i Vrå og et landbosted, en gård i
Stabel med landbosted i Pederstrup sogn i Nørlyng herred, i Rinds herred i
Ulbjerg sogn to gårde, i Gedsted en gård, i Vester-Bølle sogn i Knudstrup
tre gårde, i Vester-Bølle sogn to gårde med en øde jord, hvilke jeg har sam
mesteds, og i Homum herred alt mit gods i Ellidshøj, til frit at råde over til
eget brug og (med ret til at) indsætte og afsætte undergivne, indtil det på
lovlig vis indløses fra samme for nævnte sum sølv på det mellem os aftalte
vilkår, at hvis jeg på nogen måde svigter med nævnte sum sølv til fornævnte
termin - det ske ikke - forpligter jeg derefter mig eller mine rette arvinger
til at tilbageskøde og afhænde fornævnte gods til nævnte Knud til evig be
siddelse for ham eller hans rette arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nem
lig herr Erland Kalv og herr Anders Uffesen, riddere. Givet i det Herrens
år 1363 pinsedag.

1363. 8. juni.
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Bent Bentsen pantsætter 3 øre jord i Udby, Tuse herred, til herr Kristoffer
Eriksen for g mark sølv.
Original i rigsarkivet.

ent Bentsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg erken
der, at jeg skylder og er og vil være gældsforpligtet til nærværende brevviser,
den gode og hæderlige mand, ridderen herr Kristoffer Eriksen, for ni mark
sølv, nemlig i sterlinger og i lybske penninge, som skal betales på sidste ting før
St. Mortens dag om ti år, regnet fra nu førstkommende St. Mortens dag. For
disse ni mark pantsætter jeg ham med dette brev tre øre skyldjord i Udby i
Tuse herred med alle deres tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, skove,
‘ruth’, ‘ris’, ‘fælled’, ‘forte’1), ligeledes med tørt og vådt, indenfor de fire
markeskel, på det vilkår, at fornævnte Kristoffer, ridder, årligt skal nyde afgif
terne og øvrige tjenesteydelser af de nævnte tre øre jord, uden at de skal
afregnes i gældens hovedstol, indtil de tre øre jord på fornævnte ting om ti
år indløses af mig eller mine arvinger fra nævnte herr Kristoffer eller hans
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rette arvinger for nævnte sum sølv. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev og segl tilhørende de gode mænd, ridderne herr Oluf Jensen,
herr Peder Grubbe, herr Niels Knudsen og herr Henrik Jensen. Givet i det
Herrens år 1363 ottendedagen efter Kristi legemsfest.
i) danske ord i den latinske tekst.
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1363. 8. juni.

Peder Strangesen, kannik i Roskilde og provst i Østersyssel, skænker en gård
i Roskilde til Sorø kloster.
Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440).

en velbyrdige mand herr Peder Strangesen, kannik i Roskilde og provst i
Østersyssel, modtog broderskabet af brødrene 1) og skænkede med sine
kødelige brødres og andre arvingers vilje og samtykke klostret en gård i Ros
kilde af sin fædrene arv, beliggende nær St. Dionysius kirke mod nord, i hvil
ken der er bygget et stenhus med andre huse af træ og med abildgård og
alle andre tilliggender, som han frit oplod og skødede til evig besiddelse. I det
Herrens år 1363 ottendedagen efter Kristi legemsfest.

D

1) d. v. s. munkene i Sorø.
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1363. 9. juni. Avignon.

Pave Urban 3. pålægger officialen i Schwerin at overdrage Herman Hermansen S vart, gejstlig fra Schwerin stift, det kanonikat og den præbende ved
kirken i Lund, som Bernard Bartholomei tidligere sad inde med.
Afskrift i de pavelige kopibøgeri).

il vor elskede søn .., official i Schwerin, hilsen o. s. v.
Vi anser det for sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde viser
sig nådigt over for dem, som ved deres dyder og fortjenester anbefales hertil.
Tidligere reserverede vi alle kanonikater og præbender samt alle øvrige kirke
lige beneficier, der da var ledige eller i fremtiden måtte blive ledige ved, at
sammes indehavere — hvem det så end var - af os eller i kraft af vor bemyn
digelse da havde fået overdraget eller senere vilde få overdraget ukæret be
siddelse af kanonikater, præbender og alle andre kirkelige beneficier, for vor
overdragelse og bestemmelse, idet vi fra da af erklærede det ugyldigt (------ ) 2)

T

243

9- juni 1363

Nr. 344

i denne sag. Men da vi senere ønskede at vise vor elskede søn Bernard
Bartholomei, kannik ved kirken Saint Omer i Saint Omer, Thérouanne stift,
særlig nåde, befalede vi ved vort brev 3) af en bestemt ordlyd, at et kanonikat
og en præbende ved nævnte Saint Omer kirke, der da var ledige, skulde gives
ham ved provision, og blandt andet var det vor vilje, at nævnte Bernard, så
snart han i kraft af dette brev havde opnået ukæret besiddelse af nævnte ka
nonikat og præbende, fuldt ud skulde afstå det kanonikat og den præbende
ved kirken i Lund, som han på det tidspunkt sad inde med, og som vi er
klærer for ledige fra da af, således som det fuldstændigt indeholdes i samme
brev. Men da dernæst nævnte Bernard har opnået ukæret besiddelse af dette
kanonikat og denne præbende ved Saint Omer kirke, der er overdraget ham
i kraft af fornævnte brev, og fornævnte kanonikat og præbende ved fornævnte
kirke i Lund af den grund er blevet ledige og for tiden er ledige, og ingen
uden os denne gang vil kunne eller kan råde over dem, fordi ovennævnte
reservation og beslutning stiller sig hindrende i vejen, og idet vi ønsker at
omfatte vor elskede søn Herman Hermansen, kaldet Svart, gejstlig i Schwerin
stift, der på mangfoldig vis er anbefalet os for sine retskafne og fortjenstfulde
dyder, med nådig gunst i betragtning heraf, pålægger vi Dig, gode søn, ved
vort apostoliske brev, at Du, hvis Du efter omhyggelig prøvelse finder nævnte
Herman egnet hertil - dette overlader vi til Din samvittighed at afgøre - ved
apostolisk myndighed overdrager og anviser nævnte Herman fornævnte så
ledes ledige kanonikat og præbende ved denne kirke i Lund, hvis frugter,
som det forsikres, på grund af krigsskade ikke overstiger en årlig værdi af
30 guldfloriner, med fuld kanonisk ret og al ret og tilbehør, idet Du person
lig eller ved en eller flere andre indfører samme Herman eller hans befuld
mægtigede i hans navn i korporlig besiddelse af dette kanonikat og denne
præbende ved kirken i Lund og deres omtalte (------ ) 2) denne præbende,
idet Du med vor myndighed tugter (------ ) 2) appel, uanset alle herimod
stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke i Lund, selv om (—
-) 2) og præbender i nævnte kirke i Lund, har fået særligt (------ ) 2). Det
er nemlig vor vilje, at nævnte Herman med hensyn til opnåelse af nævnte
kanonikat og præbende skal foretrækkes for alle disse (------ ) 2) om vor ær
værdige broder ærkebiskop (Niels) og vore elskede sønner kapitlet i Lund
eller hvilke (------ ) 2) tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension
eller bandlysning, og at kanonikater (------ ) 2) virkningen af det på nogen
som helst (------ ) 2) omtale sted; (vor overdragelse gælder også), hvis for
nævnte Herman ikke har været (------ ) 2) overholde nævnte kirke i Lunds
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bestemmelser (------ ) 2) i egen person. Thi vi erklærer (------ ) 2) ovenstå
ende. Givet i Avignon den 9. juni i vort første pontifikatsår.
x) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. - 2) for
de forkortede formler se nr. 72, 73 og 262. - 3) jf. nr. 258.
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1363. 10. juni. Avignon.

Georg v. Wutenbeke, præst i Ratzeburg stift, ansøger pave Urban 5. om et
ventebrev på et kirkeligt beneficium ved kirken i Slesvig.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

n rotulus, indgivet af kardinalbiskop Nicolaus af Tusculum, for nedenforanførte fattige gejstlige fra forskellige dele af Tyskland angående ventebreve på nedenforanførte beneficier i følge Eders anvisning, hellige fader.
Nedenforanførte fattige gejstlige fra forskellige dele af Tyskland bønfalder
Eder, hellige fader, om, at I vil værdiges at vise dem og enhver af dem særlig
nåde med hensyn til nedenforanførte ansøgninger med godkendelse, forbud,
reservation, afgørelse og bestemmelsen ‘foretrækkes’ og (indsættelse af) ekse
kutorer som i formularerne........ Fremdeles for Georg v. Wutenbeke, præst
i Ratzeburg stift, med hensyn til et kirkeligt beneficium med eller uden sjæle
sorg, der er eller måtte blive ledigt og hvortil provst, dekan og kapitel ved
kirken i Slesvig, hvor samme præst havde valgt fast bopæl, har overdragelses-,
præsentations-, provisions- eller al anden rådighedsret, med bestemmelser
som ovenfor........ Lad det ske med hensyn til alt det ovennævnte, der ikke
er slettet, under iagttagelse af tilføjelser og udeladelser B1). Og uden anden
læsning. Lad det ske B *). Givet i Avignon den 1 o. juni i vort første pontifi
katsår.

E

i) pavens underskrift.

1363. 10. juni, Acta Pont. VII 108 nr. 5431, udelades i DRB.: ‘Gesdarhus
Slaweke’ (ikke Slawelse) får ventebrev på et beneficium i Kolberg og er
gejstlig ‘fra Rügen i Roskilde stift’.
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1363. 12. juni. Lübeck.

Eggert, abbed i Reinfeld, erklærer som conservator af Lübecks pavelige
privilegier, at det brev, som ærkebiskop Albrecht af Bremen har udstedt og

24-juni 1363
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som påbyder løsladelse af Johan v. Helle (sognepræst i Borreby i Slesvig stift)
og forlæggelse af den verserende retssag (jf. nr. 217) mod ham fra Lübeck
til Verden, for ugyldigt, da det strider mod Lübecks pavelige privilegier 1).
Original i Lübeckarkivet.
1) jf. nr. 217 note i.

1363. Omkr. 15. juni.

347

Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Gerhard Grundis, kongen af
Danmarks herold, har løsladt Tideke Vogel, Arnold Schönewedders lejesvend,
af fangenskab.
Original i Lübeckarkivet.

et skal være vitterligt, at Gerhard Grundis fra Danmark, kongen af Dan
marks herold, i nærværelse af nedenanførte vidner klart erkendte, at
han har erklæret Tideke Vogel, Arnold Schönewedders lejesvend, nævnte
Gerhards fange, fuldstændigt kvit og løst fra dette fangenskab, og at han
skiltes fra nævnte Gerhard i al ære, og viste ham megen taknemlighed. Vid
ner er de herrer borgmestre Herman v. Wickede og Herman Gallyn, som
klart og tydeligt havde hørt denne erklæring af nævnte Gerhard.

D

1363. 17. juni. Rostock.

348

Henrik Witte, søn af Peter Witte i Rostock, kvitterer rådet i Rostock for
hans sold for deltagelse i krigen mod kong Valdemar og hans hjælpere ‘såvel
i Danmark som i disse egne’, men erindrer om, at ‘samme herrer rådmænd
endnu er forpligtet til at udløse og løskøbe mig af mit fangenskab. Rostock
1363 lørdagen efter den glorværdige martyr Vitus’ dag.’
Original i Rostockarkivet.

1363. 24. juni.

349

Niels Povlsen Finke af Terslev skøder en ødegård i Bonderup, Merløse
herred, til Jakob Bæger, ridder.
Original i rigsarkivet.

iels Povlsen kaldet Finke af Terslev til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
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Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg til den hæderlige og berøm
melige mand herr Jakob Bæger, ridder, nærværende brevviser, har solgt, skø
det og til hans hånd opladt min ødegård i Bonderup i Merløse herred, nemlig
fire ørtug skyldjord, med alle nævnte gårds tilliggender, nemlig agre, græs
gange, enge, skove, fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt, slet intet und
taget, med hvilke benævnelser det end kan opregnes, at besidde evindelig, og
jeg erkender, at jeg af nævnte herr Jakob har fået og fuldt ud oppebåret den
fulde og hele betaling for nævnte gård efter mit ønske, ligesom jeg med dette
brev fast forpligter mig og mine arvinger til at hjemle samme herr Jakob
Bæger og hans arvinger fornævnte gård med alle dens tilliggender som oven
for nævnt og frigøre og fri den fra krav fra hvem som helst, nulevende eller
fremtidige. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige
med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig Niels Knudsen og Peder
Jensen kaldet Grubbe, riddere. Givet i det Herrens år 1363 St. Hans dag.

1363. Omkr. 24. juni.
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Johan Glashagen mister borgerskabet i Rostock, fordi han har sendt humle
til t)anmark.
Notits i Rostockarkivet.

remdeles år 1363 omkring St. Hans dag afsvor Johan Glashagen sig sit
borgerskab, fordi han havde sendt humle til Danmark, hvilket han til
stod for hele rådsforsamlingen, og det var forbudt af alle søstædeme under
fortabelse af liv og gods 1).

F

!) jf. nr. 70 § 2 og nr. 79 § 1.
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1363. Efter 24. juni. Lübeck.

Reces af hansedagen i Lübeck (udtog).
Lübecks eksemplar

Rostocks eksemplar

det Herrens år 1363 samledes
det Herrens år 1363 var søstæsøstædemes rådmænd i Lubeck
dernes rådmænd forsamlet i Lü
på St. Hansdag; fra Hamburg: Did
beck på St. Hansdag; fra Hamburg:
rik Uppenperde, Heine Hoop, Her
Tideman Uppenperde, Heine Hoop.
man Bischoping og Hartvig v. HaHerman Bischoping og Hartvig v.

I

I
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chede, fra Rostock: Arnold Kröpe
lin, Johan Bomgarden og Johan v.
Kyritz, fra Gotland: Herman Yborg
og Lambert v. Münster, fra Riga:
Johan v. Bornse, fra Dorpat: Her
bord Kurier, fra Reval: Peter Stockelstorp, fra Stralsund: Herman v.
Rode, Henrik Scheele og Bernhard
v. Dorpen, fra Wismar: Johan Dar
getzow og Johan Manderow, fra
Greifswald: Henrik Schuppelenberg
og Lambert Warendorp, fra Stettin:
Herman Pape og Bertold v. Leppene, fra Stargard: Hennig Repelin,
fra Preussen: Ertmar v. Hereke og
Vohnesten, fra Lüneburg: Johan v.
Pentz og notaren, fra Kiel: Johan
Visch, Johan Lange, Herman
Schreye, Nicolaus Rike, Nicolaus
Halveploch og Hasse Meyendorp,
fra Lübeck: Herman v. Wickede,
Bertram Vorrad, Johan Pertzeval,
Jakob Pleskow og Segebod Crispin.

( i ) For det første fremførte de fra
Kampen deres sag, idet de med
bragte et brev 1 ) fra herr kongen af
Sverige om, at han anså dem for fri
for det krav, der var rejst mod dem
på grund af de skibe, der var frata
get stædeme; og de bad ligeledes om
et brev fra stædeme om, at de skulde
være beskyttet mod dette krav. Der
blev svaret dem, at de vilde stå dem
bi uden brev, fordi de ikke havde
fremført nogen klager mod dem på
grund af det fornævnte forhold.
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Hachede, fra Rostock: Johan Bom
garden, Arnold Kröpelin og Johan
v. Kyritz, fra Stralsund: Herman v.
Rode, Heine Scheele og Bernhard
v. Dorpen, fra Wismar: Johan Dar
getzow og Johan Manderow, fra
Stettin: Herman Pape, Bertold Leppene, fra Greifswald: Lambert Wa
rendorp og Henrik Schuppelenberg,
fra Stargard: Henning Repelin, fra
Kiel: Johan Visch, Johan Lange,
Herman Schreye, Nicolaus Rike, Ni
colaus Halveploch, Hasse Meyen
dorp, fra Lüneburg: Johan v. Pentz
og deres notar, fra Preussen: Ertmar
v. Hereke og Johan Volmesten, fra
Gotland: Herman v. Yborg og Lam
bert v. Münster, fra Riga: Johan v.
Bornse, fra Dorpat: Herbord Kurier,
fra Reval: Peter Stockelstorp, fra
Lübeck: Herman v. Wickede, Ber
tram Vorrad, Segebod Crispin, Jo
han Pertzeval, Jakob Pleskow og
Bernhard Oldenborg.
( i ) For det første fremførte de fra
Kampen deres sag, idet de med
bragte brev(e) x) fra de herrer kon
ger af Danmark og Sverige om, at de
anså dem fri for den mistanke, der
var rejst imod dem på grund af de
skibe, der i det forgangne år var fra
taget stædeme i Øresund; og de bad
ligeledes om et brev fra stædeme om,
at de også vilde yde dem støtte ved
at fri dem for den mistanke, som de
ligeledes havde næret til dem i an
ledning af det fornævnte. Der blev
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(2) Fremdeles blev de opfordret
til at yde hjælp til stædeme mod
kongen, hvis det blev nødvendigt; i
denne sag sagde de, at de vilde sende
deres notar til staden Kampen, og
de vilde lade meddele i Lübeck og
Preussen, hvad der skulde svares
dem (stædeme).
(3-4).......... 3)
(5) Forbundet mellem herrerne,
nemlig hertug Albrecht og greverne
Henrik og Adolf af Holsten, på den
ene og stædeme på den anden side.
For det første, at fornævnte herrer
i den krig, man har planer om, skal
tjene og kæmpe med 1200 riddere
og svende; og derudover med 600
væbnede ud af det gemene folk. Og
stædeme skal yde fornævnte herrer
1200 mark rent sølv i hjælp til deres
omkostninger. Desuden skal stædeme
stille store og små skibe til rådighed
for herrerne i overensstemmelse med,
hvad de har brug for i denne krig;
og søfolkene på disse skibe skal de
(stædeme) aflønne efter, hvad deres
løn beløber sig til. Og nævnte stæder
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svaret dem, at de vilde bistå dem
uden brev, fordi de ikke havde frem
ført nogen klager mod dem på grund
af det fornævnte forhold 2), omend
nævnte borgere fra Kampen har
hævdet, at der af herr Johan Fle
ming, ridder og rådmændene i Stral
sunds udsending, er blevet ført klage
over dem over for kongen af Sverige
med hensyn til dette forhold.
(2) Fremdeles blev nævnte rådmænd fra Kampen opfordret til at
yde stæderne hjælp mod kongen af
Danmark og til forsvar af havet. De
svarede, at de vilde sende deres no
tar til staden Kampen og lade med
dele i Lübeck og Preussen, hvad der
skulde svares dem (stæderne).
(3-4)......... 3)(5) Forbundet mellem herrerne,
nemlig hertug Albrecht og greverne
Henrik og Adolf af Holsten på den
ene og stæderne på den anden side.
For det første, at fornævnte herrer i
den krig, man har planer om, skal
tjene og kæmpe med 1200 riddere og
svende; og derudover med 600 væb
nede ud af det gemene folk. Og stæ
deme skal yde fornævnte herrer
1200 mark rent sølv i hjælp til deres
omkostninger. Desuden skal stæderne
stille store og små skibe til rådighed
for herrerne i overensstemmelse med,
hvad de har brug for i denne krig;
og søfolkene på disse skibe skal de
(stædeme) aflønne efter, hvad deres
løn beløber sig til. Og nævnte stæ-
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skal ligeledes i tilstrækkeligt omfang
sørge for blider og andre krigsred
skaber og konstruktioner. Og dette
forbund er rettet mod hovedmodstandeme og mod alle andre, som er
eller bliver deres hjælpere i den fore
liggende sag. Og dette forbund skal
vare fra førstkommende helligtre
kongersdag 4) og i et helt år, nemlig
således, at ingen af fornævnte parter
må slutte eller indgå nogen overens
komst, nogen våbenstilstand eller no
get forlig med modstanderne i det
fulde år, der ligger mellem først
kommende helligtrekongersdag og
den efterfølgende festdag; dog aftalt
således, at når dette år er gået, skal
denne overenskomstmæssige forplig
telse være fuldt ophævet, medmindre
det skulde behage stædeme at holde
fast ved denne forpligtelse og dette
forbund i tiden derudover. Om den
mellemliggende tid, nemlig tiden fra
nu og til førstkommende helligtre
kongersdag, blev der ikke opnået
enighed, fordi stædeme skønnede, at
de i den tid vilde have frihed til at
indgå forlig med modstanderne, hvis
et passende forlig kunde bringes i
stand med dem. Kunne det lade sig
gøre, skulde de give (lands)herrerne
600 mark som et vidnesbyrd om ven
skabet, og for at (lands)herrerne
ikke forgæves skulde have besvær og
pådrage sig omkostninger; og som
følge heraf skulde (lands)herrerne
ikke have den frihed, men altid fast
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der skal ligeledes i tilstrækkeligt om
fang sørge for blider og andre krigsredskaber og konstruktioner. Og det
te forbund er rette mod hovedmod
standerne og mod alle andre, som er
eller bliver deres hjælpere i den fore
liggende sag. Og dette forbund skal
vare fra førstkommende helligtre
kongersdag 4) og i et helt år, nemlig
således, at ingen af fornævnte parter
må slutte eller indgå nogen overens
komst, nogen våbenstilstand eller no
get forlig med modstanderne i det
fulde år, der ligger mellem førstkom
mende helligtrekongersdag og den
samme efterfølgende festdag; dog af
talt således, at når dette år er gået,
skal denne overenskomstmæssige for
pligtelse være fuldt ophævet, med
mindre det skulde behage stæderne
at holde fast ved denne forpligtelse i
tiden derudover. Om den mellem
liggende tid, nemlig tiden fra nu og
til førstkommende helligtrekongers
dag, blev der ikke opnået enighed,
fordi stæderne skønnede, at de i den
tid vilde have frihed til at indgå for
lig med modstanderne, hvis et pas
sende forlig kunde bringes i stand
med dem. Kunde det lade sig gøre,
skulde de give (lands)herrerne 600
mark som et vidnesbyrd om venska
bet, og for at (lands)herrerne ikke
forgæves skulde have besvær og på
drage sig omkostninger; og som følge
heraf skulde (lands)herrerne ikke
have den frihed, men altid fast efter-

Nr. 351

Efter 24. juni 1363

efterkomme fornævnte forpligtelse.
(Lands)herrerne vilde, at begge par
ter på dette punkt skulde have den
samme frihed, nemlig således, at hvis
een part havde ret til at indgå forlig
med modstanderne, skulde den an
den part på samme måde have ret
hertil; og når den ene part ikke
havde ret hertil, skulde den anden
heller ikke have det. Og af den
grund afslog de at modtage nævnte
pengesum. Og på grund af denne
uenighed blev alt det foran fremførte
henskudt til yderligere overvejelse
indtil næste St. Jakobs dag5), såle
des at hver part i den mellemliggen
de tid skulde have ret til at forhandle
eller forlige sig med modstanderne,
og begge parter skulde på enhver
måde søge at opnå det, som de hver
måtte synes at være det bedste.

(9) Fremdeles vedrørende dem,
der sejlede til forbudt område, og
vedrørende dem, der gav afkald på
deres borgerskab, da ‘rejser’ til Skåne
var forbudt, og vedrørende dem, som
bor i de små stæder, og som søgte
Skåne under forbudet og imod for
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komme
fornævnte
forpligtelse.
(Lands)herrerne vilde, at begge par
ter på dette punkt skulde have den
samme frihed, nemlig således, at hvis
een part havde ret til at indgå forlig
med modstanderne, skulde den an
den part på samme måde have ret
hertil; og når den ene part ikke hav
de ret hertil, skulde den anden heller
ikke have det. Og af den grund af
slog de at modtage den nævnte pen
gesum. Og på grund af denne uenig
hed blev alt det foran fremførte hen
skudt til yderligere overvejelse indtil
næste St. Jakobs dag5), således at
hver part i den mellemliggende tid
skulde have ret til at forhandle eller
forlige sig med modstanderne, og
begge parter skulde på enhver måde
søge at opnå det, som de hver måtte
synes at være det bedste.
(6) Fremdeles Mathias Spikherings sag 6).
(7) Fremdeles sagen om indsæt
telse af en oldermand i Brygge 7).
(8) Fremdeles skal den sag, der
fra Stralsunds side rejses om et skib,
der gennemhulledes foran Helsing
borg, stilles i bero indtil næste hanse
dag 8).
(9) Fremdeles vedrørende dem,
der sejlede til forbudt område, og
vedrørende dem, der gav afkald på
deres borgerskab, da ‘rejser’ til Skåne
var forbudt, og vedrørende dem, som
bor i de små stæder, og som søgte
Skåne under forbudet og imod for-
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budet 9) skal der overholdes, hvad
der blev bestemt i Stralsund 10), så
ledes at ingen af disse skal optages
som borger i nogen af fornævnte
stæder, ej heller opnå adgang til no
gen fogeds fed i Skåne eller andet
steds.
(10-15).......... u).
(16) Fremdeles blev det brev,
som var konciperet af stæderne om
de kongelige friheder 12), læst op for
herr hertugen af Sachsen, hvem det
mishagede; men hertugen lod læse
det af kongen konciperede brev 13)
op, og sagde kort, at han ikke havde
nogen bemyndigelse udover, hvad
der stod i brevet. Men hvis der var
nogen artikel, som mishagede dem,
kunde han lade den udgå, men han
vilde ikke føje noget til.
(17-18).......... 14).
(19) Fremdeles blev der sagt til
herr hertugen af de rådsudsendinge,
der var sendt til ham, at stæderne
ikke kunde eller vilde lade sig nøje
med de friheder, der var optaget i
kongens brev; men hvis kongen vil
de besegle et andet brev, der var
konciperet af stæderne, og yde erstat
ning og erstatte den skade, der var
tilføjet stæderne før selve krigen og
under våbenstilstanden, vilde stædeme gerne tage imod dette.

Nr. 351

budet 9), skal der overholdes, hvad
der blev bestemt i Stralsund 10), så
ledes at ingen af disse skal optages
som borger i nogen af fornævnte stæ
der, ej heller opnå adgang til nogen
fogeds fed i Skåne eller andetsteds.
(10-15).......... “)•
(16) Fremdeles blev det brev,
som var konciperet af stæderne om
de kongelige friheder 12), læst op for
herr hertugen af Sachsen, hvem det
mishagede; men hertugen lod læse
det af kongen konciperede brev13)
op, og sagde kort, at han ikke havde
nogen bemyndigelse udover, hvad
der stod i brevet. Men hvis der var
nogen artikel, som mishagede dem,
kunde han lade den udgå, men han
vilde ikke føje noget til.
(17-18).......... 14).
(19) Fremdeles blev der sagt til
hertugen af Sachsen af de rådssendemænd, der var sendt til ham, at stædeme ikke kunde eller vilde lade sig
nøje med de friheder, der var opta
get i kongens brev, men hvis herr
kongen vilde besegle et andet brev,
der var konciperet af stæderne, og
yde erstatning og erstatte den skade,
der på et hvilket som helst sted var
tilføjet stæderne før selve krigen, un
der våbenstilstanden og mens den
urokkelige fred stod ved magt, vilde
stæderne gerne tage imod dette, og
at han skulde afgive et ændret svar
herom fra sin og nævnte herre kon
ges side inden St. Jakobs dag 5).

Nr. 351

Efter 24. juni 1363

(20) Fremdeles ønskede herr her
tugen af Sachsen at afholde en dagtingning mellem stæderne og kongen,
så at også de ældste fogeder i Skåne,
såvel kongens som stædemes, kunde
bringes hid, og man på grundlag af
deres udsagn kunde korrigere det op
satte brev og enes om frihederne. En
sådan dagtingning blev ganske enkelt
afslået, og man sagde til fornævnte
hertug, at hvis den herre konge vilde
besegle det opsatte brev, vilde man
gerne, som før nævnt, modtage det.
(21-26).......... 15).
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(20) Fremdeles ønskede herr her
tugen af Sachsen en dagtingning
mellem stæderne og kongen, så at
også de ældste fogeder i Skåne, såvel
kongens som stædernes, kunde brin
ges hid, og man på grundlag af deres
udsagn kunde korrigere det opsatte
brev og enes om frihederne.

(21-26).......... 15).
(27) Fremdeles om Nicolaus Ve
merlings sag16).

(28).......... «).
t) kendes ikke. - 2) jf. dog nr. 185. - 3) § 3-4 vedrører hanseaternes forhold til
Flandern. - 4) d. v. s. 1364 6. januar, da våbenstilstanden med Danmark udløb; jf. også
Tägil 239 flg. - 5) 25. juli, da der skulde holdes hansedag i Wismar, jf. nr. 363. - 6)
jf. nr. 335 § 13; denne sag omtales kun disse to steder; den har rimeligvis forbindelse
med den forbudte handel på Skåne. - 7) d. v. s. for hansekontoret. - 8) jf. nr. 297
note 11. - 9) jf. nr. 297 note 5. - 10) jf. nr. 221. - 11) § 10 handler om gæsternes stil
ling i stæderne, § 11 om stædemes forhold til Livland, § 12 om Wittenborg-sagen, jf.
nr. 193 note 1, § 13-15 om forholdet til den østlige trediedel af hansaen. - 12) kendes
ikke; om et senere udkast se nr. 398. - 13) jf. nr. 340 og Schäfer 239 note 5. - 14)
§ 17-18 handler om forholdet til de preussiske og livlandske stæder. - 15) § 21 handler
om forholdet til de livlandske stæder, § 22 om et erstatningskrav fra Kiels side, § 23-24
om det flanderske privilegium og oldermanden i Brügge, § 25 om borgen Borgholm på
Öland, § 26 om fastsættelse af en hansedag 25. juli i Wismar, jf. nr. 363. - 16) jf. nr. 337
§ 19. - 17) fastsætter, at stæderne på hansedagen 25. juli, jf. note 5, skal aflægge regn
skab for hidtil afholdte krigsomkostninger.

1363. 27. juni, Dipl. Norv. VI 300 nr. 257. — Reg. Dan. nr. *2466: Acta Pont.
I 243 nr. 557 om pavelige korstogstiende til bestridelse af udgifterne til
krigen mod Bernabo Visconti, udelades i DRB„ da brevet som påvist
Acta Pont. Svec. I 665 nr. 644 og Acta Pont. VII 108 ikke er rettet til
kong Valdemar 4. Atterdag, men til kong Ludvig af Ungarn.
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Tord Jakobsen af Rør dal erkender at have solgt sit gods i Liid sogn til rid
deren Niels Esgersen.
Original i rigsarkivet.

ord Jakobsen af Rørdal til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg og
mine arvinger retsgyldigt har solgt nærværende brevviser, den gode mand
herr Niels Esgersen, ridder, alt mit gods i Liid sogn, nemlig med agre, enge,
græsgange og fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget. Ydermere forpligter
jeg mig og mine arvinger til at hjemle og i alle henseender fri omtalte gods
for samme herr Niels Esgersen eller hans arvinger for krav fra hvem som helst,
med denne tilføjelse, at jeg forpligter mig og mine arvinger til at skøde og frit
oplade fornævnte gods på Hanbonæs herredsting, når vi måtte blive opfordret
dertil. Givet under mit segl i det Herrens år 1363 tirsdagen før apostlene Pe
trus’ og Paulus’ dag.

T

1363. 30. juni. Avignon.

353

Notits i de pavelige regnskabsbøger om udbetaling af 8 floriner til sommer
beklædning til hver af de 18 pavelige pønitentiarer, deriblandt Godskalk fra
Dacia.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

1363. l.juli. Rostock.

354

Nicolaus Worm, væbner, kvitterer Rostock for udbetalt sold i krigen mod
kong Valdemar 4. Atter dag1).
Original i Rostockarkivet.

eg Nicolaus Worm, væbner, gør vitterligt for alle med dette brev og er
klærer offentligt, at de hæderværdige mænd de herrer rådmænd i Ro
stock i deres og deres borgerskabs navn sammesteds fuldt og helt har betalt
mig al min sold, som jeg havde tjent hos dem under den krig, de har haft
med den stormægtige fyrste herr Valdemar, de Danskes og Venders konge,
samt at de aldeles har fyldestgjort mig for de omkostninger og udgifter, jeg
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har haft såvel i Danmark som her i disse egne, samt for våben, ejendom,
gods og alt andet og for lidte tab, hvorledes jeg end har lidt dem, og i al
mindelighed for alt, hvad der hidtil har været os imellem, således at jeg er
godt tilfreds; og jeg takker samme og erklærer de herrer rådmænd og deres
stad for kvit og løst fra alt det fornævnte og lover dem, at jeg for fremtiden
aldrig vil rejse krav eller fortrædige disse eller deres borgerskab offentligt eller
hemmeligt, personligt eller ved mine arvinger. Og hvis nogen skulle rejse
krav eller fortrædige dem i fornævnte anliggender, lover jeg for mig eller
mine arvinger at neddysse dette og fuldtud holde dem skadesløse, dog med
dette forbehold fra min side, at samme herrer rådmænd er mig 14 mark
rostockisk skyldige af min nævnte sold, at betale til mig eller mine arvinger
til næstkommende St. Mortens, bispens dag. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev. Givet i Rostock i det Herrens år 1363 på ottende
dagen efter St. Hans dag.
i) kvitteringer af samme art findes i betydeligt antal i nordtyske diplomudgaver og ar
kiver, jf. noten i Dipi. Dan.

1363. 2. juli, Reg. Dan. nr. *2468, trykt Dipl. Svec. VIII 339 nr. 6817: Hansestæderne udleverer privilegiebrevet vedr. deres rettigheder i Flandern til
de preussiske stæder, udelades af DRB.
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1363. 6. juli. Äs.

Kong Magnus af Sverige stadfæster de privilegier, der er givet Lundekirken
af hans forgængere, Danmarks konger, og af ham selv og hans forfædre.
Afskrift i Lundebogen.

agnus, af Guds nåde Sveriges og Norges konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi godkender, bekræfter, fornyer og med dette brevs ordlyd
stadfæster alle de friheder og privilegier, der såvel af vore forgængere, Dan
marks konger, som ved andre lejligheder af os og vore forfædre på hvilke som
helst vilkår er tilstået den ærværdige fader og herre i Kristus, herr ærke
biskoppen af Lund, Sveriges primas, hans kirke, herrerne i kapitlet samme
steds og hans øvrige gejstlige, i ønsket om, at et hvilket som helst brev, givet
og affattet angående disse friheder og privilegier med alle deres artikler og

M
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punkter skal forblive urokkeligt i kraft. Vi forbyder derfor under trusel om
vor nådes fortabelse, at nogen af vore gælkere, fogeder eller officialer eller
nogen som helst anden, uanset stand, myndighed eller stilling, ved noget som
helst spidsfindigt påfund fortrædiger, forulemper eller lægger hindringer i
vejen for samme herrer ærkebiskop, hans kirke, kapitel og gejstlige med hen
syn til deres gods eller undergivne mod disse privilegiers og friheders tilståelse
og mod vor nådige stadfæstelse, såfremt han ønsker at undgå vor kongelige
straf. Givet i klostret Ås i det Herrens år 1363 på ottendedagen efter apost
lene St. Peters og St. Paulus’ dag.

1363. 13. eller 20. juli.

356

Markvard Sehested af Hütten, Lydeke Skinkel Kune og Lydeke Skinkel
Brede hals doterer som testamentseksekutorer for Markvard Skinkel V osben
og hans sønner Rudolf og Hartvig Skinkel et evigt vikardømme ved kirken
i Slesvig.
Efter tryk hos Stemann.

arkvard Sehested, kaldet af Hütten, Lydeke Skinkel, kaldet Kune, rid
dere, og desuden Lydeke Bredehals, også kaldet af Skinkel, væbner,
testamentseksekutorer for de gode mænd deres elskede farbroder og fætre
Markvard Skinkel, kaldet Vosben, Rudolf og Hartvig Skinkel, brødre, samme
Markvard Vosbens sande sønner og arvinger, til alle, der får dette privilegium
at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det med dette brev skal være klart for alle, såvel nulevende som
fremtidige, at vi erklærer offentligt, at vi doterer nedenanførte gods, nemlig
for det første i landsbyen Warleberg i Gettorf sogn gods, der ialt afkaster 11
mark lybske penge i årlig afgift - hvilket gods omfatter de jorder, som Ginneke Ram sidder inde med, hvoraf der årligt skulde ydes 3V2 mark lybske
penge, fremdeles de jorder sammesteds, som Henneke Ram dyrker, hvoraf
han skal give 2 mark og 2 skilling lybske penge, fremdeles de jorder samme
steds, som Detbem Ram dyrker, hvoraf der på samme måde årligt skal gives
12 skilling lybske penge, fremdeles de jorder sammesteds, som Niels Hekelt1)
dyrker, hvoraf han skal give 5 skilling lybsk, fremdeles dyrker Detlev Plade
jorder, hvoraf han skal give 3 lybske mark minus 6 skilling, fremdeles Hen
neke Sture de jorder, som han dyrker, hvoraf der skulde gives to mark og
to skilling lybske penge 2) - samt desuden alt andet gods i Angel, nemlig i
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Thorsted og Brodersby sogne i Slesvig stift, som fornævnte Markvard Vosben, fader, og Rudolf og Hartvig, hans sønner, frit besad og formentlig alle
rede tidligere - nemlig medens de levede - personligt har stiftet til et evigt
vikardømme, at indstifte, grundlægge og evindeligt opretholde i samme kirke
i Slesvig til forladelse for deres synder, selv om de som følge af de farer (for
fromme hensigter), der er forbundet med pludseligt dødsfald, ikke selv for
måede at virkeliggøre eller fuldføre deres ønske på tilbørlig måde. Fornævnte
gods - som ovennævnt beliggende på hvert enkelt af de ovenanførte steder
og tidligere henlagt til et evigt vikardømme - vil vi nu til frelse og evig hvile
for fornævnte Markvard Vosbens, hans sønner Rudolfs og Hartvigs og des
uden for alle deres forfædres sjæle, idet Guds nåde nu indgiver os det og
især og så meget mere leder os dertil, som vi nærer svar frygt for de farer,
der truer vore sjæle i fremtiden; og med anledning i og i kraft af deres for
nævnte testamenter, der særligt er os betroet, og som vi trofast skal føre ud
i livet, oplader vi fuldstændigt, doterer og frit henlægger alt det gods til et
evigt vikardømme, som skal bestå, opretholdes og til evindelige tider urokkeligt
vedvare i nævnte kirke i Slesvig, med alle friheder, ejendomsrettigheder, for
dele, bekvemmeligheder, frugter, afgifter og tilbehør sammen med alle bol i
marken, alle skove, enge, græsgange, lunde, fiskevande, vande og vandløb og
desuden med alle tjenesteydelser og byrder og klart udtrykt med al nytte, juris
diktion, bøderet eller med alle bøder, således som fornævnte Markvard Vosben
og hans fornævnte sønner frit, fuldt ud og fordelagtigt havde samme gods i
deres besiddelse. Vi har allerede virkeligt afstået samme gods, alt det oven
nævnte, med fuld ret til den ærværdige fader i Kristus og herre herr Niels, af
Guds nåde biskop af Slesvig, og til de hæderværdige og gode mænd herr prov
sten og hele kapitlet sammesteds og afstår det med dette brev, og vi har af god
og fri vilje opladt dem samme gods til indstiftelse og dotering af dette omtalte
vikardømme, idet vi desuden indtrængende og i oprigtig kærlighed anmoder
samme herr biskop og hele ovennævnte kapitel om, at de vilde værdiges at
give deres samtykke til det fornævnte, der skal føres ud i livet af os i from og
gudfrygtig kærlighed, hvad angår indstiftelse, grundlæggelse og evindelig
dotering af nævnte vikardømme, og billige og stadfæste dette vikardømme, der
altid skal stå ved magt. Idet samme herr biskop og hele ovennævnte kapitel i
Slesvig derfor opmærksomt tog i betragtning, at de ikke på nogen måde burde
modsætte sig de af os eksekutorer fremsatte bønner og ønsker, men snarere
uegennyttigt imødekomme dem, har de nu virkeligt med fornævnte kapitel i
Slesvigs enstemmige samtykke og vilje godkendt, billiget og bekræftet for-
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nævnte vikardømme, der således som ovennævnt er stiftet og doteret i samme
kirke, og de har desuden under påkaldelse af Guds navn efter vor fri vilje
og på vor særlige anmodning stadfæstet, at det skulde bestå evindeligt i
samme kirke i Slesvig, idet de dog bifaldt, at præsentationen af dette vikar
domme alene skal tilhøre mig, omtalte Lydeke Bredehals, i min livstid,
men at provisionen, præsentationen og overdragelsen af omtalte vikardømme
efter min død i øvrigt kun skal tilhøre den nuværende eller den til enhver
tid værende provst ved fornævnte kirke i Slesvig, med råd af en ældre og
uberygtet mand af fornævnte v. Skinkels slægt og frænder, således at oftnævnte vikardømme af disse oftnævnte overdrages en egnet person, så ofte
det bliver ledigt. Til klart vidnesbyrd om denne afhændelse og gengivelse
af godset og om doteringen af nævnte vikardømme har vi ladet vore segl
hænge under dette brev tillige med segl tilhørende vore elskede frænder, nem
lig Hartvig af Hessel og Johan, Lydeke og Timme, brødre, og desuden Henneke og Sigfred Blixen, Otto Skeel og Otto Gruwel, kaldet Skinkel. Givet
i det Herrens år 1363 på den hellige jomfru og martyr Margretes dag.
i) jf. Danm. GI. Personnavne, Tilnavne I sp. 428. - 2) totalsummen udgør 11 mark
13 skilling og ikke 11 mark som opgivet. Om den senere ydelse se Quellensammlung d.
Gesellsch. f. Schlesv-Holst. Gesch. VI 59.

1363. 15. juli. Schwerin.

357

Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg bemyndiger sin befuldmægtigede Jo
han Schwalenberg til over for kejser Karl 4. at rejse sag mod kong Valdemar
4. Atterdag.
Original i Schwerinarkivet.

e, hvem det vedkommer, eller hvem det menes at vedkomme, skal vide,
at vi Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin,
herre over landene Stargard og Rostock, udnævner, indsætter og beskikker
den hæderværdige mand og gode herre Johan Schwalenberg, kannik ved
kirken i Schwerin og desuden sognepræst ved kirken i byen Gadebusch i
Ratzeburg stift, til vor sande og lovlige befuldmægtigede og særlige sende
mand, for at han over for den høje og strålende fyrste, vor herre herr Karl,
romernes kejser og til alle tider rigets øger, eller over for enhver anden, som
af denne er eller vil blive beskikket eller udpeget dertil, uden at det drejer
sig om en egentlig domstol, kan fremsætte, forebringe eller forelægge visse
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klagepunkter mod den berømmelige fyrste Valdemar, Danmarks konge, eller
en anden person, som på hans vegne skal give møde for nævnte fyrste, vor
nerre kejseren, eller for dem af hans mænd, der udpeges hertil, idet nævnte
konge angående disse punkter er uefterrettelig over for os, skønt han ved ed
og ved andre løfter og forpligtelser er bundet og forpligtet over for os i samme
anliggender. Og samme befuldmægtigede skal svare eller lade afgive svar
på det, som denne omvendt kunde fremføre eller lade fremføre mod os, og
desuden i nærværelse af nævnte fyrste, vor herre, eller enhver, der er eller vil
blive udpeget, lade denne sag prøve for en domstol. Vi giver og tilstår vor
nævnte befuldmægtigede fuld og fri myndighed til over for nævnte konge eller
hans folk ad rettens vej og for domstol at føre sagen, forsvare den, gøre ind
sigelse, anmode om, give og modtage klageskrift, på vor sjæl aflægge chikaned 1), ed om at sige sandheden og enhver anden ed, fremføre eller lade frem
føre breve og dokumenter, gøre påstand om eller lade gøre påstand om fordrej
elser og mangler ( i modpartens materiale), eller svare på de aktstykker, der
fremføres af modparten, påhøre eller anmode om at få afsagt dom eller dom
me, få givet advarsel eller påbud — såvel interlokutorisk 2) som endegyldigt og indanke og appellere fra dem, der er fældet, anmode om apostoli3), anmode
om og erhverve fordel af restitutio in integrum 4), indsætte en eller flere andre
befuldmægtigede som stedfortrædere til imod nævnte konge af Danmark
at fremsætte klager, fremføre og afgive supplerende erklæringer med hensyn
til og angående fornævnte punkter i de spørgsmål, som vi rejser mod ham,
eller som han kan formodes at rejse mod os over for nævnte kejser, vor herre,
eller over for en hvilken som helst anden, der af ham er eller vil blive indsat
ved hans hof, og til at gøre alt, hvad en sand og lovlig befuldmægtiget kan
gøre og udøve ved samme hof, selv om det kræver særligt mandat. Vi lover
under forpligtelse og pantsættelse af alt vort gods, at vi evindeligt vil aner
kende og godkende alt, hvad vor nævnte befuldmægtigede eller hans nuvæ
rende eller fremtidige stedfortræder på en hvilken som helst måde måtte fore
tage eller udrette i denne sag, idet vi ligeledes, for så vidt angår domstolene,
vil lette ham eller enhver, han indsætter som sin stedfortræder, for enhver
byrde ved at stille sikkerhed. På samme måde lover vi at stå fast ved doms
afsigelsen og betale, hvad vi skal ifølge dommen med alle dens nødvendige
og formålstjenlige klausuler, på ovenanførte måde og under ovenanførte
forpligtelser, idet vi tilføjer, at nævnte befuldmægtigede eller den stedfortræ
der, han indsætter, kun har eller skal have fuldmagt med hensyn til, hvad der
sammesteds forefalder eller kan forudses at ville forefalde mellem nævnte
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konge af Danmark og os. Forhandlet og givet på vor borg Schwerin i det
Herrens år 1363 på selve dagen for apostlenes adskillelse under vort sekret
i nærværelse af de hæderværdige mænd de herrer Bertram Behr, kannik ved
kirken i Lübeck, Albrecht Foysan, kannik ved kirken i Schwerin, Mathias
Raven, ridder, Volrad og Lyder, kaldet Lützow, væbnere, og desuden adskil
lige andre troværdige vidner i denne sag.
*) ed, aflagt af sagsøgeren på, at sagen ikke var rejst af chikane, men i god tro, jf.
DRB II 4 nr. 217 og 7 nr. 493. - 2) interlokutoriske domme er domsafsigelser af mid
lertidig gyldighed. - 3) d. v. s. den af dommeren udstedte erklæring til den højere
domsmyndighed i tilfælde af appel. - 4) romerretligt udtryk, der betød, at en tab
lidende person kunde få sit tab oprettet, når dette tab skønnedes at skyldes en rets
regel, hvis konsekvens i det givne tilfælde måtte anses for ubillig.

1363. 18. juli.

358

(Jens) Staverskov, ridder, boende på Lolland, Mads Skytte og Niels Kål
løslader Henneke Vogt af fangenskab mod betaling af 81/2 mark sølv og mod
løfte om efterbetaling af 3^2 mark sølv.
Original i Liibeckarkivet.

taverskov, ridder, der bor i landet Lolland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg sammen
med mine fæller, nemlig Mads Skytte og Niels Kål, fuldt og helt har oppe
båret 8V2 mark lødigt sølv af nærværende brevviser den gode mand Henneke
Vogt, hvilke han på grund af hans fangenskab var gået ind på at betale os.
For disse betalte og af mig oppebårne 8V2 mark erklærer jeg Staverskov
sammen med mine ovenanførte fæller samme Henneke for kvit og fuldstæn
digt fritaget med dette brev på den betingelse, at han næste St. Mortens dag
under sit segl vedrørende oftnævnte fangenskab 1) skal betale og erlægge os i
brevet nævnte personer de 3V2 mark sølv, der resterer af oftnævnte penge.
Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen med herr Gerlak Sassens segl,
sognepræst i Nykøbing på Falster, hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1363 tirsdagen før Marie Magdalene dag i nærværelse af de gode mænd
herr Jens Wolteman, kapellan ved ovenævnte Vor Frue kirke i Nykøbing,
Oluf Lang og Gerhard Skof 2), der særligt er tilkaldt og anmodet herom.

S

*) d. v. s. i kraft af den oprindelige, beseglede forpligtelse. - 2) jf. Danm. gi. Person
navne, Tilnavne II sp. 984.
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1363. 19. juli. Lübeck.

Biskop Bertram af Lübeck dømmer Johan v. Helle, sognepræst i Borreby
i Slesvig stift, til forvisning fra staden Lübeck, efter at denne har tilstået, at
han under falsk foregivende har ladet den lybske borger Detlev Broyes stævne
til Stade1).
To originaler i Lübeckarkivet.

x) jf. nr. 217 note 1.

1363. 20. juli, Dipl. Norv. VI 301 nr. 258; Acta Pont. I 244 nr. 558; Acta
Pont. Svec. I 666 nr. 646: Gottfried Warendorp provideres med dekanatet
ved kirken i Dorpat, som den ved kurien afdøde Johannes Guilaberti har
siddet inde med, udelades i DRB.
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1360. 22. juli.

Staden Zierikzee giver tre nævnte borgere fuldmagt til at betale den bod,
som er aftalt med Peder Nielsen, høvedsmand på Vordingborg, for drabet på
hans broder.
Original i Zierikzeearkivet.

i magistrater og borgmestre i Zierikzee gør vitterligt for alle folk, at vi
med samtykke, råd og vilje af størstedelen af skibsførerne og rederne og
sømændene, der udruster skib eller sejler på havet, har befalet og med dette
brev befaler og giver Hugo, søn af Pieter Jansson, Didrik Poppensson og
Pieter Jansson, vore borgere, fuldmagt til på staden Zierikzees vegne at be
handle, ordne og fuldføre alle sager i anledning af den sonebod, som for
nævnte Didrik Poppensson og Pieter Jansson har aftalt og forhandlet om
med Peder Nielsen, høvedsmand på Vordingborg, på grund af hans broder
Sjunde Nielsens død, og til at udlevere og betale boden og gøre fodfald, af
lægge eder og fuldbyrde al ret, som hører dertil, på enhver måde, som det
er aftalt ved en god overenskomst med Peder Nielsen og med hans slægtninge
etcetera. Og for at udføre dette så byder og befaler vi alle borgere i Zierikzee,
der farer på havet udenfor klitterne med deres skibe eller med deres handels
skibe, og enhver særskilt, at I bistår forskrevne Hugo, Didrik og Pieter og
kommer dem til hjælp og adlyder dem med liv og gods, hvor de end har
brug for det, og hvornår I end bliver stillet over for krav herom af de tre

V
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eller af de to eller af den ene, for at de fast og godt kan fuldføre og afslutte
denne sonebod, som aftalt er. Og hvis nogen sidder dem overhørig heri og
ikke kommer dem til hjælp og bistår dem, som det er skrevet foran, skal vi
gøre ham ansvarlig for det på hans liv og gods, på samme måde som mod
en, der vilde ødelægge staden Zierikzee. Til vidnesbyrd er dette brev beseg
let med vort fælles stadssegl, givet på St. Magdalenes dag i det Herrens år
1363-

1363. 22. juli.
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Niels Knudsen af Svanholm, ridder, pantsætter sit gods i Uggerløse til Bent
Bentsen for 6 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

iels Knudsen af Svanholm, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg har oppebåret seks mark lødigt sølv
i sterling og lybsk af den velbyrdige og hæderlige Svend Bent Bentsen, nær
værende brevviser, for hvilke jeg med dette brev pantsætter ham mit gods i
Uggerløse i Merløse herred, hvorpå en mand ved navn Mogens Pedersen bor,
med frugter og afgifter, nemlig af syv øre jord, rørligt og urørligt, tørt og
vådt, til frit at råde over efter forgodtbefindende. Af dette gods skal han hvert
år, såvel i dette som i de kommende og også i indløsningsåret, oppebære tre
øre kom, som ikke skal medregnes i gældens hovedstol, og såfremt han får
mindre ind af nævnte gods, forpligter jeg mig med dette brev til fuldt ud at
erstatte ham det, indtil nævnte gods lovligt indløses fra samme Bent eller hans
arvinger af mig eller mine arvinger, og dette skal altid ske 15 dage efter den
glorrige biskop og bekender St. Mortens dag. Givet i det Herrens år 1363 på
St. Marie Magdalenes dag under mit segl tillige med segl tilhørende de vel
byrdige herrer Peder Grubbe og Jakob Olufsen, riddere, til vidnesbyrd om
alt det ovennævnte.

N

1363. 22. juli. Avignon.

362

Pave Urban 5. tillader efter ansøgning, at Herman Hermansen Svart, som
ved provision havde fået det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund,
som Bernard Bartholomei tidligere sad inde med, underkastes eksamination
1 selve landet, da Danmark ligger over jo dagsrejser fra kurien.

Efter 25. juli 1363
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Afskrift i de pavelige supplikregistre.

øjhellige fader. Da I, hellige fader, for nylig1) barmhjertigt ved provi
sion gav Eders hengivne Herman Hermansen, kaldet Svart, gejstlig,
der stammer fra fjerne egne, nemlig fra Schwerin stift, det kanonikat og den
præbende ved kirken i Lund i disse egne, nemlig i Danmarks rige, hvis frug
ter på grund af krigsskade o. s. v. ikke overstiger en årlig værdi af 30 guldfloriner, og som forventes at blive ledige ved det apostoliske sæde, når Ber
nard Bartholomei, der sad inde med dem, ukæret har opnået et andet kano
nikat og en anden præbende ved kirken Saint Omer i Saint Omer, Thérouanne stift, der med apostolisk myndighed er overdraget ham, måtte I, da han
er fraværende (fra kurien), nådigt værdiges at tillade, at prøvelsen af for
nævnte Herman foregår i de egne. Thi det vilde være alt for stor en byrde
for ham at begive sig fra så fjerne lande til Eders kurie, hellige fader, og
forlade sine studier for så ringe et beneficium som det fornævnte, tilmed da
fornævnte Danmarks rige ligger over 70 dagsrejser fra nævnte kurie, og vejen
er såre farefuld, og at han vil være tvunget til at foretage rejsen over et stort
hav, fuldt af farer. Lad det ske B 2). Uden anden læsning. Lad det ske B 2).
Givet i Avignon den 22. juli i vort første pontifikatsår.

H

1) jf. nr. 344. - 2) Urban 5.s underskrift.
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1363. Efter 25. juli. Wismar

Reces af hansedagen i Wismar (udtog).
Stralsunds eksemplar

Lübecks eksemplar

Rostocks eksemplar

det Herrens år
1363 på apostelen
St. Jakob den ældres
dag samledes søstædernes rådmænd i Wis
mar, nemlig fra
Lübeck: Johan Pertzeval, Jakob Pleskow
og Bernhard Olden
borg, fra Rostock:

det Herrens år
det Herrens år
1363 på apostelen
1363 på selve
St. Jakob den ældres
apostelen St. Jakob den
dag samledes søstæ
ældres dag samledes
dernes rådmænd i Wis
søstædernes rådmænd
mar, nemlig fra Lü
i Wismar, nemlig fra
beck: Johan Pertzeval,
Lübeck: Johan PertJakob Pleskow og
zeval, Jakob Pleskow
Bernhard Oldenburg,
og Bernhard Olden
fra Rostock: Johan
borg, fra Rostock:

I

I

I
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Johan Bomgarden,
Arnold Kröpelin og
Ludolf Niendorp, fra
Stettin: Henrik og
Nicolaus Wobbermin
og Markvard Vorrad,
fra Kolberg: Johan
Borwold og Henrik
Wulf, fra Wismar: Jo
han Dargetzow,
Andreas Bukow, Fol
mer Levetzow, Johan
Manderow, Herman
Kröpelin, Didrik Mon
nik og Henrik Wessel,
fra Kiel: Johan Visch,
Herman Schreye,
Nicolaus Rike og Nico
laus Halveploch, fra
Stralsund: Bernhard v.
Dorpen, Burchard
Plötze og Bertram
Wulflam; Johan
Wunstorp fra Ham
burg og Nicolaus fra
Greifswald, notarer.
(i) Først blev der
læst et brev fra Bremen
og to andre breve,
nemlig fra Danzig og
hertugen af Sachsen, af
hvilke vi har af
skrifter 1).
(2)......... 2)
(3) Fremdeles und
skyldte herr Nicolaus,
notar fra Greifswald,
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Johan Bomgarden,
Arnold Kröpelin og
Ludolf Niendorp, fra
Stettin: Henrik Wob
bermin og Johan,
notar, fra Kolberg: Jo
han Borwold og Henrik
Wulf, fra Wismar:
Johan Dargetzow,
Andreas Bukow, Folmer Levetzow og Johan
Manderow, fra Kiel:
Johan Visch, Herman
Schreye, Nicolaus Rike
og Nicolaus Halve
ploch, fra Stralsund:
Bernhard v. Dörpen,
Burchard Plötze og
Bertram Wulflam, fra
Hamburg: Johan,
notar, fra Greifswald:
Nicolaus, notar.

Bomgarden, Arnold
Kröpelin og Ludolf
Niendorp, fra Stettin:
Henrik Wobbermin og
notaren, fra Kolberg:
Johan Borwold og
Henrik Wulf, fra Wis
mar: Johan Darget
zow, Andreas Bukow,
Folmer Levetzow og
Johan Manderow, fra
Kiel: Johan Visch,
Herman Schreye, Nico
laus Rike og Nicolaus
Halveploch, fra Stral
sund: Bernhard v.
Dörpen, Burchard
Plötze og Bertram
Wulflam, fra Ham
burg: Johan Wuns
torp, fra Greifswald:
notaren.

(1) Først blev der
læst et brev fra rådmændene i Bremen 1).

(1) Først blev der
læst et brev fra dem i
Bremen 1).

(2)......... 2)
(3) Herr Nicolaus,
notar fra Greifswald,
undskyldte sine herrer

(2).......... 2)
(3) Fremdeles und
skyldte herr Nicolaus
fra Greifswald, notar,

Nr. 363

sine herrer med, at de
på grund af deres
stridigheder med Bolte
Zepelin ikke kunde
komme til hansedagen.
Og angående afslut
ning af forbund med
landsherrerne fremførte
han, at de (rådmændene i Greifswald)
frygtede, at deres herre,
hertugen af Stettin,
vilde yde kongen
støtte 3). Derfor vilde
de først have en drøf
telse med søsterstæderne Anklam, Stettin
og Stargard, hvem
dette angik, og herefter
give svar...........
(4) Fremdeles frem
førte de fra Kiel deres
sag, idet de sagde, at
de efter herr Johan
Wittenborgs befaling
gik om bord i ski
bene 4) og led tab med
hensyn til deres bor
gere, som alle blev
fangne.........
(5-8).........5)
(9) Fremdeles skal
der siges til fogeden i
Skåne, at han skal for
svare dem fra Kolberg
på sit fed; og i andre

Efter 25. juli 1363

med, at de på grund af
deres stridigheder med
Bolte Zepelin ikke
kunde komme til han
sedagen. Og angående
afslutning af forbund
med landsherrerne
fremførte han, at de
(rådmændene i Greifs
wald ) frygtede, at deres
herre, hertugen af
Stettin, vilde yde kon
gen støtte 3). Derfor
vilde de først have en
drøftelse med søsterstæderne, nemlig An
klam, Stettin og Star
gard, hvem dette angik,
og herefter give svar.
(4) Fremdeles frem
førte de fra Kiel deres
sag, idet de sagde, at
de efter herr Johan
Wittenborgs befaling
gik om bord i skibene
ved Helsingborg 4) og
led tab med hensyn til
deres borgere, som alle
blev fangne.........
(5-8)......... 5)
(9) Fremdeles an
gående fogeden i
Skåne, svarede de lyb
ske herrer, at de har
meddelt deres med-
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sine herrer med, at de
på grund af deres
stridigheder med Bolte
Zepelin ikke kunde
komme til hansedagen.
Og angående afslut
ning af forbund med
landsherrerne fremførte
han, at de (rådmæn
dene i Greifswald)
frygtede, at deres herre,
hertugen af Stettin,
vilde yde kongen
støtte 3). Derfor vilde
de først have en drøf
telse med søsterstædcrne, nemlig Anklam,
Stettin og Stargard,
hvem dette angik, og
herefter give svar...........
(4) Fremdeles frem
førte de fra Kiel deres
sag, idet de sagde, at
de efter herr Johan
Wittenborgs befaling
gik om bord i skibene
ved Helsingborg 4) og
led tab med hensyn til
deres borgere, som alle
blev fangne...........
(5-8)......... 5)
(9) Fremdeles skal
der siges til fogeden i
Skåne, at han skal for
svare dem fra Kolberg
på sit fed; og i andre
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forhold skal iagttages,
hvad man enedes om
i Lubeck 6).

(10)

(12-16).......... 9)
(17) Fremdeles skal
der ikke gives lejde til
dem af Godskalk
Skarpenbergs fæller,
som deltog i det røveri
ske overfald i Kalv
sund, i nogen af stæ-

Efter 25. juli 1363
borgere, at de har givet
fogeden pålæg om, at
han ikke skal forsvare
dem, som har sejlet i
forbudt færd, således
som man nyligt enedes
om 6).
(10)......... 7)
(11) Fremdeles Jo
han Twets sag på hans
herre grev Henrik af
Holstens vegne mod de
herrer rådmænd i
Lübeck om borgen
Segeberg.

(12-16).......... 9)
(17) Fremdeles blev
der oplæst et brev fra
rådmændene i Stral
sund, i hvilket der stod,
at Godskalk Skarpenberg, hertugen af
Sachsens høvedsmand

Nr. 363

forhold iagttages, hvad
man enedes om i Lü
beck 6).

(10)...
(Il)
Fremdeles
anklagede
herr
Johan
Twet råd
mændene
i Lübeck
på sin
herres
vegne
angående
borgen
Segeberg
8).

• •7)
(II)

Fremdeles
klagede
herr
Johan
Twet
over de
herrer
rådmænd
fra Lü
beck O.S.V.
Ligeledes
forhand
lede han
om gre
verne
Henriks
og Klaus’s
søsters løs
ladelse 8).
(12-16).......... 9)
(17) Fremdeles skal
der ikke gives lejde for
det gods, som blev
røvet af Godskalk
Skarpenberg og hans
fæller i Kalvsund ved
Bohus, i nogen af sø-

Nr. 363

deme, ej heller for det
røvede gods.

Efter 25. juli 1363
på Bohus 10), røvede
fire kogger fra Kampen
og een fra Harderwijk,
ombord på hvilke
borgere fra Stralsund
havde meget gods. Og
man enedes om, at der
ikke skulde gives lejde
for dette gods, ej heller
til dettes røvere i nogen
af stæderne.

(18) Fremdeles skal
der fremføres for den
herre hertug af Sachsen n), at ikke alle
søstædemes rådmænd
er forsamlede, og derfor
kan de ikke give ende
ligt svar. Endvidere
syntes dem, at den nu
gældende våbenstil
stand mellem kongen
og stæderne ikke over
holdes, og derfor må
der først ydes fyldest
gørelse for tilføjet skade
under denne våbenstil
stand ; senere kan dens
forlængelse overvejes.
(i9>.......... 12)
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stæderne, ej heller til
dem, der røvede dette.

(18) Fremdeles skal
der fremføres for den
herre hertug af Sachsen 11), at ikke alle
søstædemes rådmænd
er forsamlede, og derfor
kan de ikke give ende
ligt svar. Endvidere
syntes dem, at den nu
gældende våbenstil
stand mellem kongen
og stæderne ikke over
holdes; altså må der
først ydes fyldestgørelse
for tilføjet skade under
denne våbenstilstand;
og senere kan man
overveje forlængelse af
samme våbenstilstand.
<i9).......... 12)

x) kendes ikke. - 2) § 2 refererer Hamburgs undskyldning for ikke at have sendt en
fuldgyldig repræsentation til hansedagen og stadens principielle stillingtagen til den ak
tuelle situation. - 3) jf. nr. 382 § 2. - 4) jf. nr. 185 note 1. - 5) § 5-6 handler om stædemes udgifter i krigen, § 7 om de preussiske stæders udskyden af deres stillingtagen til
de aktuelle problemer, § 8 om en indkaldelse af en ny hansedag til 8. september. - 6) jf.
nr. 351 § 9- - 7) § 10 handler om de hanseatiske høvedsmænds prærogativer. - 8) § 11
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28. juli 1363
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findes i to formuleringer i Stralsundarkivet. - 9) § 12 handler om et pengebeløb, som er
udbetalt grev Henrik af Holsten, § 13 om en strid mellem Rostock og Hamburg, § 14
om den kommende hansedag i Stralsund, § 15 om hansestædernes besætning og mand
skab på Borgholm og Öland og § 16 om, at spørgsmålet om skadeserstatning af kongen
af Sverige skal henskydes til næste hansedag. - 10) jf. nr. 376 og Schäfer 346 flg., 587
note 4. - 11) om hertug Erik den Yngres betydningsfulde rolle som Valdemars tillids
mand se Schäfer 339 flg. - 12) fastslår, at spørgsmålet om tøndemålet og om gæsternes
stilling i stæderne skal udskydes til næste hansedag.

1363. 28. juli. Svavsted.

364

Biskop Niels af Slesvig, provst Eggert og hele kapitlet i Slesvig stadfæster
Markvard Sehest ed af Huttens, Lydeke Skinkel Kunes og Lydeke Skinkel
Brede hals' dotering af et evigt vikardømme for deres frænders sjæle ved kir
ken i Slesvig.
Afskrift i rigsarkivet.

iels, af Guds nåde biskop af Slesvig, Eggert, provst, og hele kapitlet sam
mesteds til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi skal des hellere give samtykke til de gudfrygtiges fromme ønsker, jo
mere de fører til dyrkelse af Gud og til sjælenes gavn. Nu x) har de gode og
agtværdige mænd, nemlig herr Markvard Sehested kaldet af Hutten, Lydeke
Skinkel, også kaldet Kune, riddere, og Lydeke Skinkel kaldet Bredehals, testamentseksekutorer for de gode mænd og de fornævntes farbroder og fætre
Markvard Skinkel kaldet Vosben, Rudolf og Hartvig Skinkel, brødre, denne
Markvard Vosbens sande sønner og arvinger, doteret nedenanførte gods, nem
lig for det første i landsbyen Warleberg i Gettorf sogn gods, der ialt afkaster
11 mark lybske penge i årlig afgift 2), samt desuden gods i Angel, nemlig i
Thorsted og Brodersby sogne i vort stift, som fornævnte Markvard Vosben,
fader, Rudolf og Hartvig, hans sønner, frit besad og allerede tidligere - nem
lig medens de levede - personligt vilde henlægge til et evigt vikardømme, at
indstifte, grundlægge og evindeligt stadfæste i samme vor kirke i Slesvig til
forladelse for deres synder, selv om de som følge af de farer (for fromme
hensigter), der er forbundet med pludseligt dødsfald, ikke selv formåede at
virkeliggøre eller fuldføre deres ønske på tilbørlig måde. Fornævnte gods —
som ovennævnt beliggende på hvert enkelt af de ovenanførte steder og tidli
gere henlagt til et evigt vikardømme - har de til frelse og evig hvile for for
nævnte Markvard Vosbens, hans sønner Rudolfs og Hartvigs og desuden for

N
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alle deres forfædres sjæle, idet Guds nåde dog nu har indgivet dem det og
især og så meget mere har ført dem til vor kirke i Slesvig, som de nærede svar
frygt for de farer, der truer deres sjæle i fremtiden; og med anledning i og
kraft af disses fornævnte testamenter, der særligt var dem betroet, og som de
trofast skulde føre ud i livet, har de fuldt opladt, doteret og frit henlagt alt
det gods til et evigt vikardømme, som skal bestå, opretholdes og til evige tider
urokkeligt vedvare i nævnte kirke i Slesvig, med alle friheder, ejendomsret
tigheder, fordele, bekvemmeligheder, frugter, afgifter og tilbehør sammen
med alle bol i marken, alle skove, græsgange, enge, fiskevande, sumpe og
vandløb, således som fornævnte Markvard Vosben og hans fornævnte sønner
frit, fuldt ud og fordelagtigt havde samme gods i deres besiddelse og eje. Og
de har allerede virkeligt og med fuld ret afstået samme gods, alt det oven
nævnte, til os, bispen, og ovennævnte kapitel i Slesvig og opladt det af god
og fri vilje til indstiftelse og dotering af dette omtalte evige vikardømme, idet
de indtrængende og kærligt har bedt os om, at vi vil værdiges at give vort
samtykke til deres fromme og gudfrygtige ønsker, hvad angår indstiftelse,
grundlæggelse og evindelig dotering af nævnte vikardømme, og billige og stad
fæste dette vikardømme, der altid skal stå ved magt. Idet vi derfor betænker,
at vi ikke på nogen måde bør modsætte os de af fornævnte eksekutorer frem
satte bønner og ønsker, men snarere uegennyttigt imødekomme dem, godken
der, billiger og bekræfter vi nu virkeligt med vort elskede kapitels samtykke
og enstemmige vilje fornævnte vikardømme, der således som ovennævnt er
stiftet og doteret i vor kirke i Slesvig, og vi stadfæster desuden med dette brev
under påkaldelse af Guds navn, at det skal bestå evindeligt i vor oftnævnte
kirke i Slesvig, idet vi dog bifalder, at præsentationen af dette vikardømme
blot skal tilhøre denne omtalte Ludolf Skinkel Bredehals i hans livstid, men
at provisionen, præsentationen og overdragelsen af omtalte vikardømme efter
hans død iøvrigt kun skal tilkomme den nuværende eller den til enhver tid
værende herr provst ved fornævnte kirke i Slesvig, med råd af en ældre og
uberygtet mand af fornævnte Skinkels slægt og frænder, således at samme
vikardømme, så ofte det bliver ledigt, på kanonisk vis af disse oftnævnte over
drages en egnet person. Til klart vidnesbyrd om denne stadfæstelse er vort
segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende vort elskede kapitel i
Slesvig. Givet i Svavsted i det Herrens år 1363 dagen før den hellige konge
og glorrige martyr Olavs dag.
*) jf. nr. 356. - 2) jf. nr. 356 note 2.

269

6. august 1363

1363. 6. august. Avignon

Nr. 365
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Pave Urban 3. udnævner Guido de Cruce, sognepræst ved St. Andreas i
Exsocii og pavens kapellan, til nuntius i Danmark, Sverige og Norge.
Vidisser 1364 26. juni og 20. juli i den arnamagnæanske samling.

rban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Guido de Cruce,
retskyndig, sognepræst ved St. Andreas i Exsocii, Mirepoix stift, vor
kapellan, det apostoliske sædes nuntius, hilsen og apostolisk velsignelse.
Idet vi betænker den trofasthed og flid og de mangfoldige andre retskafne
fortjenester, for hvilke Du anbefales os ved troværdige mænds vidnesbyrd,
betror vi Dig trygt vore og den romerske kirkes anliggender, hvilken kirke vi
med Guds hjælp forestår, idet vi forventer, at de utvivlsomt af Dig vil blive
bragt til en passende afslutning. Idet vi altså nærer tillid til denne trofasthed
og flid, udnævner, indsætter, vælger og tilforordner vi Dig med dette brev til
vor og det apostoliske sædes nuntius og kollektor i rigerne Danmark, Sverige
og Norge med varighed efter dette sædes forgodtbefindende, idet vi aldeles
tilbagekalder alle de nuntier og kollektorer samt apostolisk beskikkede perso
ner, der af dette sæde eller med dets myndighed indtil nu er udpegede der;
og vi tilstår Dig også adgang til personligt eller ved een eller flere andre ved
troskab og evner udmærkede personer at opkræve og i vort og den romerske
kirkes navn at oppebære alle slags ting, gods, census, penge og rettigheder,
hvilke tilkommer og i fremtiden måtte tilkomme os og samme kirke og det
apostoliske kammer i disse riger, og i hvert af dem, af alle gejstlige personer,
verdensgejstlige eller regelbundne, af alle ordener samt i kapitler, klostre, kol
legier og samfund i samme riger, og i hvert af dem, og til at give endelig og
fuld kvittering for dette, som Du således oppebærer, og til at gøre alt, hvad
nævnte sædes nuntier plejer og kan gøre, og til at udpege een og flere underkollektorer, så mange og så ofte som det synes Dig formålstjenligt, og til at
tilbagekalde dem, der er udpeget af Dig eller andre, og til også med vor myn
dighed at tøjle dem, der sætter sig op herimod, med kirkens straf under ude
lukkelse af appel, uanset alle apostoliske bestemmelser, der strider herimod,
eller om de eller nogen af dem eller hvilke som helst andre i fællesskab eller
hver for sig har fået bevilget af det apostoliske sæde, at de ikke kan rammes
af interdikt, suspension eller bandlysning ved apostolisk brev, som ikke fuld
stændigt og tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling. Givet i Avignon
den 6. august i vort første pontifikatsår.

U
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6. august 1363
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1363. 6. august. Avignon.

Kongerne Magnus og Hakon 6. af Sverige og Norge ansøger pave Urban 3.
om, at Niels Eskilsen, gejstlig i Lunds stift og kong Magnus3 kansler, ved pro
vision må få en dignitet og et kanonikat med ventebrev på en præbende ved
kirken i Skara.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ders hengivne sønner Magnus og Håkon, Sveriges og Norges konger, bøn
falder Eder, hellige fader, om, at I, idet I viser dem særlig nåde med
hensyn til nedenanførte personer 1), deres klerke og særlige kapellaner og el
skede tjenere, for det første vil værdiges ved provision at give Niels Eskilsen,
gejstlig i Lunds stift, nævnte kong Magnus’ kansler, en dignitet, et kanonikat
med ventebrev på en præbende, et personat eller et officium med eller uden
sjælesorg - selv om det pågældende embede plejer at blive besat ved valg ved kirken i Skara, der for tiden er ledige, selv om de særligt eller almindeligt
iøvrigt er forbeholdt det apostoliske sæde, uanset fornævnte forbehold tillige
med alle andre ‘uanset’ og gunstige bestemmelser og (indsættelse af) ekseku
torer som i formularerne........ Lad det ske med hensyn til alt det, der ikke er
slettet under iagttagelse af tilføjelser B2). Uden anden læsning med tilladelse
til eksamination i de pågældende lande af de klerke, der er fraværende på
grund af afstandene. Lad det ske B. Givet i Avignon den 6. august i vort første
pontifikatsår.

E

x) foruden ansøgningen for Niels Eskilsen og Jens Jensen, nr. 367, indeholder konger
nes rotulus ansøgninger for otte andre svenske, norske og tyske gejstlige, trykt Dipi.
Svec. VIII nr. 6836. - 2) Urban 5.S underskrift.

367

1363. 6. august. Avignon.

Pave Urban 3. overdrager Jens Jensen et kanonikat ved kirken i Roskilde
og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).
r I ^il vor elskede søn Jens Jensen, kannik i Roskilde, hilsen o. s. v.

Dit sædelige liv, Din vandel og Dine andre retskafne fortjenester og
dyder, for hvilke Du anbefales os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger
os til at vise Dig nådig gavmildhed. Idet vi derfor under hensyntagen til
Dine fornævnte fortjenester og desuden i betragtning af den ansøgning, som
vore kære sønner i Kristus Magnus og Håkon, Sveriges og Norges berømme
lige konger 1), har indgivet til os angående deres elskede tjener, ønsker at vise
JL
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Nr. 368

Dig 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 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 til Dig efter denne godtagelse med al ret og tilbehør. Vi forbyder
strengt vor ærværdige broder bispen og vore elskede sønner i kapitlet i Ros
kilde eller den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsenta
tionen af eller al anden rådighed over præbenderne i samme kirke i fælles
skab eller hver for sig hører, i mellemtiden, også før denne godtagelse, at
driste sig til på nogen måde at tage bestemmelse om denne præbende, und
tagen efter at have bragt i sikker erfaring, at Du eller nævnte befuldmægtigede
ikke har villet godtage den. Vi erklærer det fra da af ugyldigt (------ ) 2) i
denne sag, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker og alle andre her
imod (------ ) 2). Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af
nævnte præbende skal foretrækkes for alle disse undtagen for dem, der med
vor myndighed har fået anerkendelse i denne kirke og har ventebrev på præbender sammesteds, men at (------ ) 2) andre præbender og beneficier; (vor
overdragelse gælder endvidere), uanset om samme biskop og kapitel eller
hvilke som helst andre (------ ) 2 egen person. Intet menneske må bryde dette
vort overdragelses-, provisions-, reservations-, forbuds- og bestemmelsesbrev
(------ ) 2). Givet i Avignon 6. august i vort første pontifikatsår.
!) jf. nr. 366 note 1. - 2) for de forkortede formler se nr. 72.

1363. 6. august. Avignon.
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Pave Urban 3. pålægger bisperne af Århus og Børglum og dekanen ved
St. Agricol i Avignon at indføre Jens Jensen i et kanonikat ved kirken i
Roskilde.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde 1) til vor ærværdige brødre bisperne af Århus og Børg
lum og til vor elskede søn dekanen ved kirken St. Agricol i Avignon,
hilsen o. s. v.
Dit sædelige liv o. s. v. indtil1) i egen person. 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 skal skaffe samme Jens eller hans befuldmægtigede

P

7. august 1363

Nr. 369

272

på hans vegne anerkendelse som kannik og broder i samme kirke, efter at I
har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i denne kirke med fuld kano
nisk ret, og at I ligeledes med samme myndighed efter fornævnte godtagelse
drager omsorg for at overdrage og anvise samme Jens den præbendc med alle
dens rettigheder og tilbehør, der af os som ovenfor omtalt er reserveret ham
i samme kirke, hvis en sådan dengang, da vi foretog reservationen, var ledig
eller senere blev ledig, eller når den måtte blive ledig sammesteds. I skal frem
deles indføre ham eller nævnte befuldmægtigede for ham i korporlig besid
delse af fornævnte præbende og dens omtalte rettigheder og tilbehør og for
svare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud (------ ) 2), eller om
samme biskop og kapitel eller hvilke (------ ) 2). Givet som ovenfor1).
*) jf. nr. 367. - 2) for de forkortede formler se nr. 73.
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1363. 7. august. Ved Guben.

Kejser Karl 4. indbyder kong Valdemar af Danmark til forhandling.
Vidisse 1363 26. august.

phøjede og såre kære broder. For nylig var den berømmelige Bugislav,
hertug af Stettin, fyrste og vor såre kære svigerfader 1), stedet for vor
kejserlige majestæt og fremførte blandt andet, hvorledes I, kære broder,
ledet af den dybe kærlighed, som I nærer til os, ønskede at få et møde med os
i stand for at forhandle med os angående nogle alvorlige anliggender; og
derfor sender vi Eder, kære broder, vort særlige brev om sikkerhed og lejde
til at komme til os, opholde Dig hos os og atter drage bort fra os, således som
I vil se det udførligt er udtrykt i det brev. Derfor anmoder og beder vi Eder,
kære broder, indtrængende om, at I, så hurtigt I kan, mødes med os, hvor
som helst vi måtte befinde os. Thi Vor Højhed vil ved Eders tilstedeværelse,
kære broder, finde rig anledning til glæde. Givet i vor hærlejr nær Guben
den 7. august i vort romerske kongedømmes 18. år, i vort 17. år som Bøhmens
konge og i vort kejserdømmes 9. år.

O

1) kejser Karl indgik i efteråret 1363 ægteskab med Elisabeth, datter af Bugislav 5.
af Stettin-Wolgast, jf. Schåfer 369.
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1363. 12. august. Musse herredsting.

Tingsvidne om, at Henning Mus har forsvaret sin arveret til en gård i
Udstolpe.

22- august 1363
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Eline Gøyes jordbog (1552).

ørst et vidne af Musse herredsting om, at Hennig Mus med tre tylvter
ed værgede sig den gård i Udstolpe, som han arvede efter sin fader,
Jakob Mus, og som en, der hed Anders, uretmæssigt påkærede. Givet lørdag
før Vor Frue dyre 1363.

F

[1363]. 20. august. Danzig.

371

De preussiske stæder skriver til underretning for den hansedag, der skal af
holdes den 8. september i Stralsund, at de på grund af de urolige forhold i
deres hjemland ikke ser sig i stand til at yde væbnet hjælp, men at de er rede
til at opkræve pundtolden og foreslår, at deres pundtoldydelse overlades til
Kampen mod at denne stad ‘anbringer nogle skibe med deres mænd i Øre
sund på deres og vore vegne.’
Afskrift i receshdndskrifter i Rostock, Wismar og Stralsund.

1363. 22. august. Avignon.

372

Pave Urban 3. pålægger dekanerne ved kirkerne Ramelsloh og St. Agricol
i Avignon og kantoren ved kirken i Hamburg at overdrage Mogens Danmark
kapellet Aoruo i Slesvig stift.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

r | 'il vore elskede sønner dekanen ved kirken i Ramelsloh og (Johannes),
JL dekan ved St. Agricol i Avignon, og (Ludolf), kantor ved kirken i
Hamburg, Bremen stift, hilsen o. s. v.
De retskafne og fortjenstfulde dyder, i medfør af hvilke vor elskede søn
Mogens Danmark, præst i Slesvig stift, anbefales os ved troværdige mænds
vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte ham med gavmild nåde. Da derfor, som
vi har erfaret, kapellet i Aoruo 2) i nævnte stift, som afdøde Jens Brodersen,
den sidste sognepræst ved dette kapel, sad inde med, mens han levede, ved
denne Jens’s død, han, som afgik ved døden uden for den romerske kurie, for
tiden er ledigt og har været ledigt så lang tid, at dets overdragelse efter Laterankonciliets bestemmelser3) på lovlig vis er hjemfaldet til det apostoliske
sæde, og da vi i betragtning af hans fornævnte fortjenester ønsker at vise
nævnte Mogens, der, som han forsikrer, ikke har opnået noget kirkeligt bene
ficium, en særlig gunst og nåde, pålægger vi Eder, gode sønner, ved vort
3. række. VI. — 18
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apostoliske brev, at I alle tre eller to eller blot een af Eder personligt eller
ved een eller flere andre sørger for, hvis det forholder sig således, med vor
myndighed at overdrage og anvise samme Mogens fornævnte kapel, hvis
frugter, indtægter og oppebørsler, som det forsikres, ikke overstiger en årlig
værdi af 30 guldfloriner, når blot der ikke på tidspunktet for dette brevs ud
stedelse er gjort særligt retskrav gældende desangående fra nogen side, med
alle rettigheder og tilbehør, idet I indfører ham eller hans befuldmægtigede
på hans vegne i faktisk besiddelse af fornævnte kapel og dets omtalte ret og
tilbehør og forsvarer ham efter indførelsen, efter at enhver uretmæssig besid
der er fjernet derfra, og sørger for, at der fuldt ud (------ ) 4) oppebørsler af
dette kapel, idet I med vor myndighed (------ ) 4) appel, uanset om nogen
med hensyn til provisioner, de skal have på disse kapeller eller andre kirke
lige beneficier i de egne, har fået særligt eller almindeligt brev af nævnte
sæde eller dets legater (------ ) 5). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Mo
gens med hensyn til opnåelse af nævnte kapel skal foretrækkes for alle disse,
men at der ikke derved må gøre nogen indskrænkning i deres ret til at opnå
andre kapeller og beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset
om vor ærværdige broder biskop (Niels) af Slesvig eller hvilke som helst
andre (------ ) 5) tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller
bandlysning, og at kapeller eller andre kirkelige beneficier (------ ) 5) virk
ningen af det på nogen som helst måde (------ ) 5) omtale sted. Thi vi er
klærer det fra nu af ugyldigt (------ ) 5) i denne sag. Givet i Avignon den
22. august i vort første pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. - 2) kan
også læses Aorno. - 3) jf. DRB., 2. rk. I nr. 406 note 1. - 4) for de forkortede formler
se nr. 73. - 5) for de forkortede formler se nr. 72.

1363. 24. august. Lübec k.

73

Henrik Sten, borger i Wismar, erklærer, at rådet i Lübeck har betalt 30 af
de 110 mark, som det skylder ham for de løsepenge, han har måttet betale til
kong Kristoffer den unge af Danmark,
Original i Lübeckarkivet,

lle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg Henrik Sten, borger
u i Wismar, har givet den berømmelige fyrste og herre herr Kristoffer,
de Danskes unge konge, 110 mark lybsk i løsepenge for min person, fordi han

A
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holdt mig fanget i lænker. Af disse fornævnte 110 mark har de hæderværdige
og berømmelige herrer, de herrer rådmænd i Lübeck givet mig 50 mark
lybsk i rede penge. Jeg erklærer med dette brev på egne og alle mine arvin
gers vegne disse herrer rådmænd i Lübeck for kvit og løst fra disse 50 mark.
Og således mangler der stadig 60 mark lybsk, som samme rådmænd i Lübeck
skylder mig. Til klart vidnesbyrd om alt det fornævnte er mit segl hængt un
der dette brev. Givet i Lübeck i det Herrens år 1363 på den ærværdige apostel
St. Bartholomæus’ dag.
Original i rigsarkivet.

1363. 25. august. Avignon.

374

Pave Urban 5. tilstår efter ansøgning fra Guido de Cruce, der udsendes
‘til Danmarks, Sveriges og Norges riger som fornævnte sædes nuntius’, at han
og 8 af hans følge må vælge en skriftefader, at han må give indtil go personer
syndsforladelse, at han må give dispensation til beslægtede i fjerde grad, der
enten er gift eller skal giftes, at han må give 6 præstesønner og 6 andre uægte
fødte dispensation, samt at han må udnævne 6 til 8 notarer.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

1363. 26. august. Næstved.

375

Ærkebisp Niels af Lund og biskop Mogens af Børglum vidimerer kejser
Karl 4.S brev af 1363 7. august.
Original i Lubeckarkivet.

iels, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, og Mogens,
ligeledes af Guds nåde biskop af Børglum, hans lydbiskop, til alle, der
får dette brev at se eller hører det læse, hilsen med Gud.
Vi vil, at det med dette brev skal stå fast, at vi i det Herrens år 1363 lør
dagen efter apostlen St. Bartholomæus’ dag i dominikanernes hus i Næstved
i Roskilde stift i kongeriget Danmark har set og omhyggeligt gennemlæst et
brev af Karl den 4., ved Guds miskundhed Romernes kejser, til alle tider
øger af riget og konge af Bøhmen, af følgende ordlyd og indhold: Ophøjede
og såre kære broder (o. s. v. = nr. 369). Givet under vore segl ovennævnte
år, dag og sted.

N
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Efter 29. august [ 1363]
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[1363]’). Efter 29. august.

Godskalk Skarpenberg, (hertug Erik af Sachsens) høvedsmand på Bohus,
meddeler rådet i Lübeck, at han på visse betingelser er rede til at frigive en
tilfangetagen lybsk borger Herman Wintermast samt yde en vis erstatning for
24 ^2 fade vin, han har beslaglagt. Han udtrykker sin tillid til, at ødelæggel
sen af hans borganlæg i Nannendorp (Lauenburg) beror på en misforståelse
samt beder rådet foranledige, at Kampen, Stavern og Harderwijk yder bod
for det drab på nogle af hans venner, som fandt sted ved København.
Original i Lübeckarkivet.

.... Jeg meddeler Eder, agtværdige mænd og mine særlige venner, at jeg
har modtaget Eders brev på dagen for St. Johannes Døberens halshugning
........ Fremdeles beder jeg om, at I underretter dem fra Kampen, Stavem og
Harderwijk om, at de skal yde mine venner og mig retfærdighed og bøde
for vore venner, som de på umenneskelig vis og ufortjent lod halshugge
ved København. Thi jeg vil gerne efter Eders råd og vejledning forhandle
med dem om, hvad der vil være kærkomment. Lev vel i Kristus og byd over
mig som over Eders trofaste ven. Skrevet ovennævnte dag. Jeg udbeder mig
Eders nådige svar på ovenanførte.

Dette gennem mig Godskalk Skarpenberg,
høvedsmand på borgen Bohus.
*) Godskalk Skarpenberg nævnes som hertug Erik af Sachsens lensmand på Bohus i
juli 1363, jf. nr. 363 § 17 og Schäfer 346 flg. 1363 29. august tilbød han Lübeck at indgå
på forlig med Engelbrecht Rohde, borger i Lübeck, hvis staden derefter vilde sikre ham
mod yderligere krav fra lybsk side, jf. Hanserecesse I 252 nr. 303.

377

1363. 30. august. Avignon.

Jens Hermansen, evig vikar ved domkirken i Lund, forpligter sig på sin
broder Herman Hermansens vegne til at betale 13 floriner i annater for det
kanonikat og den præbende i Lund, som broderen 1363 9. juni var blevet
provideret med.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

en 30. august forpligtede Jens Hermansen, evig vikar ved kirken i Lund,
sig til i sin egenskab af befuldmægtiget repræsentant for sin broder
Herman Hermansen, som af herr pave Urban 5. den 9. juni i dennes første
paveår fik tildelt kanonikat og præbende ved kirken i Lund ved provision 1),
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7. september [ 1363]

Nr. 380

at betale 15 floriner eller halvdelen af frugterne, hvis de beløber sig til mere,
inden et år efter førstkommende St. Mikkels dag og at give kammeret sikker
hed (om rigtigheden heraf) ved brev fra kollektoreme. I modsat fald o. s. v.
Han aflagde ed o. s. v. 2) i nærværelse af Hartlev Hartlevsson, sognepræst i
Öster-Haninge i Strängnäs stift, og Johan Walters, kannik ved klosterkirken i
Maifeld i Trier stift 3).
1) jf. nr. 344. - 2) jf. DRB III 5 nr. 24 note 5. - 3) efter teksten er gjort tre tilføjel
ser af 1369 21. august, 23. december og 1371 16. maj om den senere betaling, se under
de anførte datoer.

1363. 31. august. Avignon.

378

Bertrandus de Ullegrandi, det apostoliske sædes nuntius i Ungarn, Polen
og Bøhmen, ansøger pave Urban 3. om, at han og Guido de Cruce, ‘retskyndig kollektor i Sverige, Danmark og Norge’, i medfør af deres hverv må
blive optaget blandt pavens æreskapellaner samt have ret til at medføre et
rejsealter.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

1363. 1. september. Avignon.

379

Pave Urban 3. meddeler kong Magnus af Sverige, at han må afslå hans
ansøgning om, at den mod kongen fjendtligt sindede biskop Nils Markusson
af Linkøping fratages sit bispeembede og erstattes med den pavelige pønitentiar Godskalk (Mule af) Falkendal, da dette ikke kan gøres uden lovlig retter
gang; derimod tiltræder han kongens anmodning om, at Henrik Biskop må
blive tilbagekaldt som pavelig nuntius og kollektor og underretter kongen om,
at Guido de Cruce vil blive indsat i hans sted.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

[1363]. 7. september. Falsterbo.

380

Markvard Rutensten, lybsk foged i Skåne, meddeler rådet i Lübeck, at hansekøbmændene i Skåne bliver udsat for en række overgreb fra dansk side og
udbeder sig råd og vejledning i dette anliggende.
Afskrift i Stralsund Gewandhausarchiv.

Nr. 380

7. september [1363]
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il de hæderlige, vise og gode herrer, borgmestrene og rådet i Lübeck,
formelder jeg Markvard Rutensten, lydighed og tjenstvillighed.
Jeg beder om, at det må være jer, agtværdige herrer, vitterligt, at vi og
hansekøbmanden kommer overordentlig svært ud af det med mangehånde
sager og uretfærdigheder, som kongen lader tilføje os, på de punkter, som
herefter skrevet står. Og navnlig at kongens fogeder, da vi kom i land, med
delte de tyske fiskere - alle dem, der var der - at de havde forbrudt liv og
gods, fordi de med vold var kommet der til landet; og de vilde for hver
skude ikke tage mindre end to lødige mark. Så sendte vi vort brev over til
Sjælland til kongen. Så skrev han tilbage til os, at han havde befalet sine
embedsmænd, hvad de skulde gøre i den sag; han vilde af hver skude have
to lødige mark. Så holdt vi et møde med hans embedsmænd og aftalte, at hver
skude med stor nød gav en lødig mark; eller de vilde have fanget dem alle
og skadet dem, på hvad måde de kunde. I mellemtiden kom kongen selv over
til Skåne og lejrede sig en halv mil fra Falsterbo; og han lod da sine embeds
mænd meddele alle dem i tøjbodeme, at de vilde af hver bod have to lødige
mark udover alt det, som de med rette var pligtige til at give. Så holdt vi
møde og aftalte, at vi skulde gå ind på det. I mellemtiden sendte han sit brev
til sine embedsmænd om, at de skulde kræve så meget af alle dem, der lå
på fedene og som ikke var borgere i de stæder, der havde fed der, som hans
danske ret var; de kunde så være, hvorfra de være vilde. Og det vilde vi
ikke følge ham i og red til kongen og klagede vor og hansekøbmandens nød
og bad ham, at han lod os blive ved den ret, som hans fader og han selv
havde beseglet os 1). Dertil svarede han således og sagde, at hvis nogen havde
hans beseglede breve, som han havde beseglet siden den tid, da han fik egne
segl, vilde han overholde det, (de indeholdt,) fordi han endnu havde sit
første segl 2), og han vilde blive ved at iagttage det på den måde, så længe han
levede. Og da vi ikke vilde følge ham i hans vilje i den sag 3), så sagde hans
embedsmænd: eftersom vi vilde være de folk behjælpelige, der med magt lå
i deres herres land, så skulde man ikke tage nogen told af os og skulde heller
ikke tilstede os nogen udførsel; og vi skulde give deres herre erstatning derfor.
Så måtte vi aftale med dem, at enhver bod skulde give tre skilling grot, lige
gyldigt om han (ejeren) var fra Preussen, Westfalen, fra Sachsen, eller hvor
fra han nu var, og af hver tøjbod seks skilling grot. Fremdeles så indeholder
jeres breve, at kobberpenningene ikke skal udgå før end søndagen før mik
kelsdag4) : dem lod han udgå afvigte dag efter vor frues himmelfartsdag og
lod påbyde ved liv og gods, at man ikke skal købe med noget andet; og (vi)
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ved endnu ikke, om de vil skade os yderligere med nogen slags påfund, efter
som vi ikke kan blive ved nogen ret. Og købmændene i Malmø har været hos
os og klaget over, at det bliver gået dem overordentligt nær med mangeartede
uretfærdigheder, som man tilføjer dem. Derfor beder vi, at det må være jer
vitterligt, at hansekøbmanden er overordentlig vred og bedrøvet over, at en
hver bliver beskattet på en måde, som aldrig før er sket, og de beklager sig
overordentlig meget og siger, at de er dårligt beskyttet i aftalerne 5); og (vi)
beder for Guds skyld om, at I overvejer andre forholdsregler og skriver os til
bage, hvordan vi skal modstå denne store nød, som rammer hansekøbmanden,
og hvad vi kan holde os til. Skrevet i Falsterbo dagen før den hellige jomfrus
fødselsdag.
*) DRB. II 10 nr. 76 og III 1 nr. 42. - 2) meningen må være den, at kongen vil an
erkende det med junkersekretet beseglede privilegium af 1340 21. maj, fordi han endnu
havde seglstemplet til det og således kan konstatere, at det er ægte. - 3) uenigheden
har øjensynlig drejet sig om rækkevidden af § 9 i nævnte privilegium. - 4) jf. § 8 i
nævnte privilegium. - 5) d. v. s. våbenstilstandsaftaleme 1362 10. og 16. november, nr.
244 og 249.

1363. 8. september. Stockholm.
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Ebbe Piik erklærer Birger Nilsson for fritaget for alle krav, som han på sin
hustrus samt Tore Magnusson og Jon Ingessons vegne havde rejst angående
to øre jord i Ed i Trosa sogn, da Birger har godtgjort at have erhvervet dem af
Gudmar Uffesson.
Original i det svenske rigsarkiv.
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Reces af hansedagene i Stralsund og Greifswald (udtog).
Lübecks eksemplar

Rostocks eksemplar

det Herrens år
1363 på den hellige
jomfru Maries fødsels
dag 1) forsamledes
søstædemes rådmænd
i Stralsund; fra Lü-

det Herrens år
1363 på den hellige
jomfru Maries fødsels
dag 1) var søstædernes
rådmænd forsamlede
i Stralsund; fra Lii-

I

I

Wismars eksemplar

Idet Herrens år
1363 på den hellige
jomfru Maries fødsels
dag 1) var søstædernes
rådmænd forsamlede i
Stralsund.

Nr. 382

Efter 8. og 22. september 1363

beck: Johan Pertzeval,
Bernhard Oldenborg
og Jakob Pleskow, fra
Wismar: Johan Dar
getzow og Andreas
Bukow, fra Stettin:
Herman Pape, Hen
ning Westfal og Anton
Swake, fra Stargard:
Konrad Schöneveld og
Henning Rodewold,
fra Kiel: Herman
Schreye og Nicolaus
Halveploch, fra Stral
sund: Arnold Goldenstede, Herman v. Rode,
Godeke Giese og
Lydeke v. Kulpe, fra
Rostock: Arnold Krö
pelin, Henrik Vrese,
Johan v. Kyritz og
Everhard Hollöger; og
herr Johan Wunstorp
undskyldte de herrer
radmaend fra Ham
burg.

(1) Et brev fra
fogeden i Skåne, der
var sendt til os, læstes
op og sendtes derefter
til Lübeck 3).

beck: Johan Pertzeval,
Jakob Pleskow og
Bernhard Oldenborg,
fra Rostock: Arnold
Kröpelin, Henrik
Vrese, Johan Kyritz og
Everhard Hollöger, fra
Wismar: Johan Dar
getzow og Andreas
Bukow, fra Stettin:
Herman Pape og
Henning Politz, fra
Stralsund: Herman v.
Rode, Henrik Scheele,
Lydeke v. Kulpe og
Bernhard v. Dorpen,
fra Stargard: Konrad
Schöneveld og Henning
Rodewold, fra Kiel:
Herman Schreye og
Nicolaus Halveploch,
fra Greifswald: Everhard Rubenow, Lam
bert Warendorp, Hen
rik Schuppelenberg og
Arnold Lange; og herr
Johan, de herrer rädmaend i Hamburgs
notar; fra Anklam:
Markvard Sagenitze og
Johan Darsenitze 2).
Reces i Stralsund og
Greifswald.
(1 mangier)
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Reces i Stralsund og
Greifswald.
(1 mangier)

28i

Efter 8. og 22. september 1363

(2) Først forhand
lede herr Nicolaus
Köller, ridder, hertug
Bamim den Yngres
kansler, og herr bispen
af Kammins notar på
deres herrers, hertu
gerne Barnim den
Ældres og den Yngres
og fornævnte biskop af
Kammins vegne om
deres akkreditivbreve:
at deres herrer ønskede,
at de skulde være be
fuldmægtigede ved
rørende billighed og ret
på kongen af Dan
marks vegne, når der
skulde indgås forlig.
Herr Arnold Kröpelin
forhandlede ligeledes
herom på herren af
Mecklenburgs vegne
vedrørende venskab og
ret. Efter altså at have
haft en drøftelse herom,
blev der sendt to rådmænd fra Rostock og
Wismar til hertugen
af Mecklenburg; og
rådmænd fra Stral
sund 4) blev sendt til
fornævnte herrer for at
høre ordlyden af for
nævnte (traktat om)
venskab, ret og billig
hed. Men de herrer
Lydeke v. Kulpe og

(2) Først forhand
lede de herrer Eggert
Manteufel, Nicolaus
Koller og Arnold Malchow, sendemænd for
de herrer fyrster Bar
nim den Ældre og
Barnim den Yngre,
hertuger af Stettin, og
bispen af Kammin.
Forhandlingerne var
på de Danskes konges
vegne og drejede sig
om, at de skulde opfat
tes som hans befuld
mægtigede til at give og
modtage, hvad der var
ret og rimeligt.

(3) Fremdeles om
sendemændene til for
nævnte herrer og til
hertugen af Mecklenburg.
<4-5).......... ')
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(2) Først forhand
lede de herrer Eggert
Manteufel, Nicolaus
Koller og Arnold Malchow, sendemænd for
de herrer fyrster Bar
nim den Ældre og
Barnim den Yngre,
hertuger af Stettin,
og bispen af Kammin.
Forhandlingen var på
de Danskes konges
vegne og drejede sig
om, at de skulde op
fattes som hans be
fuldmægtigede til at
give og modtage, hvad
der var ret og rimeligt.
På samme måde for
handlede ligeledes de
herrer rådmænd i
Wismar og Rostock i
deres herre hertugen af
Mecklenburgs navn.
Og således blev der
sendt sendemænd til
herrerne fra begge
sider. Afskrift af brev
fra Preussens stæder.
Til de vise mænd
(o. s. v. = Hanserecesse I nr. 302, jf.
ovf. nr. 371).

Nr. 382

Efter 8. og 22. september 1363

Schuppelenberg, som
blev sendt til hertu
gerne af Stettin og til
bispen, vendte tilbage
og sagde, at de havde
fremført fornævnte sag
for fornævnte herrer.
Og de har svaret, at
hvis de skulde oplyse
dem om, hvad de har
(at tilbyde) på kongens
vegne, er det nødven
digt, at de først får
forelagt begge parters
klager og svar; og de
har frem for alt bedt
om, at stædernes rådmænd, samlet under
eet, måtte forblive i
Stralsund indtil kon
gens ankomst, og derpå
har de udbedt sig svar.
Samme rådmænd gav
dem det svar, at stædemes rådmænd ikke
vilde forblive samlede
under eet, men nogle af
dem skulde sendes til
herren af Mecklenburg
vedrørende fornævnte
»ag. Når disse vendte
tilbage, ville de gerne
give dem svar. Efter en
lang diskussion aftalte
og fastsatte fornævnte
herrer et møde i
Greifswald, hvor de,
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hvis stædemes rådmænd vilde komme
sammesteds, vilde mø
des med dem; og der
efter skulde der gives
dem (endeligt) svar i
Dammgarten, hvor de
skal pleje forhandlinger
med nævnte herre af
Mecklenburg først
kommende tirsdag5).
Og de herrer Darget
zow og Kröpelin vendte
tilbage fra herren af
Mecklenburg og sagde,
at deres herre vilde
give dem svar i Dammgarten i fornævnte sag.
men fornævnte fire
blev sendt til fornævnte
forhandlinger i Dammgarten.

(i) Navnlig på St.
Mauricius’ og hans
fællers dag7) var for
nævnte stæders rådmænd - (og) fra An
klam: Markvard Sagenitze og Johan Darsenitze - forsamlede
(under eet) i Greifs
wald. De sendte deres
rådsudsendinge til her
tugen af Stettin og

(i) Fremdeles hold
tes der forhandling i
Greifswald på St.
Mauricius’ dag 7) med
herr Barnim, den yngre
hertug af Stettin, og
herr bispen af Kammin på de Danskes
konges vegne. Og her
rerne ansøgte om, at
stædemes rådmænd
vilde vente på nævnte

(i) Fremdeles hold
tes der forhandling i
Greifswald på St.
Mauricius’ dag7) med
herr Barnim, den yngre
hertug af Stettin, og
herr bispen af Kammin på de Danskes
konges vegne. Og her
rerne ansøgte om, at
stædemes rådmænd
vilde vente på nævnte
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bispen af Kammin;
disse herrer sagde til
dem, at de skulde gøre
ophold for at afvente
kongen af Danmarks
ankomst, og at de hå
bede, at han vilde
komme over i løbet af
to-tre dage, hvis han
ikke fik modvind, og at
de selvfølgelig ikke
havde den myndighed
på hans vegne, som
kongen selv havde.
Men hvis han ikke
kom, så vilde de sende
deres sendebud til ham
for at få fuldmagt til
på hans vegne at indgå
forlig i venskabelighed,
efter billighed og ret
færdighed, når blot
stædemes rådmænd
på stædernes vegne ud
nævnte befuldmæg
tigede til at modtage af
kongen, hvad der måtte
være retfærdigt og bil
ligt, og for at handle
(på stædemes vegne)
og føre klage efter,
hvad ret og billighed
kræver. Til slut bad
fornævnte landsherrer
om, at de personer, som
stæderne indsatte som
befuldmægtigede,

konge i tre dage i
Greifswald, eftersom
de håbede på hans an
komst, da de ikke hav
de samme magt i for
nævnte anliggender
som kongen. Hvis han
ikke kom, vilde de
sende visse sendemænd
til ham om fuldmagt
angående ret og gunst,
når blot nævnte råd
mænd på deres stæders
vegne vilde indsætte
deres befuldmægtigede
sendemænd i fornævnte
sag. Man enedes om,
at de, når kongen kom
mer, eller disse herrer
får større myndighed,
vil underrette rådmændene i Greifswald
herom, for at disse kan
underrette stæderne, og
- om det behager - en
anden forhandlingsdag
kan holdes.
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konge i tre dage i
Greifswald, eftersom
de håbede på hans an
komst, da de ikke hav
de samme magt i for
nævnte anliggender
som kongen. Hvis han
ikke kom, vilde de sen
de visse sendemænd til
ham om fuldmagt an
gående ret og gunst,
når blot nævnte råd
mænd på deres stæders
vegne vilde indsætte
deres befuldmægtigede
sendemænd i fornævnte
sag. Man enedes om,
at de, når kongen
kommer, eller disse
herrer får større myn
dighed, vil underrette
rådmændene i Greifsherom, for at disse kan
underrette stæderne, og
- om det behager - en
anden forhandlingsdag
kan holdes.
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skulde forblive på ste
det på stædernes vegne
indtil kongens ankomst.
Hertil blev der svaret
dem af stæderne, at de
vilde forblive tre dage
på stedet og ikke læn
gere; ej heller kunde
de gøre brug af nogen
yderligere bemyndi
gelse, når enhver
vendte hjem, med
mindre det for anden
gang vedtoges af stæ
dernes råd, at det
skulde gøres til gen
stand for forhandling.
Og derfor enedes man
om, at når kongen
kommer, eller herrerne
får en mere omfattende
bemyndigelse, vil de
meddele det til rådmændene i Greifswald,
som atter skal skrive
til stæderne, så at der
derefter kan aftales en
ny forhandlingsdag.

(2-6)......... 8)
{7 mgl. i Liibecks
eks.)

(8) Enhver skal også
tale med sit råd om,
at al handel skal ind-

(2-6).......... 8)
(7) Fremdeles skal
enhver påminde sine
borgere i Skåne om, at
de uden tøven skal
vende hjem.
(8) Ligeledes skal
enhver tale med sit råd
om, at al handel og

(2-6).......... 8)
(7) Fremdeles skal
enhver påminde sine
borgere i Skåne om, at
de uden tøven skal
vende hjem.
-(8) Fremdeles skal
enhver tale med sit
råd om, at al handel

Nr. 383
stilles, hvis der opstår
krig mellem kongen og
stæderne, således at
ingen købmand må
drage over havet med
sine varer; men enhver,
der har lyst, skal have
lov til på egen risiko
at tilføje kongen af
Danmark skade.
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sejlads skal indstilles,
hvis der opstår krig
mellem de Danskes
konge og stæderne;
men de, som på egen
risiko vil sejle ud for
at påføre kongen og
hans mænd tab, kan
godt gøre det.

og sejlads skal indstilles,
hvis der opstår krig
mellem de Danskes
konge og stæderne;
undtaget (fra forbu
det) er de, som på egen
risiko vil sejle ud for
at skade kongen og
hans mænd.

*) 8. september. - 2) uoverensstemmelserne i navnelisterne skyldes rimeligvis det for
hold, at recessen refererer to hansedage. - 3) jf. nr. 380; § 1 er sikkert en senere til
føjelse til den oprindelige formulering. - 4) unøjagtigt, eftersom den nedenanførte
Schuppelenberg var rådmand i Greifswald, jf. Schäfer 362 note 1. - 5) 12. september. 6) § 4 er en kort notits om, at Frankfurts og Stettins sager er blevet behandlet, og § 5,
at et brev fra de preussiske stæder er blevet oplæst (sikkert lig brevet af 20. august, nr.
371). - 7) 22. september. - 8) § 2 drejer sig om Borgholm på Öland, § 3 om en udlig
ning af stædemes krigsomkostninger, § 4 om Kiels særlige krav, § 5 om en ny for
svarsoverenskomst og § 6 om et eventuelt forbund med landsherrerne.
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1363. 9. september. Avignon.

Pave Urban 3. pålægger Henrik Biscop, ‘fordum det apostoliske sædes
nuntius og kollekter i Danmarks, Sveriges og Norges riger’, ufortøvet at over
give alt, hvad han har indsamlet, til Guido de Cruce.
Afskrift i Vatikanarkivet.
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1363. 9. september. Avignon.

Pave Urban 3. pålægger sin nuntius Guido de Cruce at oppebære alt, hvad
Henrik Biscop, ‘fordum i lang tid kollektor af frugter og afgifter, der skyldtes
det apostoliske kammer, i Danmarks, Sveriges og Norges riger’, har indsamlet
i den forløbne tid til det apostoliske kammer.
Afskrift i Vatikanarkivet.
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1363. 12. september. Hammar.

Kong Valdemar 4. Atterdag tager staden ^s-Hertogenbosch under sin be
skyttelse og stadfæster og specificerer dens privilegier i Danmark og specielt
på Skånemarkederne.
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Original i ^s-Hertogenbosch.

aldemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle,
der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være klart for alle, såvel nulevende som fremtidige, at
vi tager de gode mænd, nærværende brevvisere, borgerne fra ’s-Hertogenbosch,
der besøger vort rige og vore højhedsområder med deres varer, under vor fred,
beskyttelse og særlige værn. Idet vi vil vise dem en særlig nåde, overlader vi
dem evindeligt med dette brev et område på vor mark Skanør, som vore el
skede mænd herrerne Klaus Limbæk, drost, Evert Molteke, kammermester,
riddere, og Macarius, kansler, har overladt dem til deres bosteder sammesteds
i markedstiden, og som kaldes fed, og vi tilstår dem alle de nåder og friheder,
som borgerne i Kampen frit nyder og har nydt hos os og vore forfædre, for
dum konger af Danmark, der helt og holdent havde herredømmet og var
herrer i deres rige. (i) For det første nemlig, at når som helst og så ofte som
de lægger til med deres skibe et sted i nævnte land - det være sig i Skanør
eller andetsteds - kan de trygt losse deres skibe og frit føre deres gods - hvad
enten det drejer sig om salt eller om klæde, uldtøj eller lærred, eller om voks
eller gråværk eller hvilke som helst andre varer, med hvilke navne de end be
tegnes - i land eller til deres boder eller herberg efter deres forgodtbefindende,
og de må ikke på nogen måde hindres heri af vore fogeder eller af kuskene,
som kaldes ‘vognkarle’, eller af sømændene, som kaldes ‘pramkarle’ eller
‘skudemænd’, eller af nogen anden. Men nævnte sømænd og kuske skal trans
portere deres gods uden nogen hindring, således som de har aftalt. (2) Hvis
fremdeles en kusk eller sømand af ondskab eller skødesløshed ødelægger deres
gods, eller det bliver vådt, skal han, som det er ret, give erstatning derfor. (3)
Fremdeles må de sælge alt, som plejer at sælges efter vægt, i deres boder eller
på deres fed, og de må veje det efter kølnsk og anden gyldig vægt. (4) Frem
deles må ingen ‘forpranger’ ved havets kyst købe ud over et halvt læs sild,
såfremt den, der har foretaget et sådant køb, vil undgå beslaglæggelse af alt,
hvad han måtte have købt på den måde. (5) Fremdeles må ingen købe sild
ude på havet; men hvis nogen bliver beskyldt for at have købt sild på havet,
skal han rense sig selvtredie; og den, som bliver overbevist herom, skal bøde
vor foged tre mark skånsk penge. (6) Fremdeles i alle kæremål og trætter og
alle legemsbeskadigelser, som finder sted mellem disse borgere fra ’s-Hertogenbosch indbyrdes, skal deres egen foged i Skanør forhøre sagen og pådømme
den, medmindre der skal bødes for legemsbeskadigelser med tab af liv eller
lemmer, nemlig i tilfælde af, at een dræber en anden eller sårer een ved at
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hugge eller støde med sværd, økse, spyd, kniv eller et andet våben, eller ved at
slå een med en stok, kølle eller sten, brækker et lem eller tilføjer et sår, der
har blodsudgydelse til følge. I den slags sager skal vor foged, den nuværende
eller den til enhver tid værende, fælde dommen. (7) Hvis fremdeles en af
dem sagsøger en dansker i anledning af en for nylig eller for flere år siden
stiftet gæld, skal vor foged tildømme manden fra ’s-Hertogenbosch hans til
godehavende efter landets love uden omkostninger og tab. (8) Fremdeles
må der ikke udmeldes noget nævn mod nogen fra ’s-Hertogenbosch undtagen
i sager, der fører til tab af liv eller lemmer. (9) Hvis det fremdeles skulde ske
— det ske ikke — at der ikke fanges eller nedsaltes sild i Skanør, skal enhver
efter at have erlagt ‘torveørtug’ 2) have ret til uden told frit at føre det gods
bort, som han har haft med sig. (10) Hvis de fremdeles nogetsteds inden for
vort riges grænser lider skibbrud, må hverken vor foged eller nogen anden,
hvilken stilling eller stand han end indtager, på nogen måde forulempe dem
med hensyn til deres gods eller befatte sig dermed, sålænge de personligt ved
egen hjælp eller ved andre, som de af velvilje eller mod betaling kan få til
det, kan redde deres gods fra skibbruddet. (11) Hvis fremdeles en af dem
oplagrer sit træ eller tømmer i Skanør eller noget andet sted i vort rige og
sejler bort for at lade sit skib med andre varer, skal han, når han vender til
bage, kunne få sit træ igen uden hindring; og efter at have betalt sin ‘torve
ørtug’ må han frit føre det bort uden nogen anden told. (12) Og hvis det
sker, at en af dem dør inden for vort riges grænser, og hans slægtninge og ar
vinger ikke er til stede, skal hans gods opbevares år og dag med gode mænds
vidnesbyrd og på et sikkert sted hos en troværdig og god mand i den stad
eller på det sted, hvor han er død. Hvis noget af hans gods ikke kan holde
sig så længe uden tab, skal det byttes bort med andre mere holdbare varer, og
de skal opbevares på samme måde. Og hvis hans rette arvinger eller - hvor
det drejer sig om mindreårige — deres formynder inden for nævnte frist kom
mer for med fyldestgørende vidnesbyrd af gode mænd at modtage deres gods,
skal fornævnte gods uden nogen vanskelighed udleveres og frit overdrages
dem. Men hvis fornævnte arvinger eller deres formynder ikke kommer inden
for føromtalte frist, skal merbemeldte gods tilfalde os som fri ejendom, så
ledes som landets love kræver. (13) Fremdeles må ingen forulempe eller
fortrædige dem på deres fed med hensyn til bodestedeme ved uden deres sam
tykke at bygge på dem eller ved at tage noget derfra. (14) Fremdeles må
vore ombudsmænd, som kaldes ‘sildekrævere’, ikke på nogen måde tage sele
tøjet fra en kusk eller fjerne det, fordi han på en helligdag kører med deres
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gods. (15) Fremdeles skal ingen miste sit gods på grund af en anden mands
slagsmål eller forseelse. (16) Fremdeles skal hestetolden forblive, som den
har været fra gammel tid, medmindre een til eget brug køber en hest, på
hvilken han har til hensigt at vende hjem over land; i så fald skal han for
en sådan hest være fri og fritaget, når han har givet sin ‘torveørtug’. (17)
Fremdeles skal det være dem tilladt at indtage ballast i havstokken, hvor de
vil. (18) Fremdeles skal ‘koggetolden’ forblive, således som den har været
fra gammel tid. (19) Fremdeles overlader vi som omtalt disse borgere fra
’s-Hertogenbosch deres fed inden for de kors, der er anbragt som afgrænsning
for deres fed, fra øst til vest og fra syd indtil nord, at forvalte frit efter deres
tarv i markedstideme, således som det er retfærdigt. Derfor forbyder vi strengt
under vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller no
gen anden, hvilken stilling eller rang han end indtager, drister sig til på nogen
måde at fortrædige disse borgere eller nogen af dem i modstrid med disse
nåder og friheder, der er bevilget dem af os, såfremt han vil undgå vor vrede
og kongelige hævn. Givet i Hammar nær Skanør i det Herrens år 1363 tirs
dagen i de otte dage efter den hellige jomfru Maries fødselsdag under vort
segl.
t) DRB II 9 nr. 314. - 2) se DRB II. 9 nr. 5 note 1.

1363. 13. september. Avignon.

386

Pave Urban 3. pålægger sin pønitentiar Godskalk Falkendal at anbefale
Guido de Cruce, det apostoliske sædes nuntius og kollektor, som han sender
‘til rigerne Danmark, Sverige og Norge’ hos disse landes konger, idet han selv
samtidig vil skrive til kongerne 1), ‘hvis hengivne og fortrolige fælle Du siges
at være’, i det anliggende.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
*) disse skrivelser kendes ikke.

1363. 14. september.
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Niels Olufsen af Eskilstrup tilskøder sin hustrus arvelod i Haddethorp og
Wikerløssestrup til hendes broder Bo Ivarsen.
Oversættelse i Anne Krabbes kopibog.

eg Niels Olufsen af Eskilstrup ønsker alle, der ser dette brev eller hører
det læse, nåde og fred i Herren.
Det skal være kundgjort for alle, nulevende og fremtidige, at jeg med dette
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brev under og tilbyder 1) min kære hustrus broder Bo Ivarsen hele min andel
og part i Haddethorp og ligeledes en part i noget gods i Wikerløssestrup 2),
hvor der ligervis........ 3), som bebos af en ved navn Ingvar Konesen 4), der
i fordums tid pantsatte det til Ivar Ivarsen - salig ihukommelse - hvilket gods
var en retslig uantastet søsterlod, der blev tilskiftet min kære hustru Arløg
efter hendes faders og moders død ved retmæssig og rigtig arv, med alle det
fornævnte gods’ tilliggender hver især; og jeg har nu i enhver henseende op
ladt og skødet ham det samme gods at besidde til evig eje. Jeg bekender at
have fået fuld betaling for dette gods efter min vilje, og at jeg har oppebåret
den fuldt ud; jeg forpligter mig og mine arvinger til at frigøre fornævnte Bo
og hans arvinger det fornævnte gods for alle krav fra hvem som helst. Der
udover har jeg med dette mit brev fuldstændigt frigjort og kvitteret fornævnte
Bo for alle frugter og oppebørsler, som han hidtil har oppebåret, samt også
for alt andet gods eller boskab. Til yderligere vidnesbyrd hænger jeg mit segl
nedenunder dette mit åbne brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige
herrer, herr Palle Jensen, herr Jens Nielsen af Kragerup, riddere, og Anders
Pedersen af Nebbe, væbner. Givet i det Herrens år 1363 på dagen for korsets
ophøjelse.
i) forkert oversættelse af assigno = oplader? - 2) en anden overlevering har Vichersløftrup. - 3) oversættelsen er usammenhængende. - 4) en anden overlevering har Kane
sen.
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1363. 15. september.

Utholm beklager sig til Hamburg over de skader, man har lidt fra stadens
side og beder om, at der indledes forhandlinger ved juletid.
Original i Hamburgarkiv et.

ele landet Utholm, nemlig i Frisland, til de gode og hæderlige borgme
stre og rådmænd i staden Hamburg i altid redebon tjenstvillighed i
alle henseender.
I skal vide, at vi dag for dag har døjet mange store skader fra jeres stad,
og at vi, som vi synes, ikke har gjort os fortjent dertil. Derfor begærer vi og
beder jer om, at I vil ansætte en forhandlingsdag til jul, for at vi kan yde jer
ret, hvis vi har gjort uret, eller I, hvis I har gjort os uret. I mellemtiden skal
det være en aftale, at I og alle jeres borgere, bortset fra Martin Gropper og
lille Dankward, i sikkerhed kan komme til os - og begive jer bort fra os og vi på vor side til jer. Meddel os igen med dette nærværende bud et ende-

H
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ligt svar på, hvad I vil gøre i den sag. I det Herrens år 1363 dagen efter det
hellige kors’ ophøjelse.

1363. 21. september. Skanør.

389

Kong Valdemar 4. Atterdag tager staden Stavern under sin beskyttelse og
stadfæster og specificerer dens privilegier i Danmark, specielt på Skånemarkederne.
Udateret vidisse i Leeuwarden, jf. nr. 390.

aldemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle
nulevende og fremtidige, der får dette brev at se, hilsen evindelig med
Gud.
Vi vil, at det skal være klart for alle, såvel nulevende som fremtidige, at
vi har taget de gode mænd, nærværende brevvisere borgerne i Stavern, der
besøger vore riger og herredømmer med deres varer, under vor fred, beskyt
telse og særlige værn, og idet vi ønsker at omfatte samme med særlig gunst
og nåde, tilstår vi dem alle de nåder og friheder i vort land Skåne, som de
frit har nydt under vore forfædre, de tidligere konger af Danmark, der helt
og holdent havde herredømmet i deres rige. (1) For det første nemlig, at når
som helst og så ofte som de med deres skibe lægger til et sted i nævnte land
- det være sig i Skanør eller andetsteds - kan de trygt losse deres skibe og
frit føre deres gods - hvad enten det drejer sig om salt eller klæde, uldtøj el
ler lærred, eller om voks eller gråværk eller hvilke som helst andre varer, med
hvilket navn de end betegnes - i land og til deres boder og herberg efter de
res forgodtbefindende, og de må ikke på nogen måde hindres heri af vore
fogeder eller af kuskene, som kaldes ‘vognkarle’, eller af sømændene, som på
folkesproget kaldes ‘pramkarle’ eller ‘skudemænd’, eller af nogen anden. Men
nævnte sømænd og kuske skal transportere deres gods, således som de havde
aftalt, uden nogen som helst hindring. (2) Hvis fremdeles en kusk eller sø
mand ødelægger deres gods, eller det bliver vådt på grund af skødesløshed
eller ondskab fra hans side, skal han give en rimelig erstatning derfor. (3)
Fremdeles må de sælge alt, som plejer at sælges efter vægt i deres boder eller
på deres fed, og de må veje det efter kølnsk og anden gyldig vægt. (4) Frem
deles må de på deres fed med hævert sælge og afhænde den vin, som de per
sonligt har bragt med sig. (5) Fremdeles må ingen ‘forpranger’ ved havets
kyst købe ud over et halvt læs sild, såfremt han vil undgå at miste alt, hvad
han måtte have købt på den måde. (6) Fremdeles må ingen købe sild ude
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på havet; men hvis nogen bliver beskyldt for at have købt sild på havet, skal
han rense sig selvtredie; og den, som bliver overbevist herom, skal kun bøde
vor foged tre mark skånske penge. (7) Fremdeles, i alle kæremål og trætter
og ved alle legemsbeskadigelser, som finder sted mellem borgerne fra Stavem
indbyrdes, skal deres egen foged i Skanør forhøre sagen og pådømme den,
medmindre der skal bødes for legemsbeskadigelser med tab af liv og lemmer,
nemlig i tilfælde af, at een dræber en anden eller sårer een ved at hugge eller
støde med sværd, økse, spyd, kniv eller et andet våben, eller ved at slå een
med en stok, kølle eller sten, brækker et lem eller tilføjer et sår, der har blods
udgydelse til følge. I den slags sager skal vor foged, den nuværende eller den
til enhver tid værende, fælde dommen. (8) Hvis fremdeles en af dem sag
søger en dansker i anledning af en for nylig eller for flere år siden stiftet gæld,
skal vor foged tildømme manden fra Stavem hans tilgodehavende eller give
ham fyldestgørelse efter lands love uden omkostninger og tab. (9) Fremde
les må der ikke udmeldes noget nævn mod nogen fra Stavern, undtagen i sa
ger, som fører til tab af liv eller lemmer. (10) Hvis det fremdeles sker - det
ske ikke - at der ikke fanges eller nedsaltes sild i Skanør, skal enhver efter
at have erlagt sin ‘torveørtug’ 2) have ret til uden told frit at føre det gods
bort, som han har haft med sig. (11) Hvis de fremdeles nogetsteds inden for
vort riges grænser lider skibbrud, må hverken vor foged eller nogen anden, af
hvad stilling eller stand han end måtte være, på nogen måde forulempe dem
med hensyn til deres gods eller befatte sig dermed, sålænge de personligt ved
egen hjælp eller ved andre, som de af velvilje eller mod betaling kan få til
det, kan redde deres gods fra skibbruddet. (12) Hvis fremdeles en af dem
oplagrer sit træ eller tømmer i Skanør eller noget andet sted i vort rige og
sejler bort for at lade sit skib med andre varer, skal han, når han vender til
bage, kunne få sit træ uden hindring; og efter at have betalt sin ‘torveørtug’,
må han frit og sikkert føre det bort uden nogen anden told. (13) Og hvis
det sker, at en af dem dør inden for vort riges grænser, og hans slægtninge
og arvinger ikke er til stede, skal hans gods opbevares år og dag med gode
mænds vidnesbyrd på et sikkert sted hos en troværdig og god mand i den stad
eller på det sted, hvor han er død. Hvis noget af hans gods ikke kan holde sig
så længe uden tab, skal det byttes bort mod andre mere holdbare varer, og
disse skal opbevares på samme måde. Og hvis hans rette arvinger eller - hvor
det drejer sig om mindreårige - deres formynder inden for nævnte frist kom
mer for med fyldestgørende vidnesbyrd af gode mænd at modtage dette gods,
skal fornævnte gods uden nogen vanskelighed udleveres og overdrages dem.

[Efter 21. september 1363]
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Men hvis fornævnte arvinger eller deres formynder ikke kommer inden for
fornævnte frist, skal fornævnte gods tilfalde os som fri ejendom, således som
landets love kræver. (14) Fremdeles må ingen på nogen måde forulempe el
ler fortrædige dem på deres fed med hensyn til deres bodesteder ved uden sam
tykke at bygge på dem eller ved at tage noget derfra. (15) Fremdeles må
vore ombudsmænd, som kaldes ‘sildekrævere’, ikke på nogen måde tage sele
tøjet fra en kusk, fordi han på en helligdag kører med deres gods. (16)
Fremdeles skal ingen miste sit gods på grund af anden mands slagsmål eller
forseelse. (17) Fremdeles skal hestetolden forblive, som den har været fra
gammel tid, medmindre een til eget brug køber en hest, på hvilken han har
til hensigt at vende hjem over land; i så fald skal han for en sådan hest være
fri og undskyldt, når han har givet sin ‘torveørtug’. (18) Fremdeles skal det
være dem tilladt at indtage ballast i havstokken, hvor de vil. (19) Fremdeles
skal ‘koggetolden’ forblive, således som den har været fra gammel tid. (20)
Fremedeles overlader og giver vi borgerne fra Stavem deres fed inden for de
res kors, der er anbragt som yderpunkter på nævnte fed, nemlig fra øst til
vest og fra syd til nord, at forvalte frit efter deres tarv evindeligt i markeds
tiderne, således som det er retfærdigt. Derfor forbyder vi strengt under vor
nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, sammes officialer eller enhver an
den, af hvad stilling eller stand han end måtte være, fordrister sig til på no
gen måde at besvære disse borgere fra Stavern eller nogen af dem på trods
af disse friheder og nådesbevisninger, som vi har skænket dem, såfremt han
vil undgå vor harme og kongelige hævn. Givet i Skanør i det Herrens år 1363
på apostelen og evangelisten St. Mathæus’ dag under vort segl.
jf. DRB. II 9 nr. 313. - 2) jf. DRB. II 9 nr. 5 note 1.

[Efter 1363 21. september].
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Den gejstlige og verdslige øvrighed i O ostergo og Westergo i Frisland un
derretter »regenterne« i Danmark om, at borgerne i Stavern i deres gemme op
bevarer et privilegiebrev af kong Valdemar, hvilket de har vidimeret.
Original i Leeuwarden.

aldemar, af Guds nåde (o. s. v. = nr. 389). Vi prælater, grietmænd1)
samt meddommere i byerne og stæderne i Frisland i Oostergo og Westergo, kundgør for alle regenter 2) i fornævnte konges fædreland, at de gode
mænd i Stavern i deres gemme opbevarer et brev eller dokument, som ikke
er revet, skrabet eller streget, og som ord til andet indeholder, hvad der står
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i foranskrevne afskrift. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl påtrykke
dette brev.
i) magistratspersoner i Frisland med dømmende og administrativ myndighed. - 2)
brevet er skrevet med hånd fra 14. årh.s 2. halvdel; hvilke ’regenter’, der sigtes til, er
usikkert.
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1363. 23. september. Avignon.

Pave Urban 3. pålægger ærkebispen af Lund at bistå hans nuntius Guido
de Cruce med at indsamle Peterspengene, der ikke er indgået i adskillige år.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder, ærkebiskop (Niels) af Lund, hilsen o. s. v.1)
Det er ved troværdig indberetning kommet os for øre, at adskillige i
Danmarks rige, der er forpligtet til at erlægge Peterspenge, således som de
fra arilds tid har været vant til at yde dem, i mange forløbne år har vist sig
forsømmelige med at betale disse til fare for deres sjæle, til alvorlig krænkelse
af Gud og St. Peter og til ikke ringe skade for fornævnte kirke. Idet vi, som,
såvidt der er os muligt, våger over andre kirkers rettigheder, ikke agter, hvad
vi heller ikke må, at forsømme St. Peters særlige ret - til hvis efterfølger Gud
i sin mildhed indsatte os, omend uværdige - og Guds og St. Peters kirke, har vi
strengt befalet vor elskede søn, den retskyndige Guido de Cruce, vor kapel
lan, det apostoliske sædes nuntius, kollektor i dette rige af de indkomster og
af det gods, som ydes til fornævnte romerske kirke, og nærværende brevviser,
at han med snildhed skal lægge vind på at generhverve nævnte pengeydelse,
såvel for den forløbne tid som i fremtiden, hvorfor vi med indtrængende bøn
og opfordring befaler Dig, broder, ikke at undlade at bistå nævnte nuntius
med særlig hjælp og gunst ved inddrivelsen af fornævnte penge og i andre
sager, der er betroet ham. Givet i Avignon den 23. september i vort første
pontifikatsår.

T

x) samme dag udfærdigedes tilsvarende breve til ærkebiskopperne af Uppsala og Nidaros, jf. Dipl. Svec. VIII 398 nr. 6873.
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1363. 23. september. Avignon.

Pave Urban 3. anbefaler sin nuntius Guido de Cruce, der udsendes ‘til,
Danmarks, Sveriges og Norges riger’, til ærkebispen af Köln og biskoppen af
Lübeck.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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Lyder Kale, ridder, afstår Odder sogn, som han har i pant af Klaus Spliet,
samt sit gods i samme sogn til kong Valdemar for at genvinde sin fred.
Original i rigsarkivet.

yder Kale, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
j Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg af egen drift og frit
har opladt og overladt den ophøjede fyrste og min såre kære herre herr Val
demar, de Danskes, Venders og Goters konge, det sogn, der kaldes Odder,
og som en Klaus Spliet har pantsat til mig for 85 mark lødigt sølv kølnsk
vægt, med al den ret, som tilkommer mig til samme, og desuden forpligter
jeg mig og mine arvinger til at hjemle samme min herre kong Valdemar
nævnte Odder sogn for førnævnte 85 mark lødigt sølv for krav fra førnævnte
Klaus Spliets arvinger. Fremdeles tilskøder jeg med dette brev samme min
herre kongen, hans arvinger og Danmarks riges krone alt mit gods i samme
sogn, erhvervet af mig ved køb, pantsætning eller på enhver anden måde,
med kvæg, kom og alle andre tilliggender og tilbehør til samme gods, at be
sidde evindelig, idet jeg erkender, at jeg for mine åbenbare forseelser, for hvis
skyld jeg er erklæret fredløs i Jylland, har overladt og tilskødet min nævnte
herre konge samme sogn og mit nævnte gods i samme sogn, og jeg erkender
også, at min herre kongen heri har handlet nådigt med mig, således at jeg
takker ham til gengæld. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev tillige med segl tilhørende de gode mænd herr Kristian Kås, ridder, Jens
Kås og Mikkel Krabbe. Givet i det Herrens år 1363 mandagen før mikkelsdag.
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Guido de Cruce 1), ‘det hellige apostoliske sædes nuntius i Danmarks, Sve
riges og Norges riger’, ansøger pave Urban 5. om, at hans ledsager Henrik de
Tibern, præst i Utrecht stift, må blive anbefalet til optagelse som munk i be
nediktinerklostret Egmond, og at præsten Alardus Ruffi må få et beneficium,
hvortil bispen af Beauvais har overdragelsesretten, hvilket bevilges.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.
1) denne optager endvidere 1363 30. september et lån på 100 gylden, trykt Acta Pont.
VII in nr. 5437, og 1363 4. oktober får han tilladelse til at udsætte betalingen af tre
årstienden i Danmark, Norge og Sverige til tre måneder efter sin ankomst, trykt Acta
Pont. Svec. I 685 nr. 663 - Reg. Dan. nr. *2484. 1363 6. oktober udbetaler det aposto-
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liske kammer 100 floriner til junker Bernardus Andree fra Nimes stift, der sendes med
Guido de Cruce, registreret Acta Pont. VII 111 nr. 5438, og 1363 5. december udbetaler
kollektoren i Koln stift 50 floriner til Guido de Cruce, trykt Acta Pont. VII 112 nr.
5439-
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1363. 29. september.

Niels Pedersen Helsinge pantsætter det gods i Hallelev, som han har i pant
af Antvorskov kloster, til kong Valdemar for 10 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

iels 1), kaldet Helsinge, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den berømmelige
fyrste herr Valdemar, de Danskes konge, for 10 mark sølv i sølvmønt, nemlig
i sterlinger og lybske penninge, som fuldt ud skal betales ham eller hans arvin
ger til førstkommende St. Mortens dag. For disse 10 mark pantsætter jeg med
dette brev til fornævnte herr Valdemar det gods i Hallelev, som er pantsat
til mig af prioren broder Herman v. Golme og hele det menige konvent i
Antvorskov, med det angående samme gods affattede brev2) og de deri af
talte betingelser. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev til
lige med segl tilhørende de gode mænd Knud Nielsen og Peder Nielsen, bymænd i Slagelse. Givet i det Herrens år 1363 St. Mikkels dag.

N

!) i seglet står: Niels Pedersen. - 2) jf. nr. 318.
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1363. 14. oktober.

Jens Mogensen afstår den gård i Sønderup, Slagelse herred, som han har
i pant af Antvorskov kloster, til kong Valdemar.
Original i rigsarkivet.

ens Mogensen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg med dette brev
frit har opladt den glorværdige fyrste og mægtige herre herr Valdemar, af
Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, alt det gods, der er pantsat
til mig af herr prioren og hele det menige konvent i Antvorskov, nemlig en
gård i Sønderup i Slagelse herred med alle rettigheder og med det åbne brev1,
som jeg har fået angående samme gods. Til vidnesbyrd herom er mit segl
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hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1363 på den glorrige martyr
St. Calixtus’ dag.
i) jf. nr. 105.

397

1363. 14. oktober. Fyns landsting.

Tingsvidne af Fyns landsting om, at Erik Ivarsen har overladt herr Jens
Absalonsen det gældsbrev påt2yi8 mark penge, som den forhenværende drost
herr Lars Jonsen havde givet hans fader herr Ivar Nielsen, og for hvilket be
løb Skam herred var sat i pant.
Original i rigsarkivet.

sbem Buk, foged i Odense, herr Niels, prior i Dalum, Henneke Skinkel,
Henrik Raphon 1), Anders Blix, lange Klaus, borger i Odense, Henneke
Bystil og Niels Ebbesen, foged i Vindinge herred, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi i det Herrens år 1363 lørdagen før evangelisten St.
Lukas’ dag var nærværende på Fyns, landsting, hvor vi så og i sandhed hørte,
at herr Jens Absalonsen og Erik Ivarsen personligt var til stede på samme
ting, og at samme Erikj Ivarsen frit oplod nævnte herr Jens et åbent brev, ud
stedt til hans fader af herr Lars Jonsen, fordum Danmarks drost, angående
2718 mark kobber i gængs mønt, for hvilke Skam herred endnu står i pant,
med al rettighed og alle vilkår, der var tilstået hans nævnte fader herr Ivar
Nielsen, ridder, i brevet, og som på en eller anden måde var tilfaldet ham og
hans halvsøskende efter deres faders død ifølge arveret, idet han erkendte, at
han af herr Jens fuldt ud havde oppebåret fuld betaling og fuldstændig fyl
destgørelse for dette brev og al den rettighed, der var indeholdt i samme, med
undtagelse af 15 mark sølv, der skal betales inden førstkommende St. Nico
laus’ dag 2), på den betingelse, at samme herr Jens for hver fem mark sølv,
der resterer ubetalt af de femten mark sølv, skal* pantsætte nævnte Erik Ivar
sen gods til en værdi af en halv mark korn i årlig afgift, indbefattet dette års
indtægt, indtil det lovligt indløses. Men i det år, i hvilket godset indløses til
foromtalte termin, skal samme herr Jens eller hans arvinger frit nyde frug
terne for det år, med den yderligere tilføjelse, at nævnte Erik Ivarsen, når
godset indløses, skal oplade det i sine enkelte dele og i sin helhed i samme
gode forfatning, som det var i, da han modtog det i pant, medmindre det af
brændes under fremmede herrers banner eller lægges øde, mens det er i sam-
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me Erik Ivarsens pant. Men når nævnte gods pantsættes til samme Erik Ivarsen, eller ovennævnte pengesum betales, skal samme Erik Ivarsen yde nævnte
herr Jens sikkerhed for ovennævnte brev og nævnte gods efter kendelse af
begge parters venner i overensstemmelse med de mellem dem i forvejen drøf
tede og aftalte betingelser. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under
dette brev. Givet ovennævnte år, sted og dag.
1) ndt. agerhøne, jf. Danm. GI. Personn. Tilnavne sp. 864. - 2) 6. december.
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1363. 6. november. Wolgast.

Hansestæderne formulerer de rettigheder, de gør krav på i Danmark og i
Skåne.
Udkast på papir i Rostockarkivet.

det Herrens år 1363 mandag før mortensdag i Wolgast. Dette er den fri
hed, som hansekøbmanden har haft fra gammel tid i Danmark og Skåne.
(1) For det første, at enhver købmand fra den tyske hanse kan og skal være
sikker i alle riger og lande og herskabsområder, der hører under kongen af
Danmark, så at de må fare og vandre, til vands og til lands, hvorhen de vil,
med deres varer; og de må transportere og føre dem tilbage og bort, så ofte
det behager dem, og blive og drive handel, når og så længe de vil, når de
giver deres sædvanlige told; så bliver de ikke besværet derudover. (2) Frem
deles hvis nogen købmand i denne hanse bliver udplyndret eller bestjålet på
havet, og det røvede eller stjålne gods kommer til Danmark, skal kongen el
ler hans embedsmænd afsige dom over misdæderne og de (uretmæssige)
ihændehavere af godset, som om deres eget gods var røvet eller stjålet, og
sende købmændene deres gods tilbage aldeles uden svig; og de skal af al de
res magt beskytte de samme købmænd på landet og på havet mod sørøvere
og røveres og andre folks vold. (3) Fremdeles er de samme købmænd fritaget
fra det køb af jord, som kaldes ‘arvekøb’1), således at hvis en af dem dør,
kan hans arvinger eller hans formyndere tage den dødes gods til sig og uanset
denne ret og andre skikke og sædvaner føre det, hvorhen de vil. (4) Frem
deles hvis nogen skibbruden eller noget skibbrudent gods eller vrag, eller hvad
det kaldes, driver ind på stranden i hele vort rige og ind på vort højhedsom
råde i riget Danmark - eller inden for hvilke grænseskel for kongen af Dan
marks rige og lande det finder sted - må købmændene redde eller lade det
samme skibbrudne gods redde med andre folks hjælp; og hvad der bliver
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reddet, skal fortsat tilhøre de samme købmænd eller deres arvinger, hvem
det forinden har tilhørt, før det blev skibbrudent, at have og besidde uden
hindring. Men hvis folkene er druknet og godset alligevel driver i land, skal
kongen lade sine embedsmænd og tjenere redde godset og troligt opbevare
det og give det tilbage til arvingerne og eksekutorerne, hvem det tidligere til
hørte, hvis de inden år og dag med brev fra deres stad bringer bevis for, at
de er rette arvinger eller eksekutorer til godset, under forbehold af, at arbej
derne får deres løn. (5) Fremdeles så må den, der lige kommer til Skanør
eller til Falsterbo eller andetsteds i landet Skåne, gå med sine våben, førend
han kommer til sit herberge - eller når han igen vil drage bort - således at
man ikke tager hans våben fra ham af den grund, eller afskatter ham derfor
på nogen måde. (6) Fremdeles må de i Skanør, i Falsterbo og i alle stæder
i landet Skåne sælge klæde - både af hør og af uld - og skære det ud i alen
mål, på de steder, hvor man plejer at gøre det; og alle varer, som man plejer
at veje med pundvægt, bismer og andre vægte - det være stort eller småt må de sælge frit der under forbehold af, at myndighederne får deres rette
told, som herefter står skrevet. Ligeledes må de købe alle varer, der er til fals
der, og føre det købte, hvorhen de vil, uden forbud fra nogen og uanset no
get andet (retsligt) forhold. (7) Fremdeles må søstæderne - og hver enkelt
stad for sig - på årsmarkedeme i landet Skåne vælge blandt sig og indsætte
en dommer eller foged, der forekommer dem egnet; og enhver foged må på
sit fed pådømme alle forseelser og sager, der sker eller opstår der mellem
hans borgere og købmænd eller deres udsendinge og alle dem, der ligger med
dem på fedet, med straf2) på hals og hånd efter lybsk ret; og alle sager
mindre end hals og hånd, som vedrører dem, må den samme foged påhøre og
afslutte og dømme dem imellem med dom efter lybsk ret; og ingen danske
fogeder skal stævne dem - eller nogen af dem - eller dem, der ligger med
dem på deres fed, samlet eller adskilt for nogen borg, hvilket hedder ‘kalde’
på dansk. Men fogeden skal dømme efter lybsk ret over dem efter krav fra
enhver, der vil klage over dem inden for alle grænseskel på årsmarkederne,
som det er sagt foran, og forskaffe klageren hans ret, således at de og deres
folk og de, der ligger med dem på deres fed, ikke skal have at gøre med dansk
ret, som hedder ‘embed’ 3), eller på nogen måde hindres derved. (8) Frem
deles hvis nogen borger, købmand fra denne hanse eller deres udsending dør
på disse fornævnte årsmarkeder, så skal og kan fogedeme eller de mest for
mående af dem overdrage den dødes gods til den samme dødes nærmeste ar
vinger, hvis de er til stede, eller bringe dem det, hvis de ikke er til stede, uden
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hindring. (9) Fremdeles at så længe deres gods sammesteds forbliver på vog
nene, og de, der skal bringe det (til skibene), ikke berører vandet med god
set, skal det gods være og forblive aldeles »vnvorvaren« 4), således at man ikke
er pligtig til noget af dette gods, og uden at der kan gøres krav gældende,
foretages beslaglæggelse eller anden båndlæggelse. De må også efter deres for
godtbefindende losse deres skibe - når de lige ankommer og til alle tider uden at man lægger dem nogen hindring i vejen. (10) Fremdeles at de søn
dagen nærmest før mikkelsdag, og ikke før, skal give penge af den nye mønt
for deres told på årsmarkedeme; og derefter skal enhver, der ligger der, købe
og sælge med den samme nye mønt. Hvis ligeledes efter den dag nogen bliver
pågrebet, der ikke køber eller sælger med kongens fornævnte mønt, skal han
have forbrudt en lødig mark; man skal heller ikke beskylde nogen derfor, hvis
ikke han bliver grebet på fersk gerning. (11) Fremdeles skal ingen ligge på
deres fed, medmindre han er fra hansen og forudsat, at fogederne og deres
(borgere) vil tilstede ham det. De skal også have fuldmagt til at sælge deres
vin, deres øl og alle slags drikke på deres fed og også udmåle det i kander, så
ledes som det hidtil er blevet iagttaget. (12) Endvidere den, der i Skåne har
sin egen bod, og han dør, så skal den tilfalde hans nærmeste efter arveretten.
Men vil han sælge den dersteds, så skal han oplade den til køberen i nærvæ
relse af fogeden for det fed, hvor boden er beliggende. Men hvis han sælger
den i en af hansestæderne, så skal han oplade den for rådet med bevis i
brev fra rådet om, at han har solgt den, når blot der gøres fyldest for stedet,
som ret er5). (13) Fremdeles hvis nogen af disse fornævnte borgere, køb
mænd eller deres udsendinge fra den tyske hanse begår nogen forseelse, skal
ingen uskyldig mand undgælde for det, men den, der begår forseelsen, skal selv
bøde for den; og den samme lovbryders arvinger eller hans herre eller hans
herres eller dennes arvingers gods skal ikke fyldestgøre eller bøde for den for
nævnte forseelse. Man skal heller ikke tilregne den stad, hvor lovbryderen er
fra, den fornævnte forseelse. Ligeledes at ingen knægt eller udsending må bort
doble, bortødsle eller bortspille sin herres gods på nogen måde. (14) Frem
deles hvem der køber noget gods for rede penge af borgere eller udsendinge
fra denne hanse, de samme købere skal godvilligt betale sælgeren i rede penge
inden tre dage umiddelbart derefter. (15) Fremdeles skal disse fornævnte
borgere, købmænd og deres udsendinge fra den tyske hanse på alle fornævnte
årsmarkeder til alle tider og overalt i Skåne og i alle riger og herlighedsom
råder i Danmark og allevegne i frihed og fred nyde deres varer og deres gods,
uden at der skal øves nogen slags vold og uret mod dem; og de skal i alle
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deres sager forblive ved den frihed og ret, som de har haft fra gammel tid.
(16) Fremdeles kommer nogen købmand med en tønde vin eller en pakke
klæde, som fire heste kan trække, skal han deraf give de danske fogeder en
halv mark skånsk i told; men fører man pakkerne med to heste, skal han
deraf give halvdelen af den halve mark og ikke mere; og så skal den danske
foged bære risikoen for klædet og vinen; opstår der skade, skal han erstatte
den. (17) Fremdeles så må enhver købmand fra den fornævnte hanse, når
han kommer til Skanør, lade sine ting og sit gods føre fra østersøen lige til
Vesterhavet over land og kan også sejle videre med det samme gods på Vester
havet 6), i hvilken retning han vil, uden at begå en forseelse. Ligeledes kan
de gå og køre eller færdes i de fornævnte riger og herskabsområder for at ind
kræve og oppebære, hvad der skyldes dem, uden at begå en forseelse. (18)
Fremdeles så må de have skibe, som kaldes pramme og fiskerskuder; og af
hver pram eller fiskerskude skal de give en øre penninge og ikke mere, som
det har været ret og skik fra gammel tid. Sker det også, at disse fornævnte
købmænd eller deres udsendinge fra den tyske hanse bringer eller sender noget
gods til de forskrevne riger og herskabsområder, som man ikke kan sælge her,
må de udføre det igen, hvorhen de vil; og de skal deraf udrede deres rette told,
som står skrevet herefter. (19) Fremdeles skal hverken menedere eller ære
løse folk, kvinder eller letfærdige folk være vidner mod disse fornævnte køb
mænd og i deres retssager på nogen måde. (20) Fremdeles må disse for
nævnte købmænd eller deres udsendinge fra den tyske hanse have deres egne
vogne og drive kørsel med dem på alle årsmarkeder i Skåne, når de har behov
derfor, i uindskrænket frihed og uden hindring; og de skal for hver vogn give
en halv mark skånsk til helligdagsfogeden; dermed skal de være fri for alle
retssager. Ligeledes skal de tyske fiskere for deres bodeplads ikke give mere
end en øre nye penninge for hver plads, som det er gammel ret; og de skal
også stå til dom for deres tyske foged, som det står skrevet foran. (21) Lige
ledes så må bønderne fra landet, når silden kommer, transportere og age grøn
sild 7) frem uden at give helligdagsørtug 8) derfor og uden nogen anden slags
afgift. Men køber nogen fra hansen sild i vandet eller gør indgreb i en andens
forkøbsret, skal han bøde for det med tre mark skånsk. (22) Fremdeles der,
hvor vogne med varer bryder sammen eller vælter, skal og må de læsse de
varer op igen uden at begå en forseelse; og det skal forblive og være ‘vnvorvaren’4) gods. (23) Fremdeles må kongen eller hans embedsmænd eller fo
geder ikke forbyde udførelse af nogen varer fra hans rige og lande, som køb
manden har købt, medmindre han forbyder det så tidligt på året, og før

Nr. 399

Efter g. november 1363

302

købmanden køber de varer, som man vil forbyde, så at han ikke lider nogen
skade derved.
*) jf. DRB. II 9 nr. 290 note 2 og 294 note 6. - 2) teksten har by der pyne, hvilket
Schäfer, Das Buch des Lübeckischen Vogts auf Schonen (2.udg.) CXLII note 3 vil
rette til byn (= binnen) der pyne. - 3) jf. DRB. III 3 nr. 528 note 6. - 4) jf. DRB. II
7 nr. 373 note 2. - 5) d. v. s. at de skyldige afgifter til kongen erlægges. - 6) jf. nr. 83
§ 23, hvor artiklen giver bedre mening. - 7) d. v. s. friskfangede sild. - 8) d. v. s. de
må transportere sild på søn- og helligdage, jf. DRB. II 10 nr. 39 § 5 og III 3 nr. 527
§ 7-
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1363. Efter 9. november. Greifswald.

Reces af hanse dagen i Greifswald (udtog).
Lübecks eksemplar

Stralsunds eksemplar

året 1363 efter Kristi æra, den
første november1), var søstædernes rådmænd forsamlede i Greifs
wald, nemlig fra Lübeck: Johan
Pertzeval, Jakob Piesko w og Dethard
Sachtleben, fra Rostock: Arnold
Kröpelin, Lambert Witte og Henrik
Vrese, fra Wismar: Johan Darget
zow, og Johan Gletzow, fra Stettin:
Henrik Wobbermin, Henning Politz
og Bertold Leppene, fra Anklam:
Johan Darsenitze, fra Stralsund:
Herman v. Rode, Godeke Giese, Lydeke v. Kulpe, Bertram Wulflam og
Johan Ruge, fra Stargard: Henning
Petershagen og Rodewold, fra Greifs
wald : Everhard Rubenow, Henrik v.
Lübeck, Nicolaus Westfal, Lambert
Warendorp, Henrik Schuppelenberg
og Arnold Lange, fra Kiel: herr Did
rik Stralendorp, notar, fra Kolberg:
Bertold Pretemin og Johan Borwold.
(I).......... 2)

det Herrens år 1363, allehelgens
dag, var stædemes rådmænd for
samlede i Greifswald, fra Lübeck: de
herrer Johan Pertzeval, Jakob Pleskow og Dethard Sachtleben, fra Ro
stock: Arnold Kröpelin, Lambert
Witte og Henrik Vrese, fra Wismar:
Johan Dargetzow og Johan Gletzow,
fra Stettin: Henrik Wobbermin,
Henning Politz og Bertold Leppene,
fra Stargard: Henning Rodewold,
fra Stralsund: Herman v. Rode, Go
deke Giese, Lydeke v. Kulpe og Ber
tram Wulflam, fra Kolberg: Bertold
Pretemin og Johan Borwold, fra
Greifswald: Everhard Rubenow,
Henrik v. Lübeck, Nicolaus Westfal,
Lambert Warendorp, Henrik Schup
pelenberg og Arnold Lange, fra An
klam: Johan Darsenitze, fra Kiel:
herr Didrik Stralendorp.
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(3) Derefter drog rådmændene
efter opfordring af de herrer hertu
gen af Stettin og bispen af Kammin
til kongen af Danmark, hvor forskel
ligartede forhandlinger blev påbe
gyndt, men intet afgjort. Men herr
Alard, notar i Stralsund, blev sendt
til Wollin for at møde ambassadø
rerne fra Preussen og klarlægge for
dem, hvorledes stæderne var skiltes
fra kongen. Om torsdagen3) før
mortensdag vendte han tilbage til
Greifswald og sagde, at stædernes
ærinde var blevet vel modtaget af
dem, og han gik ind for, at de sendte
et undskyldende brev til højmesteren
i Preussen, som kunde rense dem ved
påvisning af, at det ikke bare var
borgerne fra Preussen, som var ble
vet afpresset penge i Danmark og i
Skåne, men alle købmænd i fælles
skab var blevet presset for penge.
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(3) Derefter drog rådmændene ef
ter opfordring af de herrer hertugen
af Stettin og bispen af Kammin til
Wolgast til kongen, hvor forskellig
artede forhandlinger blev påbegyndt,
men intet afgjort. Men herr Alard,
blev sendt til Wollin for at møde am
bassadørerne fra Preussen og klar
lægge for dem, hvorledes stæderne
var skiltes fra kongen. Om torsda
gen 3) før mortensdag vendte han
tilbage til Greifswald og sagde, at
stædernes ærinde var blevet vel mod
taget af dem, og han gik ind for, at
de sendte et undskyldende brev til
højmesteren i Preussen.

1) d. v. s. den dag møderne påbegyndtes. - 2) § 1-2 drejer sig om staden Hamburgs
krav og dens mellemværende med Rostock. § 2 mgl. i det lybske eksemplar. - 3) 9. november.
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Stig Andersen, ridder, lejer en ålegård i Revn af priorinden søster Helene
Niclsdattcr og konventet i Ring kloster for sin og sin hustru Toves livstid.
Afskrift i Uppsala universitetsbibliotek.

tig Andersen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg af søster Helene Nielsdatter, priorinde, og hele kon
ventet i Ring kloster har lejet et fiskevand, kaldet ålegård, i Revn for min og
min elskede hustru Toves livstid for fem mark lødigt og to og en halv læster
årligt.........1), således at nævnte fiskevand efter vores død uden nogen form
for tilbageholdelse og uden krav fra vor......... 1) eller indsigelse fra vore ar-
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vinger og alle andre frit skal vende tilbage. Givet under mit segl i det Herrens
år 1363 dagen før St. Mortens dag.
t) lakuner i afskriften.
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1363. 13. november. Sønderborg.

Hertug Valdemar 3. af Jylland udsteder en generalkvittering til Håkon
Frellesens arvinger.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde Jyllands hertug, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev erklærer nærværende brevvisere, alle
arvingerne efter Håkon Frellesen, for kvit og ganske undskyldt at være for
alle fordringer, vi har haft på dem i medfør af regnskagsaflæggelse, eller af
andre årsager, og at vi overlader dem alt deres gods lige så frit, som vi modtog
godset af dem 1), og med samme frihed, som fornævnte Hågen fra gammel
tid nød på ovennævnte gods. Givet i Sønderborg i vor nærværelse under vort
segl i det Herrens år 1363 mandagen efter bekenderen St. Mortens dag.

V

1) godset har øjensynligt været konfiskeret for en tid. Hågen Frellesens fader Frelle
Hågensen var 1334 7. december, DRB II 11 nr. 172, blevet fritaget for alle ydelser af
sit gods.
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1363. 13. november. København.

Herman Tralow, ridder, løslader Albrecht Stenhof af fangenskabet mod be
taling af 30 mark lybsk.
Original i Lubeckarkivet.

eg Herman Tralow, ridder, gør vitterligt og erklærer med dette brev over
for alle, der ser dette brev, at den gode mand Albrecht Stenhof har betalt
mig 30 mark lybsk for sit fangenskab og har udredet dem og afregnet med
mig i rede penge. For disse penge samt for fangenskabet har jeg erklæret og
erklærer jeg med dette brev samme Albrecht for fuldstændigt kvit og løst.
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet og forhandlet
i København i det Herrens år 1363 mandagen næst efter den glorrige biskop
St. Mortens dag.
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1363. 14. november. Avignon.
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Pave Urban 3. giver Johan v. Helle, sognepræst i Borreby i Slesvig stift,
ventebrev på et kirkeligt beneficium, hvortil biskop, dekan og kapitel ved kir
ken i Hildesheim har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige kopibøger *).

r I 1 il vor elskede søn Johan v. Helle, sognepræst ved Borreby kirke, Slesvig
JL stift, hilsen o. s. v.
Din rosværdige retskaffenhed og Dine fortjenstfulde dyder, for hvilke Du
anbefales os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig
nådig gavmildhed. Idet vi derfor i betragtning af Dine fornævnte fortjenester
ønsker at vise Dig, der har præstegrad og, som Du forsikrer, studerer kano
nisk ret, særlig nåde, (reserverer vi til apostolisk overdragelse til Dig) 2) et
kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvis frugter, indtægter og oppebørsler ifølge tiendelisten 3) ikke overstiger en årlig værdi af 25 mark sølv, hvis
det er med sjælesorg, og 18 mark sølv, hvis det ikke er forbundet med sjæle
sorg, og hvortil vor ærværdige broder bispen og vore elskede sønner dekanen
og kapitlet ved kirken i Hildesheim har overdragelses-, provisions-, præsen
tations- eller enhver anden rådighedsret i fællesskab eller hver for sig - når
blot det ikke er et kanonikat og en præbende ved kirken i Hildesheim - hvis
et sådant for tiden er ledigt o. s. v. som i det tidligere, der under nr. 2 stiles
til Johannes de Derlyngton med den forandring, at det i dette skal hedde
dekan på forskellige steder og i forskellige tilfælde, hvor det i det andet hedder
prior indtil 4) særlig omtale sted, eller (uanset) at Du vides at sidde inde med
sognekirken Borreby, Slesvig stift5). Men såsnart Du i kraft af dette brev
ukæret har opnået et kirkeligt beneficium, er det vor vilje, at Du fuldt ud,
således som Du ligeledes af egen drift har erklæret Dig villig til, skal afstå
fornævnte kirke i Borreby, som Du som ovenfor omtalt sidder inde med, og
som vi fra da af erklærer for ledig. Intet menneske (------ ) 6) vort reserva
tions-, forbuds-, bestemmelses- og viljesbrev (------ ) 6). Givet i Avignon den
14. november i vort andet pontifikatsår.
*) ansøgningen hertil findes i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. - 2) formlen
forkortet i afskriften. - 3) jf. DRB III 5 nr. 24 note 3. - 4) for formlen se mutatis mutandis ovf. nr. 72. - 5) jf. nr. 217 note 1. - 6) for den forkortede formel se nr. 72.

1363. 14. november. Avignon.

404

Pave Urban 3. pålægger dekanen ved St. Agricol i Avignon, skolemesteren
og officialen i Bremen at indføre Johan v. Helle i et kirkeligt beneficium,
3. række. VI. — 20
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hvortil biskop, dekan og kapitel ved kirken i Hildesheim har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde -*■) til vore elskede sønner dekanen ved St. Agricol kirke i
Avignon og skolemesteren ved kirken i Bremen og officialen i Bremen
hilsen o. s. v. Din rosværdige o. s. v. indtil1) for ledig. Derfor pålægger vi
Eder (------ ) 2) flere andre (skal overdrage og anvise) fornævnte Jens dette
beneficium, der som ovenfor omtalt er reserveret ham af os, hvis et sådant
dengang, da vi foretog denne reservation, var ledigt eller fra da af blev ledigt,
eller når det måtte blive ledigt, efter fornævnte godkendelse med al ret o. s. v.
mutatis mutandis indtil givet som ovenfor.

P

1) jf. nr. 403. - 2) for den forkortede formel se nr. 73.
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1363. 19. november.

Testamente af Herman Bekeman, borger i Lubeck.
Registratur i Lilbeckarkivet (20. årh.).

1363 19. november på selve den hellige enke Elisabeths dag: Herman
Bekemans testamente. - Vidner: Johan Wesler, Johannes Meteler, rådsherrer.
Eksekutorer: Everhard Tolner, Henrik Tolner, brødre, Albrecht Bekeman,
broder til testator, Tideke Broyintorp. Indhold: ... Til sin datter Greteke
i Malmø (Ellenboghen) 6 mark lybsk. . . . Tilbagekaldelsesforbehold.

406

1363. Efter 19. november. Greifswald.

Reces af hansedagen i Greifswald.
Lübecks og Stralsunds eksemplar

Rostocks eksemplar

remdeles var rådmændene fra
de fornævnte stæder forsamlede
i Greifswald i samme år som forud
nævnt1) på den hellige Elisabeths
dag, nemlig fra Lübeck: Johan Pertzeval og Jakob Pleskow, fra Rostock:
Arnold Kröpelin, Lambert Witte,

remdeles var rådmændene fra
stæderne forsamlede i Greifs
wald på den hellige Elisabeths dag,
nemlig fra Lübeck: de herrer Johan
Pertzeval og Jakob Pleskow, fra Ro
stock: Arnold Kröpelin, Lambert
Witte og Henrik Vrese, fra Wismar:
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fra Wismar: Johan Dargetzow og
Didrik Monnik, fra Stettin: Henning
Politz og Bertold v. Leppene, fra
Anklam: Markvard Sagenitze, fra
Stralsund: Herman v. Rode, Lydeke
v. Kulpe, Bertram Wulflam og Bern
hard v. Dorpen, fra Kolberg: Bertold
Pretemin og Johan Borwold, fra
Stargard: Henning Petershagen og
Henning Rodewold, fra Greifswald:
Everhard Rubenow, Henrik v. Lü
beck, Nicolaus Westfal, Lambert
Warendorp, Henrik Schuppelenberg
og Arnold Lange, fra Kiel: Didrik
Stralendorp, stadens notar; disse ene
des om følgende:

Johan Dargetzow og Didrik Mon
nik, fra Stettin: Henning Politz og
Bertold v. Leppene, fra Anklam:
Markvard v. Sagenitze, fra Stral
sund: Herman v. Rode, Lydeke v.
Kulpe, Bernhard v. Dorpen og Ber
tram Wulflam, fra Kolberg: Bertold
Pretemin og Henning Borwold, fra
Stargard: Henning Petershagen og
Henning Rodewold, fra Greifswald:
Everhard Rubenow, Henrik v. Lü
beck, Nicolaus Westfal, Lambert
Warendorp, Henrik Schuppelenberg
og Arnold Lange, fra Kiel: Didrik
Stralendorp, deres notar.

(1-2).......... 2)
(3) Fremdeles skal de herrer rådmænd fra Greifswald på stædernes
vegne lade udfærdige breve, hvilke
rådmændene fra Stralsund skal til
stille købmændene i England, Flan
dern, Sverige, Norge og Danmark:
at eftersom våbenstilstanden mellem
stæderne og de Danskes konge udlø
ber til næste helligtrekongersdag, skal
ingen sejle gennem Øresund; men
hvis nogen vil søge tyske lande, skal
de for større sikkerheds skyld drage
ad Elben til Hamburg, og dette skal
enhver stad ligeledes pålægge sine
borgere, når rådsudsendingene ven
der hjem.
(4) Fremdeles skal rådmændene i
Greifswald på stædernes vegne sende
breve til Gotland 3) og til de østlige
egne og meddele dem, at våbenstil-

(1-2)......... 2)
(3) Fremdeles skal de herrer rådmænd fra Greifswald på stædernes
vegne under deres sekret lade udfær
dige breve, hvilke rådmændene fra
Stralsund skal sende derfra til køb
mændene i England, Flandern, Sve
rige, Norge, Danmark og alle vegne:
at eftersom våbenstilstanden mellem
stæderne og de Danskes konge udlø
ber til næste helligtrekongersdag, skal
ingen søge gennem Øresund; men
hvis nogen vil søge tyske lande, skal
de for større sikkerheds skyld drage
ad Elben til Hamburg, og dette skal
enhver ligeledes pålægge sine bor
gere.
(4) Fremdeles skal nævnte rådmænd i Greifswald på stædernes
vegne sende breve til Gotland 3) og
til de østlige egne og meddele dem,
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standen vil udløbe, og at disse atter
skal meddele dette videre til køb
mændene i Sverige og deromkring.

(5)......... 4)
(6) Fremdeles skal enhver råds
udsending drøfte med sit råd, hvil
ken sikkerhed der i tilfælde af, at det
tillades, at nogen på egen risiko med
fjendehånd angriber den danske
konge og hans mænd og land, skal
stilles den stad, fra hvis havn ved
kommende drager ud, for at han
ikke skal tilføje venner, men alene
fjender skade.
(8) Fremdeles kan enhver stad,
hvis den vil, meddele sit borgerskab,
at eftersom vi ikke kan opnå ret og
billighed af den herre konge af Dan
mark, må vi kræve landsherrernes
hjælp.
(9).........6)
(11) Fremdeles er stæderne ene
des om, at de herrer rådmænd i
Stralsund og Greifswald skal sende
to af deres rådsudsendinge til højme
steren og stæderne i Preussen, som
der skal fremføre stædemes sag, så
ledes som følger og efter instruktion
af herr Everhard Rubenow, borg
mester i Greifswald.
(a) For det første, at våbenstilstan
den ikke er overholdt, og hvor
ledes de skiltes fra de Danskes
konge.
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at våbenstilstanden vil udløbe, og at
disse atter skal meddele dette videre
til købmændene i Sverige og derom
kring.
(5)......... 4)
(6) Fremdeles skal enhver råds
udsending drøfte med sit råd, hvilken
sikkerhed der i tilfælde af, at det til
lades, at nogen på egen risiko med
fjendehånd angriber den danske
konge, hans tilhængere og land, skal
stilles den stad, fra hvis havn ved
kommende drager ud, for at han
ikke skal volde venner, men alene
fjender skade.
(7).........5)
(8) Fremdeles kan enhver stad,
hvis den vil, meddele sit borgerskab,
at eftersom de ikke kan opnå ret og
billighed af den herre konge af Dan
mark, må de kræve landsherrernes
hjælp.
(9-10)......... 6)
(11) Fremdeles skal de herrer råd
mænd i Stralsund og Greifswald
hver for sig sende en rådmand til
højmesteren og til stæderne i Preus
sen, som skal fremføre nedenfor an
førte sager:
1 For det første, hvorledes de
skiltes fra de Danskes konge,
(og) om, at våbenstilstanden
ikke er overholdt.
2 Om den krævede bod.
3 Om bidragsydelse.
4 At de skal standse handelen, el-

3°9
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(b) Fremdeles om bidragsydelse og
om en standsning af handelen i
dens helhed eller i det omfang,
de vil give deres samtykke der
til.
(c) Fremdeles, at herrerne fra
Preussen skal sende befuldmæg
tigede rådsudsendinge til næste
hansedag.
(d) Fremdeles om Kampens svar.
(e) Fremdeles, at alle og enhver på
egen risiko skal kunne sejle ud
for at tilføje kongen, hans
mænd og Danmark skade, og
ligeledes ud fra hvilken havn,
de vil; og om hvilken kaution
der skal kræves af dem, for at
de ikke tilføjer venner, men kun
fjender skade.
(f) Fremdeles skal stædeme som
undskyldning påpege, at også
deres borgere i Skåne såvel som
vore egne er blevet udsat for
skattepålæg 9).
(g) Fremdeles, at købmanden i
Flandern, i England, i Norge
og andetsteds advares, så han
ikke sejler gennem Øresund,
fordi der allerede er tilføjet køb
mændene skade.
(12).......... 10)

5

6

7

8

9

10
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ler under hvilken form de vil
give deres samtykke dertil.
(At de skal komme med fuld
magt til næste hansedag) 7).
(Om forbundet med landsher
rerne) 8). Om Kampens svar.
At stædeme som undskyldning
skal påpege, at deres borgere i
Skåne er blevet udsat for skatte
pålæg 9).
Fremdeles hvad der med hen
syn til sejlads på egen risiko ud
fra en hvilken som helst havn,
for at tilføje kongen skade, synes
dem gavnligt i så henseende, og
hvilken kaution der skal kræves
af dem, for at de ikke tilføjer
venner, men kun fjender skade.
Fremdeles, at de skal sende de
res befuldmægtigede udsendinge
til næste hansedag, der skal hol
des i Stralsund nytårsdag.
Fremdeles, at de skal advare de
res købmænd i Flandern, Eng
land eller Norge, at de tager
vare på deres sejlads, eftersom
våbenstilstanden udløber om
kort tid.

(12).......... 10)
(13) Fremdeles hvis Stettin, Kol
berg, Stargard og Anklam ikke vil
yde væbnet hjælp, om så I, Lübeck,
Wismar og Stralsund, vil fortsætte
krigen.

20, november [1363]
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i) se nr. 399. - 2) § 1-2 handler om næste hansedag, som skal afholdes enten i Stral
sund eller Rostock nytårsdag 1364; hver stad skal da redegøre for sin stilling til de nød
vendige forholdsregler til krigens fortsættelse. - 3) jf. nf. 407. - 4) § 5 bestemmer, at
stæderne i tilfælde af krigens genoptagelse skal udnævne to eller tre høvedsmænd, som
skal lede krigsførelsen. - 5) § 7, som mangler i Lübecks eksemplar, handler om regn
skabsaflæggelse for pundtolden. - 6) § 9 handler om et erstatningskrav’ fra Johan Kalsows børn for deres faders død (fhv. rådmand i Wismar) og § 10, som mangler b Lü
becks eksemplar, om fordelingen af udgifterne til Borgholms befæstning. - 7) slettet i
teksten, jf. ndf. § 9. - 8) slettet i teksten. — 9) jf. nr. 399 § 3. - 10) handler om Kiels
særlige erstatningskrav, der henskydes til næste hansedag.
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[1363]T)- 20. november. Greifswald.

Rådmændene i stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Greifswald, Anklam,
Stettin, Stargard, Kolberg og Kiel meddeler på hansestædernes vegne staden
Visby 2), at våbenstilstanden med kong Valdemar 4. Atterdag udløber 1364
6. januar og beder dem om at give meddelelsen videre til købmænd og
borgere.
Afskrift i Revalarkivet.

ed tjenstvillig og meget venskabelig hilsen tilforn.
Vi lægger vægt på, at I, gode og anbefalelsesværdige mænd, med
dette brev skal vide, at våbenstilstanden mellem de Danskes konge og os eller
hansestæderne vil udløbe nærmeste helligtrekongersdag. Derfor bønfalder vi
Eder, vore særlige venner, indstændigt om, at I af kærlighed til os vil værdiges
at tilskrive og underrette hansekøbmændene i Eders havn, i Sverige og overalt
i Eders nabolag efter Eders forgodtbefindende og der, hvor det synes Eder
formålstjenligt, og endvidere borgerne i de østlige lande om udløbet af denne
våbenstilstand, for at ikke nogen på nogen måde skal sejle gennem bæltet
Øresund efter nævnte helligtrekongersdag. Men hvis nogen købmand be
stemmer sig til at besøge Tysklands lande ad søvejen, kan han af hensyn til
større sikkerhed sejle eller rejse ad Elben mod Hamburg. Skrevet dagen efter
St. Elisabeths dag under rådmændene i staden Greifswalds sekret.

M

Ved rådmændene i Lübeck, Wismar, Rostock,
Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard, Kolberg
og Kiel, der er forsamlet i Greifswald i hansestædemes navn.
x) den omtalte våbenstilstand udløb 1364 6. januar, og derfor må dette brev tilhøre
1363. - 2) brevets årstal og modtager fremgår af nr. 406 § 4.

10. december 1363
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1363. 26. november. Hindsgavl.

Nr. 410
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Detlev Stampe, ridder, kvitterer greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten for
betaling af 166 mark lybsk.
Original på Gottorp.

lle skal vide, at jeg Detlev Stampe, ridder, i sandhed har oppebåret og
L modtaget 166 mark lybsk af de velbyrdige herrer Henrik og Klaus, af
Guds nåde grever af Holsten og Stormam, i medfør af det åbne brev, som
nævnte grever sidst gav mig om 500 mark; og jeg Detlev og mine arvinger
lader med dette brev nævnte herrer og deres arvinger være kvit og fri for
nævnte sum penge. Til vidnesbyrd om alt dette er mit segl hængt under dette
brev. Givet på borgen Hindsgavl i det Herrens år 1363 dagen efter den hel
lige jomfru Katarinas dag.

A

1363. 29. november. Ringsted landsting.
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Tingsvidne af Sjællands landsting om, at brødrene Jens og Ingvar Nielsen,
riddere, har skødet deres gods i Sæby til væbneren Mads Sod.
Original i den arnamagnæanske samling.

rnold, kaldet Knap, landstingsdommer på Sjælland, Oluf Lunge, ridder,
L Sune Jakobsen, bymand i Ringsted, Jakob Nielsen, foged i Løve herred,
Jens Skave, Bo Torbensen samt Jakob Brand til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1363 dagen før apostlen St.
Andreas’ dag var to brødre, nemlig ridderne Jens og Ingvar Nielsen til stede
på Sjællands landsting, hvor de i troværdige mænds nærværelse tilskødede,
således som landets love kræver, den ærværdige og gode mand Mads, kaldet
Sod, væbner, alt deres gods i Sæby i Volborg herred, som de havde fået i arv
efter deres moders død, med alle dets tilliggender, frugter, afgifter og oppebørsler, at besidde med rette evindelig, og de gav fuldt afkald. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under tillige med fornævnte gode mænds segl.
Givet ovenævnte år, dag og sted.

A

1363. 10. december.
Arnold Knap oplader gods (på Lolland) til Jens Larsen.

410
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13, december 1363
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Eline Gøyes jordebog (1552).

t brev om, at Arnold Knap med Folmer Pedersens og Peder Olufsens
samtykke har opladt Jens Larsen det, som ved skifte var tilfaldet ham
af det gods, som han x) og Peder Dene havde indløst af Folmer Pedersen og
Peder Olufsen, at besidde på samme betingelse, som han havde det. Givet
søndag før St. Lucia dag 1363.

E

1) jf. DRB III 4 nr. 413.
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1363. 13. december. Krakow.

Kong Kasimir af Polen slutter forbund med kong Valdemar af Danmark.
Original i rigsarkivet.

lle, der har interesse deri, skal vide, at vi Kasimir, af Guds nåde konge
. af Polen samt herre og arving til landene Krakow, Sandomir, Syradien,
Leczyca, Kujavien, Pommerellen og Rusland, efter vor, vore magnaters og
stormænds modne og grundige overvejelse fra dette tidspunkt af har indgået
og sluttet et venskabeligt og evigt varende forbund og broderligt venskab med
den ophøjede fyrste herr Valdemar, ligeledes af Guds nåde de Danskes, Ven
ders og Goters berømmelige konge, vor såre kære broder, på tro og love og
uden al svig har afgivet det løfte samvittighedsfuldt og med fasthed broder
ligt at hjælpe samme og hans undergivne mod alle og enhver med alt, der
tilhører os, med vore mænd og i egen person, når blot vi senest 6 uger, før en
sådan hjælp skal ydes, anmodes herom ved hans brev eller ved bemyndigede
udsendinge. Ydermere lover og tilsiger vi, at vi på ingen måde vil trække os
ud af samme forbund og broderlige forening, men som ovenfor nævnt ubryde
ligt og evigt overholde det; dog undtager vi vore såre kære brødre, den uover
vindelige fyrste herr Karl 4., ved Guds nådige gunst romersk kejser, rigets
øger og Bøhmens berømmelige konge, for så vidt det angår kongeriget Bøh
men, og den ophøjede fyrste herr Ludvig, Ungarns konge, over for hvem vi
fremdeles ved vore breve er forpligtet til at forholde os på samme måde. Til
vidnesbyrd om alt dette er vort segl hængt under dette brev. Forhandlet og
givet i Krakow på jomfruen St. Lucias dag i det Herrens år 1363 i nærvæ
relse af Johannes af Sandomir, Andreas af Krakow, vojvoder, Johannes af
Krakow, Florianus af Leczyca, kanslere, Wirzbantha, Polens starost, Petrus af
Woynitz, kastellan, og mange andre af vore velbyrdige troværdige mænd.

A
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Peder Grubbe, ridder, Peder Nielsen, høvedsmand på Lindholm, broder
Otto, guardian i Trelleborg, og Mogens, forstander i Børringe, vidimerer kong
Kazimir af Polens brev af 1363 13. december.
Original i rigsarkivet.

lle, der har interesse deri, skal vide, at vi Kazimir, af Guds nåde konge af
l Polen, (o. s. v. = nr. 411). Og vi nedenforanførte Peder Grubbe, rid
der, Peder Nielsen, høvedsmand på Lindholm, broder Otto, guardian i Trel
leborg, og Mogens, forstander i Børringe, erkender, at vi har set, hørt og på
fyldestgørende måde undersøgt dette brev, som var uskrabet, ustunget og ube
skadiget i enhver henseende.

A

!) Peder Grubbe nævnes sidste gang i live i 1378, jf. Danm. Adels Aarbog 1895, 150.

1363. 21. december. Roskilde.

413

Niels Jensen Skydebjerg pantsætter tre små stenhuse i Roskilde til sin broder
Povl Jensen.
Original i den arnamagnceanske samling.

iels Jensen, kaldet Skydebjerg, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev erkender, at jeg i sandhed står i skyld
og gæld til min elskede broder Povl Jensen, nærværende brevviser, for to mark
lødig i god og lovlig sølvmønt, og for syv mark lødig i så god kobbermønt, at
to penninge svarer til een lybsk, at betale ubetinget. For denne sum penge
pantsætter jeg med dette brev tre bosteder, nemlig mine tre små stenhuse, til
lige med hele den tilhørende grund i længden og bredden indtil St. Olufs
kirkegård, hvilke huse jeg har fået med min såre kære hustru, til fornævnte,
at gælde fra førstkommende jul til julen om seks år, på det vilkår, at når som
helst jeg til fornævnte termin, nemlig en jul, vil indløse fornævnte gods fra
ham, skal jeg i tide, nemlig et fuldt år i forvejen, meddele ham det og i tide
sige til i forvejen og minde derom, med den tilføjelse, at jeg eller mine ar
vinger uden al svig og tvivl skal yde ham eller hans arvinger erstatning og
holde dem skadesløse for de bygninger, som han i mellemtiden måtte opføre
eller udbedre på samme gods. Til vidnesbyrd om alt dette er mit segl hængt
under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Jens Nielsen, min

N

Nr. 414

24. december 1363
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fader, Mogens Saksesen og Peder Nielsen, borgere i Roskilde. Givet i Roskilde
i det Herrens år 1363 på apostlen St. Thomas’ dag.

1363. 24. december. Avignon.

414

Pave Urban 3. udsteder lejdebrev til kong Valdemar og hans følge.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

|

il vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, hil-

JL sen o. s. v.

I betragtning af Din stilling, høje konge, og de gode egenskaber hos vore
elskede sønner Godskalk af Falkendal, vor pønitentiar, og Niels Jakobsen,
provst i Lund, der som Dine sendemænd er skikket til os, har vi med glæde
taget imod dem og til vor fryd hørt, at Du personlig, stormægtige og fromme
konge, med det første agter at besøge det apostoliske sæde; og følgelig priser
vi Din fromheds rige fylde og venter Dig med længsel som vor kære søn, hvem
vi med glæde ser, og vi har ufortøvet bevilget det forønskede brev om frit
lejde for Dig og Dine folk. Givet i Avignon den 24. december i vort andet
pontifikatsår.
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1363. 25. december. Avignon.

Pave Urban 3. beder alle gejstlige og verdslige myndigheder i de lande, som
kong Valdemar skal rejse igennem på vej til det apostoliske sæde, om sikkert
lejde for denne.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore ærværdige brødre ærkebisperne og bisperne, og til vore elskede
sønner de udvalgte bisper, abbederne, priorerne, dekanerne, provsterne,
ærkedegnene, ærkepræsterne, præsterne, sognepræsterne og de andre foresatte
ved kirker og klostre og deres stedfortrædere, og også disse kirkers og klostres
kapitler og menige konventer, og de øvrige gejstlige personer, eksimerede og
ikke eksimerede, af cistercienser-, cluniacenser-, præmonstratenser-, camaldulenser- og St. Benedikts og St. Augustins og andre ordener og til ordens
mestrene, priorerne og kommendatoreme i St. Johannes Jerusalemitanerens
hospitalshuse af de tyskes Mariaorden, og desuden til de velbyrdige mænd her
tugerne, fyrsterne, markgreverne, greverne, baronerne, seneskalkerne, justiciarerne, podestaerne, høvedsmændene, fogedeme, officialeme og de øvrige

T
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verdslige herrer, og til samtlige beboere af stæder, borge, lande, landsbyer og
alle andre steder og til alle andre, til hvem dette brev når, hilsen o. s. v.
Skønt man skylder alle, der kommer til det apostoliske sæde, sikkert lejde,
skylder man dog konger og fyrster, der kommer til ovennævnte sæde, des mere
dette lejde, som disse, der stråler af høj værdighed og har vigtige sager at for
følge, des mere bør æres af alle troende og forsvares, for at ikke forvovne
mennesker skal lægge hånd på og krænke dem og deres folk. Da nu vor kære
søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, agter sig til det apo
stoliske sæde, og vi derfor ønsker, at fornævnte konge og hans folk skal nyde
fuldt lejde, beder vi Eder alle indtrængende om og opfordrer Eder til, at I,
når samme konge og hans folk rejser gennem Eders passager, lande og stæder,
har dem velvilligt anbefalet og ikke påfører dem nogen uret eller fortræd,
hvad angår personer eller ejendele, og ikke - så vidt det står til Eder - tillader,
at der påføres dem uret eller fortræd af nogen, men snarere af ærbødighed
for os og det apostoliske sæde i den grad ivrer efter at give dem frit og sikkert
lejde, hvis de beder Eder derom, at I alle, fromme brødre og sønner, med
rette kan anbefales hos os. Givet i Avignon den 25. december i vort andet
pontifikatsår.

1363. 28. december. Avignon.

416

Niels Jakobsen, provst i Lund (og kannik i Roskilde), betaler 20 floriner
i annat af provstiet i Lund til det apostoliske kammer og bliver absolveret for
at have undladt at betale til den fastsatte termin.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.
0

r (13)64 1) den 28. december betalte han 20 floriner, og han fik terminen, til hvilken der skulle betales og afgives erklæring 2), forlænget til
næstkommende juledag under samme straffe og domme, og han blev absol
veret 3).

A

x) årets begyndelse er efter stilus curie romane regnet til 1. juledag. - 2) d. v. s. om
provstiets indtægter, jf. nr. 417. - 3) d. v. s. for den bandsdom, han var ifaldet. Notitsen
er en tilføjelse til den tilsvarende af 1362 7. januar, nr. 151.

[1363. 28. december-1364. 25. december]1)-

417

Ærkebiskop Niels af Lund erklærer over for det pavelige kammer, at ind
tægterne af provstiet i Lund ikke overstiger 40 floriner.

28. december 1363

Nr. 418

316

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

ed brev af den ærværdige fader i Kristus ærkebiskoppen af Lund gav
han det pavelige kammer vished for, at frugterne af kanonikat og præbende og af provstiet ved kirken i Lund i det år, i hvilket han blev provideret,
ikke har oversteget 40 floriner.

V

x) jf. nr. 416.

1363. 28. december. Avignon.

418

Niels Jakobsen, kannik i Roskilde (og provst i Lund) betaler 10 floriner i
annat til det apostoliske kammer af sit kanonikat og sin præbende i Roskilde
og bliver absolveret for at have undladt at betale til den fastsatte termin.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

r (13)64 den 28. december betalte han 10 floriner, og han fik terminen,
k til hvilken der skulde betales og afgives erklæring 1), forlænget til næst
kommende juledag under samme straffe og domme, og han blev absolveret2).

A

x) jf. nr. 416 note 2 og nr. 419. - 2) notitsen er en tilføjelse til den tilsvarende af
1362 7. januar, nr. 150.

[1363. 28. december—1364. 25. december]1).

419

Dekan og kapitel i Roskilde erklærer over for det pavelige kammer, at ind
tægterne af det kanonikat og den præbende, som Niels Jakobsen er blevet pro
videret med, ikke overstiger 20 floriner.
Registreret i de pavelige regnskabsbøger.

ed brev af dekan og kapitel ved kirken i Roskilde gav han det pavelige
kammer vished for, at frugterne af det kanonikat og den præbende i det
år, i hvilket han blev provideret med dem, ikke har oversteget 20 floriner.

V

i) jf. nr. 418. Notitsen er en tilføjelse.

420

1363. 29. december. Avignon.

Optegnelser i de pavelige regnskabsbøger om, at Colinus Husseneti fra
Chaumont-sur-Aire, hvem pave Urban 5. ved provision har overdraget sogne
kirken i Nomény i Metz stift, har lovet at betale det apostoliske kammer halv-

1363

3^7

Nr. 424

delen af dens indtægter, ‘i nærværelse af herr Niels Jakobsen, provst i Lund,
og Henrik Wemers, kannik i Kammin’.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

1363. 31. december.

421

Notits i de pavelige regnskabsbøger om, at der er blevet udbetalt 8 floriner
til vinterbeklædning til hver af de 18 pavelige pønitentianer, deriblandt ‘God
skalk fra Dacia, som var fraværende’.
Vatikanarkivet.

1363.

422

Bo Greve af Lille-Heddinge pantsætter sin gård i Råby til herr Erik
(Sjællandsfar).
Næstved st. Petri klosters registratur.

o Greve af Lille-Heddinge pantsatte og tilskødede herr Erik 1) sin gård i
Råby i Stevns herred med en øre skyldjord. 1363.

B

*) Sjællandsfar, jf. Helms, Næstved St. Peders Kloster 529.

1363. Stubbekøbing.

423

Kong Valdemar 4. Atter dag skøder gods på Falster til herr Benedikt
Ahlefeld.
Vordingborgske registratur (1476).

remdeles, at kong Valdemar skødede og gav herr Benedikt v. Ahlefeld til
evig besiddelse dette efterskrevne gods, som er Egenseborg og Egense
på Falster, tre gårde i Vålse med Vesterskov med alt deres tilliggende. Givet
i Stubbekøbing i det Herrens år 1363.

F

1363.

424

St. Jørgens hospital i Næstved oplader gods i Rønnebæk til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Erik Degn af St. Jørgen i Næstved og Engelke Smale oplod
med alle brødres i fornævnte klosters samtykke kong Valdemar deres
gods i Rønnebæk, nemlig en halv mark jord med al dets tilliggende, hvilket
gods Henneke gav dem i sit testamente. Givet etc. 1363.

B

Nr. 425

13^3

425

1363.

318

Næstved St. Peders kloster pantsætter gods i Rønnebæk til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

B

rev om, at abbeden af Skovkloster og hele konventet sammesteds pant
sætter kong Valdemar deres gods i Rønnebæk med alt godset tilliggende,
nemlig 11 ørtug skyldjord, for 10 mark sølv. Givet etc. 1363.

426

1363.

Jens Nielsen Due skøder gods i Skåne til kong Valdemar og kronen.
1. Vordingborgske registratur (1476).

rev om, at Jens Nielsen, som kaldes Due, oplod og skødede kong Valde
mar og kronen til evig besiddelse sit gods, nemlig hovedgården i Aggarp
og byen Aggarp og en mølle, som kaldes Brånnemolla, med alt godsets til
liggende uden undtagelse. Givet o. s. v. 1363.

B

2. Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Ht skødebrev, som han selv har udstedt og lyder på samme gods 1).
*) sigter til nr. 427.

427

1363. Skånes landsting.

Landstingsvidne om, at Jens Nielsen Due har skødet gods til kong Valde
mar.
1. Vordingborgske registratur (1476).

ingsvidne af Skånes landsting om, at Jens Nielsen, som kaldes Due, var
på fornævnte ting og oppebar af Anders Jakobsen, som da var foged på
Lindholm, på kong Valdemars vegne 100 lødige mark sølv efter kølnsk vægt,
for hvilke penge fornævnte Jens Nielsen oplod og skødede kong Valdemar og
kronen efterskrevne gods, som er hovedgården i Aggarp og hele byen Aggarp
og en mølle, som kaldes Brånnemolla, med alle deres tilliggender til evig be
siddelse. Givet år 1363.

T

2. Yngre Kalundborgske registratur (1551).

t skødebrev om, at Jens Due har solgt kong Valdemar sin hovedgård i
Aggarp med hele byen og en mølle, som kaldes Brånnemolla. År 1363.
Og dette er udstedt i nærværelse af bispen og af gode mænd.

E

3^9
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Nr. 432

1363.

428

Pelworm, Bøking og Horseby herred lover kong Valdemar troskab.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles brev af indbyggerne i Pelworm herred, Bøking herred og Horseby herred om, at de til evig tid underkaster sig kongen af Danmark som
hans undersåtter; og de lovede fremdeles på hele Frislands vegne - med und
tagelse af dem, som bor i Beltring herred - at alle friser vilde gøre det samme.
Givet 1363.

F

1363.

429

Pelworm herred lover kong Valdemar troskab.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles indbyggerne i Pelworm herreds brev på det samme 1).
i) jf. nr. 428.

1363.

430

Horseby herred lover kong Valdemar troskab.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et lignende brev af Horseby herred 1).
!) jf. nr. 428.

1363.

431

Edoms herred lover kong Valdemar troskab.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et lignende brev af indbyggerne i Edoms herred, at de ligeledes
lover herren troskab og to pund sterling årligt i tribut. Givet som
ovenfor 1).

F

i) jf. nr. 428.

1363.

432

Ærkebiskop Niels af Lund kvitterer Jakob Splitaf for modtagelse af gods
og korn (på Bornholm).

Nr. 433

1363

320

Yngre Kalundborgske registratur (1551) 1).

t brev, i hvilket ærkebiskop Niels af Lund erkender at have modtaget no
get gods og kom som inventar af velbyrdig mand Jakob Splitaf. I det
Herrens år 1363.

E

i) under breve angående Bornholm.

1363.

433

Esger Pedersens skøde på en gård i Tolbøl.
Vestervig klosters registratur (1599)-

JElsger Pedersens skøde på en gård i Tolbøl i Hassing herred. 1363.

434

1363.

Peder Munks pantebrev på Hedegård i Visby sogn.
Vestervig klosters registratur (1599).

p

JL eder Munks pantebrev på Hedegård i Visby sogn. 1363.

435

1365.

Anders og Esger Pedersens skøde på Hedegård i Visby sogn.
Vestervig klosters registratur (1599).

A

x>.nders Pedersens og Esger Pedersens skøde på Hedegård i Visby sogn. 1363.

436

1363.

Herr Peder Nielsen Kyrnings juldmagt angående gods i Magleby og
Lundby.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

err Peder Nielsens, kaldet Kyrnings, fuldmagt, givet herr Jens Bæger
og Ivan Markmand til at afhænde hans gods i Magleby og Lundby.
Givet 1363.

H

*3^3

Nr. 441

1363.

437

321

To gårde i Vammen er pantsat til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

rev angående to gårde i Vammen i (Nør)lyng herred, som er pantsat til
Jakob Eskilsen, prior i Antvorskov kloster. Givet 1363.

5

1363.

438

Gustav Kyrnesen skøder herr Ebbe Piik alt sit gods i Halland.
Registratur i det svenske rigsarkiv (15. årh.).

t brev af Gustav Kyrnesen, at han skøder herr Ebbe Piik alt sit gods i
Sønderhalland 1), nemlig en gård i Godestad, en gård i Fridhebode, en
gård i Thwneryd, en gård i Renderit. Givet 1363.

E

!) Godestad ligger i Nørrehalland.

1363.

439

Erland Mathias skøder herr Ebbe Piik alt sit gods i Ostbo og Oothe.
Registratur i det svenske rigsarkiv (15. årh.).

t brev af Erland Mathiasson, ved hvilket han skøder herr Ebbe Piik alt sit
gods i Ostbo og Oothe med alle tilliggender. Givet 1363.

E

1363.

440

Kong Magnus af Sverige giver Torkil Eringisleson kvittering for forvalt
ningen af borgen Varberg.
Registratur i Stockholms Kammararkiv (1586).
0

r o. s. v. 1363 gav kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne sin elskede
l tro mand, den velbyrdige Torkil Eringisleson, sit brev, hvorved han
frigjorde og fritog ham for al yderligere tiltale og regnskab vedrørende den
befaling, han havde haft på hans nådes vegne på borgen Varberg.

A

1363.
Hamburgs kæmnerregnskab.
3. række. VI. — 21

441

Nr. 442

[Omkr. 1363]

322

Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

il rejser: ......... Sten, foged, 3 skilling, til Elmshorn med hertugen af
Slesvig x).

T

x) notitsen er indført blandt stadens udgifter. Desuden findes en udgiftspost: »Ud
læg til krigen mod kongen af Danmark«, hvorunder er opført 607 mr. 13 sk. til sold,
løsepenge og rejsepenge for rådsudsendinge til Lübeck, Schwerin, Kröpelin, Wismar,
Stralsund og Greifswald i 1363.

442

[Omkr. 1363] ’).

Anders Jakobsen, foged på Lindholm, anmoder rådet og borgerne i Stral
sund om erstatning for den skade, deres medborger Riskow har tilføjet ham.
Original i Stralsundarkivet.

eg Anders Jakobsen, foged på borgen Lindholm, hilser Eder, hædervær
dige herrer, I herrer og borgere i Stralsund på det inderligste med jom
fruens søn og meddeler Eder under klagemål, at en af Eders medborgere ved
navn Riskow har frataget og frarøvet mig ti mark lødigt sølv og ti mark stralsundske penge ved ‘forrædelse’2), da der var løfte afgivet til mig om et
fuldt lejde. Derfor bønfalder jeg med Gud Eders herlighed om, at I vil skaffe
mig retslig fyldestgørelse over fornævnte retskrænker Riskow for ovennævnte
forseelser og krænkelser, som er tilføjet mig uden nogen foranledning fra min
side. Eller også må det ikke vække vrede hos Eder, vise mænd, at jeg i fald
der ikke fuldt ud ydes mig passende erstatning af fornævnte retskrænker for
denne sag, med eftertryk tager mig af sagen, så vidt min magt og mulighed
rækker, og på hvilken måde eller hvor som helst jeg end vil kunne holde mig
skadesløs. Måtte Eders herlighed blomstre, altid uskadt, i Kristus og måtte
I sende mig Eders afgørelse angående ovenstående.

J

*) 1360 1. maj var Anders Jakobsen af Tbrringe (segl: DAS 837) kong Magnus’ fo
ged på Lindholm, jf. III 5 nr. 306 og 1385 26. juni. Den i dette brev nævnte A. J. fører
et andet, singulært forekommende segl, jf. beskrivelse i Dipi. Dan., og er rimeligvis iden
tisk med den A. J., der 1363 optræder som kong Valdemars foged, jf. nr. 427. - 2) dansk
glose i den latinske tekst.

443

1363-64.

Optegnelse om en udgift for staden Deventer til Heine van Elst, der var
sendt til kongen af Danmark med breve fra Deventer og Kampen.

[Omkr. 1363-1382]

323

Nr. 445

Regnskabsnotits i Deventerarkivet.

r I 'il Heine van Elst, der var løbet bud til Danmark til kongen af Danmark
± og til andre herrer med breve fra staden Deventer og Kampen angående
vore borgeres gods, der var taget fra dem der, (udbetales) efter magistrater
nes befaling 10 skjoldgylden, hvilke udgør 15 pund x).
1) å 20 skillinger.

[Omkr. 1363-1382]1)-

444

Herr Holger Gregersen pantsætter Ortved til Esbern Krabbe.
Registratur over brevene på Vallø (1541) i rigsarkivet.

idderen Holger Gregersens brev, der indeholder, at han har pantsat Or, tved og Ortved mølle til Esbern Krabbe.

R

*) Holger Gregersen (Krognæs) nævnes første gang som ridder i 1363, jf. nr. 312, og
døde 1382, Annales Danici 190.

[Omkr. 1363-1382]1).

445

Herr Holger Gregersen indløser Ortved fra Esbern Krabbe og pantsætter
godset til Eskil Falk.
Registratur over brevene på Vallø (1541) i rigsarkivet.

t brev, der indeholder, at fornævnte herr Holger modtog penge af herr 2)
Eskil Falk af Vallø og indløste Ortved fra fornævnte Esbern Krabbe og
pantsatte derefter Ortved og møllen sammesteds til herr Eskil Falk.

E

1) jf. foregående. 2) Eskil Falk var ikke ridder.

1363, dag?, Rep. nr. 2712 s, se nr. 2.

1363 el. 1364?, Acta Pont. I nr. 574, se DRB. III 5 nr. 3.

Ca. 1363, Reg.Dan. nr. *2493 og *2494, se 1364. Efter 6. januar og
1364. Efter 22. september.

PERSON- OG STEDNAVNE
REGISTRE

PERSONNAVNEREGISTER
A og Å

Age: 1. Åge Ingvarsen (Båd), ridder, gælker
i Skåne. 1361: 1. 1362: 249. 1363: 312,
325, 337. — 2. Å. Nielsen, væbner. 1362:
252.
Astred: 1. A., ærkedegn i Ribe. 1361: 2, 44.
— 2. Å. Jwschn, fæster i Skåleby. 1361:
90.
Abbatis se Antonius.
Abel, afdød konge. 1362: 199, 208.
Abele, enke efter Henneke Kabup. 1363:
356.
Absalon: 1. A. Pedersen, har indløst gods
fra Niels Tuesen af Tangå. 1361: 18. —
2. A. (Pedersen) Rønning, broder til Jens
Rønning. 1361: 37. (= nr. 1?).
.Adolf: 1. A., ærkebislop af Koln. 1363: 392.
— 2. A. 7., greve af Holsten(-Pldn). 1361:
88, 115, 145. 1362: 244, 246 (note), 249,
250. 1363: 351. — 3. A. 8., greve af
Schauenburg. 1362: 244, 249, 250. 1363:
386 (indledning i Dipi.Dan.).
Ahlefeld se Benedikt.
Alan, magister, hamburgsk udsending. 1361:
H5Alard, stralsundsk notar. 1363: 335, 399.
Alardus Ruffi, præst, Guido de Cruces notar.
1363: 394Albert Stralendorp, kannik i Århus. 1361:
68. 1362: 233.
.Albrecht: 1. A., ærkebiskop af Bremen.
1361: 109. 1363: 298, 302, 346. — 2. A.,
biskop af Schwerin. 1362: 242, 243. —
3. A.Foysan, kannik i Schwerin. 1363: 357.
— 4. A. 2. (1.), hertug af Mecklenburg.
1361: 3, 4, 50, 55, 72. 1362: 180, 181, 197.
1363: 309, 335, 337, 351, 357, 382, 386.

— 5. A. 3., hertug af Mecklenburg, søn af
hertug Albrecht 2. 1361: 3. 1362: 180, 181,
197. 1363: 337. — 6 A. Bekeman, broder
til Herman Bekeman. 1362: 268. 1363:
405. — 7. A. Grote, borger i Lübeck.
1362: 222. — 8. A. Hoppe, i Rostock.
1361: 114. — 9. A. Junge, rådmand i
Lübeck. 1361: 78. 1362: 230. — 10.
A. Moltke, mecklenburgsk ridder. 1362:
244. — 11 A. Stenhof, løslades af Herman
Tralow. 1362: 402.
Aleke,
Anders Bondesen. 1363: 289.
Aleksander (Jensen), afdød, ~ Katerine
(Nielsdatter). 1361: 129.
Alkun se Bernhard og Fikke.
Anders: I. Gejstlige: 1. A., prior i Odense
St. Knuds kloster. 1361: 95. 1363: 225.
— 2. A., præst. 1361: 74. — 3. A., præst
i Södra Rörum. 1361-65: 110.
II. Verdslige: 1. A. Blix, på Fyns lands
ting. 1363: 397. — 2. A. Bondesen, borger
og rådmand i Ribe. 1361: 2. 1363: 289.
— 3. A. Frost, ridder og marsk. 1361: 104.
1362: 181, 244, 249. 1363: 339. — 4.
A. Gregersen Rønning, Absalon og Jens
Rønnings slægtning. 1361: 37. — 5. A.
Jakobsen, ridder. 1362: 244. 1363: 325.
— 6. A. Jakobsen (af Törringe), kong
Magnus’ foged på Lindholm. Omkr. 1363:
442 (note). — 7. A. Jakobsen (Friis), kong
Valdemars foged på Lindholm. 1363: 427.
Omkr. 1363: 442. — 8. A. Jensen af Lum
by. 1361: 65. — 9. A. Krummedige, søn
af Hartvig Krummedige. 1362: 225. —
10. A. Nielsen (Due) af Skabersjö, ridder.
1361: 128. 1362: 161, 244, 249. 1363:
323, 325. — 11. A. Pedersen af Nebbe,

Andreas—Bernhard

328

væbner. 1363: 387. — 12. A. Pedersen,
giver skøde på Hedegård. 1363: 435. —
13. A. Stigsen, ridder, Stig Andersens
fader. 1361: 19. — 14. A. Stigsen, søn af
Stig Andersen. 1361: 19. — 15. A. Uffesen (Hvide), ridder. 1362: 166. 1363: 341.
— 16. A. Uffesen, søn af Uffe Stigsen,
broder til Jens Uffesen. 1362: 166. 1362
el. 1367: 254. — 17. A., påkærer gods i
Udstolpe. 1363: 370.
Andreas: 15 A. Bukow, rådmand i Wismar.
1363: 297, 335, 363, 382. — 2. A., vojewode i Krakow. 1363: 411.
Anten se Mathias.
Anton Swake, rådmand i Stettin. 1363: 382.
Antonius Abbatis, pavelig våbendrager. 1362:
194Anund Hemmingsson, svensk væbner. 1361:
80, 83.
Appeldorn se Brand.
Arløg,
Niels Olufsen af Eskilstrup. 1363:
387Arnaldus, ærkebiskop af Auch, pavelig kam
mermester. 1361: 59.
Arnold: 1. A. Goldenstede, rådmand i Stral
sund. 1363: 297, 382. — 2. A. Knap,
landstingsdommer på Sjælland. 1363: 409,
410. — 3. A. Kröpelin, rådmand i Rostock.
1361: 79, 82. 1362: 155» 244, 245. 1363:
297, 309, 321, 335, 337, 35b 3^3, 382,
399, 406. — 4. A. Lange, rådmand i
Greifswald. 1363: 297, 337, 382, 399, 406.
— 5. A. Malchow, kannik, hertugerne
Barnim 3. og 4.S udsending. 1363: 382. —
6. A. Rüst, i Rostocks tjeneste. 1363: 354
(note). — 7. A. Schönewedder, borger i
Lübeck. 1363: 347. — 8. A., forhen Didrik
Warendorps kok. 1362: 187.
Arvid: 1. A. Bentsen, Nils Erlandssons slægt
ning. 1361: 38. Efter 1361: 39. — 2. A.
Gustavsson, svensk væbner. 1361: 80, 83.
Askeberg se Volrad.
B

Bakwerk se Henrik.
Barnekow se Raven.
Barnim: 1. B. 3., den ældre, hertug af Pommern-Stettin. 1361: 71. 1363: 363, 382. —

2. B. 4., hertug af Pommern-Wolgast.

1361: 89. 1363: 363, 382, 399.
Bartholomæus Wulf, lybsk skibsejer. 1361-62:
146.
Basedow se Heine.
Basele se Johan.
Basse se Jakob og Jens.
Bastover se Niels.
Becker se Peder Bæger og Thomas Becker.
Behr se Bertram.
Bekeman se Albrecht og Herman.
Benedikt v. Ahlefeld, ridder. 1361: 7. 1362:
181, 197, 244, 249. 1363: 423. (Se også
Bengt og Bent).
Bengt: 1. B. Jönsson, afdød kannik i Uppsala.
1362: 239. — 2. B. Filipsson, svensk rid
der. 1361: 80, 83.
Bennike Henriksen, afdød kantor i Lund.
1361: 66.
Bent: 1. B., afdød abbed i Allehelgens klo
ster ved Lund. 1362: 175. — 2. B., biskop
Niels af Odenses klerk. 1362: 225. — 3.
B. Byg, ridder. 1362: 153. — 4. Bent Bent
sen, væbner. 1363: 342, 361.
Berbom se Tideman.
Berkhane se Henneke og Konrad.
Bernard Bartholomei, kannik i Lund, Lü
beck og St.-Omer. 1362: 240, 241, 258.
1363: 344> 362.
Bernardus: 1. B. de Rodis, pavelig kammer
klerk. 1361: 92. 1362: 150, 151. — 2. B.
Andree, junker fra Nîmes stift. 1363: 394
(note).
Bernhard: 1. B. Mallin, hertug Albrechts
klerk. 1362: 197. — 2. B. 2., junker af
Werle. 1361: 71. — 3. B. Alkun, mecklenburgsk væbner, fader til Fikke Alkun.
1362: 244. — 4. B. v. Bremen, rådmand i
Stralsund. 1361: 79, 82. 1363: 294, 297.
— 5. B. v. Dorpen, rådmand i Stralsund.
1363: 309, 337, 351, 363, 382, 406. —
6. B. v. Koesveld, rådmand i Lübeck.
1361: 67. — 7. B. Kopman, vinmester i
Rostock. 1362: 155. — 8. B. Luchow,
eksekutor af Tideman Berboms testa
mente. 1361: 78. — 9. B. Oldenborg,
rådmand i Lübeck. 1361: 14, 79, 82.
1363: 309, 335, 337, 351, 363, 382. —

Bertold—Bæger
10. B. Paal, rådmand i Lübeck. 1361:
116. — 11. B. Tusfelt den yngre, borger
i Lübeck. 1363: 311. — 12. B., i Rostock.

1361: 114.
Bertold: 1. B. Brunsvig, magister, ærkedegn
i Ejdersted, ærkebiskop Albrecht af Bre
mens kansler. 1636: 298. — 2. B. Quatz,
sognepræst i Sagard. 1362: 223. — 3. B. v.
Este, eksekutor af Eggert Rosenfelds testa
mente. 1362: 230. — 4. B. v. Leppene, råd
mand i Stettin. 1363: 351, 399, 406. — 5.
B. Pretemin, rådmand i Kolberg. 1363:
309, 399, 406. — 6« B«, lille-, skipper i
Rostock. 1363: 333.
Bertram: 1. B., biskop af Lübeck. 1361: 15,
16, 27, 76, 77, 122. 1362: 174, 207, 240,
241, 246, 267. 1363: 298, 303, 316, 359,
392. — 2. B. Behr, kannik i Lübeck.
1363: 337. — 3. B. Haselhorst, hamburgsk
lejetropsfører. 1362: 287. — 4. B. Vorrad,
rådmand i Lübeck. 1362: 244, 245. 1363:
321, 351. — 5. B. Wulflam, rådmand i
Stralsund. 1362: 244, 245. 1363: 321,
335, 337> 363, 399> 406.
Bertrandus de Ullegrandi, pavelig nuntius i
Ungarn, Polen og Bøhmen. 1363: 378.
Birger: 1. B. Nilsson, fritages for Ebbe Piiks
krav. 1363: 381. — 2. B. Ulfsson, svensk
væbner. 1361: 83 (indledning i Dipi.Dan.).
Bischoping se Herman
Biskop se Henrik.
Bitsere se Eggert.
Blaewater se Volker.
Blix se Anders.
Blixen se Henneke og Sigfred Blixen Skinkel.
Blusmen se Henrik.
Bo: 1. B. Dørsvend, får gods i pant af Knud
Pedersen Røde. 1361: 139. — 2. B. Greve
af Lille-Heddinge. 1363: 422. — 3. B.
Ivarsen, broder til Arløg,
Niels Olufsen.
1363: 387. — 4. B. Jonsson, svensk væbner.
1361: 80, 83. — 5. B. Pedersen, får gods
i pant af Jens Tuesen. 1361: 125. — 6.
B. Torbensen, på Sjællands landsting.
1363: 409.
Bodil: 1. B. Ågesdatter, sælger rettigheder
til Jens Jensen. 1362: 279. — 2. B., enke
efter Jens Pedersen. 1361: 135.
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Boizenburg se Rötger.
Bokholt se Henrik, Johan, Lars og Wes
sel.
Bollene se Didrik.
Bolte Zepelin, har en fejde med Greifswald.
1363:363.
Bomgarden se Johan.
Bonde se Frederik, Jon og Peter.
Bornse se Johan.
Borwold se Johan.
Bosel se Kristian.
Bostede se Radeke.
Bourbon se Jacques.
Bramdrup se Niels.
Brand v. Appeldorn, i holstensk tjeneste.
1362: 162.
Brand se Jakob.
Brat, se Niels.
Bredehals se Lydeke Skinkel.
Breme se Niels.
Bremen se Bernhard og Otto.
Breyde se Heine og Johan.
Brostorp, i kong Valdemars tjeneste. 1363:
337Broye se Detlev.
Broyintorp se Tideke.
Brun sejens, Niels Pedersen og Peter Jensen.
Brunsvig se Bertold og Fikke.
Brus se Jakob.
Brüggeman se Konrad og Tideman.
Buchwald se Eggert.
Bugge se Knud og Niels.
Bugislaw 5., hertug af Pommern-Wolgast.
1363: 359Buk se Esbern.
Bukhorn se Jon.
Bukow se Andreas.
Bunkeflo se Jens.
Burchard Plötze, rådmand i Stralsund. 1363:
297> 363Buren se Detlev og Gerhard.
Busch se Make.
Byg se Bent.
Bülow se Dankward, Fikke og Henrik.
Bystil se Henneke.
Bützow, lyst fredløs i Wismar. Omkr. 1362:
288.
Bæger se Jakob, Jens og Peder.

Cecilie—Dør svend
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G

Cecilie: 1. C., ~ Mogens Pedersen. 1362:
234. — 2. C.,
Niels Knudsen. 1363:
332.
Christian se Kristian.
Claus se Klaus og Nicolaus.
Colinus Husseneti fra Chaumont-sur-Aire,
sognepræst i Nomény. 1363: 420.
D

Då se Peder.
Dankward: 1. D. v. Bülow, mecklenburgsk
væbner. 1362: 181. — 2. D. v. See, har
gældskrav på Torkil Åstredsen Skytte.
1361: 29. — 3. D., lille, borger i Hamburg.
1363:388.
Daniel Nielsen, præst i Odense stift. 1361:
96.
Danmark se Mogens.
Dargetzow se Johan.
Darsenitze se Johan.
Degn se Erik, Jens, Herman og Tord.
Dene se Peder.
Derzecowe se Didrik Dersekow.
Detbern Ram, fæster i Warleberg. 1363:
356Dethard Sachtleben, rådmand i Lübeck.
1361: 67. 1362: 268. 1363: 399.
Detlev: 1. D. Broye, borger i Lübeck.
1362: 217, 226, 227, 229, 233, 238, 251.
1333: 290, 291, 295, 317, 359. — 2. D.
v. Grönau, lauenburgsk væbner. 1361:
15, 16. — 3. D. Lützow, mecklenburgsk
væbner. 1362: 181. — 4. D. Mane, for
mynder for Martin, Henneke og Køneke
v. Havene. 1361: 53. — 5. D. (Negendanke), mecklenburgsk ridder, fader til
nr. 6. 1362: 181. — 6. D. Negendanke,
mecklenburgsk væbner. 1362: 181. — 7.
D. v. Parkentin, lauenburgsk ridder. 1361:
15, 16. — 8. D. Plade, fæster i Warleberg.
1363: 356. — 9. D. Stampe, ridder. 1362:
211. 1363: 408. — 10. D., Lydeke v. Heides
tjener. 1363: 287.
Detmar Raven, borger i Lübeck. 1361: 14.
Detmestorpe se Henrik.
Dewitz se Otto.

Didrik: 1. D., ærkebiskop af Magdeburg.
1363: 337. — 2. D. Sagelwitze, afdød
præst ved Vor Frue kirke i Wismar.
1361: 33. — 3. D. Stralendorp, hr., notar
i Kiel. 1363: 294, 399, 406. — 4. D. v.
Bollene, tysk væbner. 1362: 164. — 5. D.
Dersekow, rådmand i Greifswald. 1361:
89. — 6. (D.) Dunker, på hansedagen i
Rostock. 1363: 309. — 7. D. v. Elmelo,
tysk væbner. 1362: 164. — 8. D. Høken,
official på Glambek. 1361-62: 146. — 9.
D. Koch, i Rostock. 1361: 6. — 10. D.
Myntenbeke, i Stralsund. 1361-62: 52. —
11. D. Mönnik, rådmand i Wismar. 1363:
363, 406. — 12. D. Poppensson, borger i
Zierikzee. 1363: 328, 360. — 13. D. Rover,
borger i Lübeck. 1361-62: 146. — 14. (D.)
Sten, hamburgsk foged. 1363: 441. — 15.
D. Sukow, mecklenburgsk ridder. 1362:
181. — 16. D. Thurow se Tideman
Thurow. — 17. D. Uppenperde, rådmand
i Hamburg (se også Heine Uppenperde).
1363: 351. — 18. D. Warendorp, rådmand
i Lübeck. 1362: 187. — 19. D. Vieregge,
tysk-svensk væbner. 1361: 80. — 20. D.
Wrak, rådmand i Hamburg. 1361: 79, 145.
— 21. D. fra Briel, fader til Johan. 1363:
324. — 22. D. Gruin, bevidner brev af
biskop Henrik af Roskilde. 1362: 223. —
23. D., Godskalk Warendorps tjener. 1363:
337Diedrichshagen se Georg, Herman og Kø
neke.
Djäkn se Nils.
Dondeman se Henrik.
Dorne se Volrad.
Dorpen se Bernhard.
Dosenrode se Sigfred.
Dovendeghe se Make.
Droste van Stove, mecklenburgsk ridder.
1362: 181.
Druge se Wikman.
Dudde se Peter.
Dudesch se Johan.
Due sejens Nielsen og Peder.
Dunker se Didrik.
Dylmer se Henrik.
Dørsvend se Bo.

Ebbe—Everhard
E
Ebbe: 1. E. Piik,
Margrete. 1362: 154,
209. 1363: 330, 381, 438, 439. — 2. E.
Tordsson (Sparre), bevidner brev af Nils
Erlandsson. 1361: 38. — 3. E., fæster i
Roalöv. 1363: 308.
Ebel Sabow, rådmand i Anklam. 1363: 297.
Edvard 3., konge af England. 1361: 9.
1362: 236.
Eg sejens.
Egbert Tusfelt, hans segl benyttes af Johan
Hermenstorp. 1363: 311.
Eggert: 1. E., provst i Slesvig. 1363: 345,
356, 364. — 2. E. Manteufel, kannik i
Kammin, hertug Barnim 4.S kansler. 1363:
382. — 3. E., abbed i Reinfeld kloster.
1362: 227, 238, 251. 1363: 290, 291, 303,
346. — 4. E. (Bitsere), ridder. 1362: 285.
5. E. v. Buchwald, mecklenburgsk væbner.
1362: 181. — 6. E. v. d. Lohe, mecklen
burgsk væbner. 1362: 181. — 7. E. Rosenveld, borger i Lübeck. 1362: 230. — 8.
E. Schiphorst, lybsk marsk. 1361: 53.
1362:255.
Elene, enke efter Mads. 1362: 280.
Eler, søn af Lyder Storm. 1361: 90. 1362:
232.
Elias de Rouffignac, broder til Stefan, kar
dinal af Sta. Maria in Aquiro. 1362: 258.
Elisabeth: 1. E., søster til greverne Henrik 2.
og Klaus af Holsten. 1361: 63. 1363: 335,
363. — 2. E., jomfru, datter af Klaus
Limbæk. 1362: 166. — 3. E., — Hannes
Marre. 1362: 210.
Elmelo se Didrik.
Elst se Heine.
Emeke: 1. E. Oltena, giver greverne Henrik
2. og Klaus af Holsten kvittering. 1363:
334. — 2. E. Tornor, rådmand i Kiel.
1361: 49Engelbrecht Rohde, borger i Lübeck. 1363:
376 (note).
Engelke Smale, oplader gods til kong Val
demar. 1363: 424.
Erik: I. Gejstlige: 1. E. Jensen, abbed i
Allehelgens kloster ved Lund. 1362: 175,
176, 177, 178, 184, 261, 262. — 2. E. Svallersen, kannik i Lund. 1361: 21, 22. —
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3. E., hr., præst ved Niels Poses sognekirke.

1361-65: 110.
II. Verdslige: 1. E. 5. Glipping, afdød
konge. 1361: 47 (note). 1362: 208. —
2. E. 6. Menved, afdød konge. 1361: 43.
1362: 199, 208. — 3. E., afdød konge af
Norge. 1361: 83. — 4. E., afdød konge af
Sverige. Omkr. 1361: 64 (note). — 5. E.2.,
hertug af Sachsen-Lauenburg. 1361: 4, 15,
16, 33, 69. 1362: 156, 181, 197, 244, 249,
250- 1363: 337, 351, 363, 376, 386 (note).
— 6. E. Barnumsen, ridder. 1362: 181. —
7. E. Degn af St. Jørgens gård i Næstved.
1361: 424. — 8. E. Holk, ridder. 1362:
216. — 9. E. Ivarsen, overlader gældsbrev
til Jens Absalonsen. 1363: 397. — 10. E.
Kjeldsen (Krognos), væbner. 1361: 63. —
11. E. Nielsen, ridder, tidligere marsk.
1361: 104. 1362: 166, 181. — 12. E. Niel
sen, i Tønder. 1361: 2. — 13. E. Pedersen
af Villie, »ridemand«. 1362: 263. — 14.
E. (Sjællandsfar), ridder. 1363: 422.
Eringisl Sunesson, jarl af Orkneyøerne, svensk
ridder. 1361: 80, 83.
Erland: 1. E. Absalonsen, »ridemand«. 1362:
263. — 2. E. Ingemansen, »ridemand«.
1362: 205. — 3. E. Isaksen, får gods i
pant af Jakob Jensen. 1362: 274. — 4.
E. Kalv, ridder. 1361: 104, 126. 1362:
159, 166. 1363: 341. — 5. E. Mathiasson
(Madsen) (Sparre), skøder gods til Ebbe
Piik. 1361: 39. 1363: 439.
Ertmar v. Hereke, rådmand i Kulm. 1363:
351Esbern: 1. E. Buk, foged i Odense. 1363:
397. — 2. E. Krabbe, får gods i pant af
Holger Gregersen. 1363-82: 444, 445.
Esger: 1. E. Jensen Hagel, væbner. 1361:
34. — 2. E. Pedersen, skøder gods i
Tolbøl og Visby. 1363: 433, 435.
Eskil: 1. E. Falk af Vallø. 1363-82: 445.
— 2. E. Nielsen, borger i Lund. 1363: 308.
Esseke se Henrik.
Este se Bertold.
Everhard: 1. E. Holldger, rådmand i Rostock. 1363: 382. — 2. E. Rubenow, råd
mand i Greifswald. 1361: 82. 1363: 382,
399, 406. — 3. E. v. Stade, rådmand i

Evert—Godskalk
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Stettin. 1363: 297, 337. — 4. E. Tolner,
broder til Henrik Tolner. 1362: 268.
1363: 405. — 5. E. Witte, lyst fredløs i
Wismar. Omkr. 1362: 288.
Evert: 1. E. Boessen, Kampens udsending.
1362: 199. — 2. E. Moltke, ridder, kam
mermester. 1362: 181. 1363: 385.

Frederik: 1. (F.), markgreve af Meissen.
1363: 337. — 2. F. v. Lochen, brandenburgsk
ridder. 1362: 197. 1363: 337. — 3. F.
Suderland, rådmand i Rostock. 1362: 244,
249, 250. 1363: 297. — 4. F., søn af Jon
Bonde. 1361: 44.
Friis se Anders Jakobsen og Niels.
Fromhold, ærkebiskop af Riga. 1361: 73.
Frost se Anders.

F

Fahren se Martin.
Falk se Eskil.
Falkendal se Godskalk (Mule).
Felix Krog, væbner. 1361: 2.
Femern se Nicolaus.
Fikke: 1. F. Alkun, mecklenburgsk væbner.
1362: 244. — 2. F. Brunsvig, har gods lig
gende på Rügen. 1363: 337. — 3. F. v.
Bülow, mecklenburgsk væbner. 1362: 181.
— 4. F. v. Hitzacker den ældre, sachsisk
væbner, hertug Erik 2. af Lauenburgs
marsk. 1361: 15, 16. — 5. F. Lützow,
mecklenburgsk væbner. 1362: 181. — 6.
F. Moltke af Divitz, mecklenburgsk ridder.
1362: 244. — 7. F. Moltke af Møn, ridder,
høvedsmand på Vordingborg, senere på
København. 1362: 180, 181, 193, 197, 244,
245, 249, 250. 1363: 296, 297, 309, 321,
337» 339- —
F. Moltke af Strietfeld,
mecklenburgsk ridder. 1361: 55. 1362:
181.
Fin Martensen af Lystrup. 1361: 65.
Finke se Niels Povlsen.
Finnesten se Johan.
Fleming se Johan.
Floreke se Nicolaus.
Florentius: 1. F. Hase, sognepræst i Kampen,
Slesvig stift. 1362: 169, 217, 226, 227, 238,
251. 1363: 290, 291, 317. — 2. F., kol
lekter i Köln. 1363: 394 (note).
Florianus, kansler i L^czyca. 1363: 411.
Folkvin Andersen, står i gæld til en borger
i Lund. 1361: 25.
Folmer: 1. F. Levetzow, rådmand i Wismar.
1363: 321, 363. — 2. F. Pedersen, god
kender godsoverdragelse til Jens Larsen.
1363: 410.
Foysan se Albrecht.

G
Galen se Tue.
Gallyn se Herman.
Garrigia se Johannes.
Gartze se Nicolaus.
Georg: 1. G. v. Wutenbeke, præst i Ratzeburg stift. 1363: 345. — 2. G. (Diedrichs
hagen), broder til Herman og Køneke Died
richshagen. 1362: 187.
Gerhard: 1. G. (v. Berge), dekan i Hildes
heim. 1362: 241. 1363: 403, 404. — 2. G.
Raven, afdød kannik i Schwerin. 1361: 123.
1362: 242. — 3. G. Klerck, gejstlig i Mün
ster stift. 1363: 364 (note i Dipi.Dan.). —
4. G. v. Buren, har haft kompagniskab med
Henneke Neste. 1361: 145. — 5. G. Grun
dis, kongen af Danmarks herold. 1363: 347.
— 6. (G.) Kannenmaker, rådmand i
Stralsund. 1363: 297. — 7. G. Ketelhot,
væbner. 1362: 181. — 3. G. Skof, be
vidner brev af Jens Staverskov. 1363: 358.
Gerlak Sassen, sognepræst i Nykøbing på
Falster. 1363: 358.
Giesc se Godeke.
Gildehus se Werner.
Ginneke (fejl for Gunneke?) Ram, fæster i
Warleberg. 1363: 356.
Glashagen se Johan.
Gletzow se Johan.
Glob se Povl.
Glotonis se Guillelmus.
Godeke: 1. G. Giese, rådmand i Stralsund.
1361: 79, 82. 1363: 297, 309, 382, 399. —
2. G. v. Reval, i Lübeck. 1361: 5.
Godfred v. Morum, provst i Lübeck. 1362:
267.
Godow se Heineke.
Godskalk: 1. G. (Mule) af Falkendal, pavelig

Goldenstede—Hartvig
pønitentiar. 1362: 269. 1363: 353, 379, 386,
414, 421. — 2. G. Limbæk, væbner. 1361: 2.
— 3. G. Nase, rådmand i Danzig. 1361: 79.
— 4. G. Hemmingsen, får ret til at indløse
Jakob Karisens gods. 1362: 203. — 5. G.
Preen, mecklenburgsk ridder. 1362: 181. —
6. G. Preen af Grese, mecklenburgsk væb
ner. 1362: 181. — 7. G. Skarpenberg, her
tug Erik af Sachsens høvedsmand på Bohus.
1363: 363, 376. — 8. G. Storm, mecklen
burgsk ridder. 1362: 181. — 9. G. Warendorp, rådmand i Lubeck. 1363: 337. —
10. G. Wildberch, holstensk ridder. 1362:
246. 1363: 316.
Goldenstede se Arnold.
Golme se Herman.
Goswin, søn af Ludolf. 1362: 199.
Grawetop se Johan.
Gregers Nielsen, broder til Trued Nielsen
Has. 1363: 312.
Grenze se Johan.
Greteke, datter af Herman Bekeman. 1362:
268. 1363: 405.
Greve se Bo.
Grip se Jakob.
Groper se Martin.
Grote se Albrecht.
Grubbe se Peder Jensen.
Grundis se Gerhard.
Gruin se Didrik.
Gruwel se Otto Skinkel.
Gronau se Detlev.
Gudmar Uffesson, har afstået gods til Birger
Nilsson. 1363: 381.
Guido: 1. G., biskop af Veroli. 1362: 241. —
2. G. de Gruce, sognepræst i Exsocii, pavelig
nuntius og kollekter. 1363: 365, 374, 378,
379, 383, 384, 386, 391, 392, 394.
Guilaberti se Guillelmus og Johannes.
Guillelmus: 1. G. Guilaberti, kannik i Narbonne. 1361: 24. — 2. G. Glotonis, præst
i Limoges. 1361: 92.
Gunne Eskilsen, »ridemand«. 1362: 205.
Gynceke Gyncelinsen, borger i Roskilde.
1361: in. 1362: 183.
Gødmer, Jens Stigsens svend. 1361: 22.
Gønge,......... o, Jens Stigsens svend. 1361:
22.
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Gøslav Kyrnesen, skøder gods til Ebbe Piik.
1363:438.
Gdzeke Klinkrode, i Rostock. 1361: 114.

H

Hågen: 1. H. Frellesen, afdød. 1363: 401.
— 2. H. Jonsen (Is), besegier brev af
Henneke Andersen Skytte. 1361: 74. — 3.
H. Pedersen, hans sag behandles på hansedagen i Nykøbing. 1363: 337.
Håkon: 1. H. 5., afdød konge af Norge.
1361: 83. — 2. H. 6., konge af Norge og
Sverige, søn af kong Magnus af Sverige.
1361: 63, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 106.
1362: 167, 193 (note), 214, 237, 244,
249, 250. 1363: 296, 297, 312, 337, 366,
367, 386.
Hachede se Hartvig.
Hagbard, degn i Håglinge. 1361-65: 110.
Hagel se Esger Jensen.
Hak se Niels.
Halvegge se Jakob.
Halveploch se Nicolaus.
Hannes Marre, borger i Nykøbing, ~ Elisa
beth. 1362:210.
Hans v. d. Wedeme, i Rostock. 1361: 114.
Harald, løsladt fange. 1361: 91.
Hardenacke den ældre, mecklenburgsk væb
ner. 1363: 181.
Hartlev Hartlevsson, sognepræst i Osterhaninge. 1363: 377.
Hartvig: 1. H. Spliet, kannik i Hamburg,
sognepræst i Svans, evig vikar i Eutin.
1361: 117. 1361-91: 149. 1363: 302, 303.
— 2. H. v. Hachede, rådmand i Hamburg.
1361: 145. 1362: 287. 1363: 309, 351. —
3. H. Hummersbuttel, væbner. 1362: 181.
1363: 311. — 4. H. Krummedige af Kær
strup, ridder,
Sofie. 1362: 181, 225. —
5. H. Kule, mecklenburgsk væbner. 1362:
181. — 6. H. v. Ritzerow den ældre, sachsick væbner. 1361: 15, 16. — 7. H. Skinkel
af Hesel. 1362: 232. 1363: 356. — 8. H.
Skinkel, søn af Markvard Skinkel. 1363:
356, 364. — 9. H. Speg, skøder gods til
Øm kloster. 1361: 132. 1362: 277. —
10. H. Sagher, lyst fredløs i Wismar.
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Has—Henning

Omkr. 1362: 288. — 11. H. v. Sunde,
rådmand i Stettin. 1363: 297. — 12.
H. Wulf, broder til Markvard Wulf. 1361:
109. — 13. H. Zabel, sachsisk væbner.
1361: 145.
Has se Trued Nielsen.
Hase se Florentius og Niels.
Haselhorst se Bertram.
Hasse Meyendorp, rådmand i Kiel. 1363: 351.
Havene se Henneke, Køneke og Martin.
Havre se Jakob.
Hedebo se Hemming.
Heide se Lydeke.
Heine: 1. H., kannik i Lund. 1361: 21, 22.
— 2. H. Basedow, har været i fangenskab
hos Henneke Skinkel. 1363: 299. — 3. H.
Breyde, official på Glambek. 1361-62: 146.
— 4. H. van Elst, Deventers løber. 1363-64:
443. — 5. H. Hoop se Henrik Hoop. —
6. H. Kabolt, ridder. 1362: 181, 244, 249.
— 7. H. Monchuzen, besegier for Brand
v. Appeldorn. 1362: 162 (indledning i
Dipi.Dan.). — 8. H. Ove, i Rostock.
1361: 114. — 9. H. Partzow, i Rostocks
tjeneste. 1363: 354 (note). — 10. H. Reddich, hans sag behandles på hansedagen i
Nykøbing. 1363: 337. — 11. H. Scheele
se Henrik Scheele. — 12. H. Schönewedder, hans sag behandles på hansedagen
i Nykøbing. 1363: 337. — 13. H. Suder,
i Ribe. 1363: 289. — 14. H. Uppenperde,
rådmand i Hamburg. 1361: 82 (fejl for
Didrik i Uppenperde?).
Heineke Godow, har været i fangenskab hos
Jens Basse. 1362: 264.
Hekelt se Niels.
Helene Nielsdatter, priorinde i Ring kloster.
1363: 400.
Helle se Johan.
Hellemose se Margrete.
Helmold, præst i Vilmnitz. 1362: 223.
Helpte se Otto.
Helsinge se Niels (Pedersen).
Hemmeke Bystil, på Fyns landsting. 1363:
397Hemming: 1. H., magister, ærkedegn i
Roskilde, kannik Lund. 1361: 21. 1363:
327. — 2. H. Hedebo, fæster i Ladager.

1361: 74. — 3. H. Larsson, bevidner
brev af Nils Erlandsson. 1361: 38.
Hen. Wegener, i Rostock. 1361: 114.
Henneke. 1. H., tidligere prior i Odense St.
Knuds kloster. 1362: 225. — 2. H. Andersen
Skytte, pantsætter gods til sin halvbroder
Mogens Pedersen. 1361: 74. 1362: 234. —
3. H. Berkhane, i Rostock. 1361: 113. —
4. H. Blixen Skinkel, besegier brev af
Markvard Sehested m.fl. 1363: 356. —
5. H. v. Havene, broder til Køneke og
Martin v. Havene. 1361: 53. — 6. H.
Kabup, afdød,
Abele. 1363: 356. —
7. H. v. Kurne, eksekutor af Detmar
Ravens testamente. 1361: 14. — 8. H. v.
Lode, søn af Nicolaus v. Lode. 1361: 60.
— 9. H. Moltke af Neuenkirchen, mecklenburgsk væbner. 1362: 244. — 10. H.
Moltke af Strietfeld, mecklenburgsk væb
ner. 1361: 55. — 11. H. Neste fra Ribe,
har haft kompagniskab med Gerhard v.
Buren. 1361: 145. — 12. H. Ram, fæster
i Warleberg. 1363: 356. — 13. H. Skinkel,
søn af Lydeke Skinkel Bredehals. 1362: 235
(note). 1363: 299. — 14. H. Skinkel, på
Fyns landsting (= nr. 4 el. 13?). 1363: 397.
— 15. H. Sture, fæster i Warleberg.
1363: 356. — 16. H. Tegemad, i Tønder.
1361: 2. — 17. H. Vogt, løslades af
(Jens) Staverskov. 1363: 358. — 18. H.
Væsel, har testamenteret gods til St. Jør
gens gård i Næstved. 1363: 424.
Henning: 1. H. Knop, mecklenburgsk væb
ner. 1362: 181. — 2. H. Latekow, rådmand
i Anklam. 1363: 297. — 3. H. Mus, søn
af Jakob Mus. 1363: 370. — 4. H. Petershagen, rådmand i Stargard. 1363: 399,
406. — 5. H. Podebusk, ridder. 1361:
69» 89. 1362: 181, 244, 249. Omkr. 1362:
288. 1363: 337. — 6. H. Politz, rådmand
i Stettin. 1363: 297, 382, 399, 406. —
7. H. Preen, lyst fredløs i Wismar. Omkr.
1362: 288. — 8. H. Repelin, rådmand i
Stargard. 1363: 351. — 9. H. Rodewold,
rådmand i Stargard. 1363: 297, 321, 382,
399, 406. — 10. H. Westfal, rådmand i
Stettin. 1363: 321, 382. — 11. H. Witte,
skibsejer i Stralsund. 1363: 309.

Henrik
Henrik: I. Gejstlige: 1. H., biskop af Ros
kilde. 1361: 121, 136, 140. 1362: 171, 172,
173, 200, 202, 223, 234, 244, 249, 261.
1363: 367, 368. — 2. H., biskop af Hildes
heim. 1363: 403, 404. — 3. H., abbed i
Neuenkamp kloster. 1362: 243. — 4. H.,
prior og kannik i Neumünster-Bordesholm.
1361: 109. — 5. H. Bokholt, dekan i Lund.
1361: 21, 22, 28. 1361-79: 147. 1363: 172,
173, 256. 1363’ 3T3- — 6« H. Biskop,
magister, provst i Bremen, pavelig nuntius og kollektor. 1362: 157. 1363: 379,
383, 394. — 7. H. Sweyme, afdød kannik
i Lübeck. 1362: 240. — 3. H. Werners,
kannik i Schwerin, Kammin og Güstrow.
1361: 123. 1362: 242, 243. 1363: 420.
— 9. H. Rode, sognepræst i Jungshoved.
1362: 198. — 10. H. de Tibern, præst i
Utrecht stift. 1363: 394. — 11. H. Detmcstorp, Jakob Splitafs notar. 1361: 5.
II. Verdslige: 1. H. 3., hertug af Meck
lenburg. 1361: 3. 1362: 180, 181, 197.
1363: 337. — 2. H., junker, hertug af
Sønderjylland, søn af hertug Valdemar 3.
1361: 2. 1362: 244, 249, 250. — 3. H.,
greve af Gleichen. 1361: 87. — 4. H. 2.,
greve af Holsten. 1361: 63, 68 (note), 84,
112. 1362: 156, 162, 174 (note), 218,
244, 245, 249, 250. 1363: 293, 296, 297,
3°°, 309» 320, 334, 335» 337» 351» 3^3» 3^6
(note), 408. — 5. H. Bakwerk, borger i
Rostock. 1361: 114. — 6. H. Blusmen,
borger i Lübeck. 1361: 67. — 7. H. v.
Bülow, mecklenburgsk væbner. 1362: 181.
— 8. H. Dondeman, borger i Nykøbing
på Falster. 1361: 6. — 9. H. Dylmer, på
Viborg landsting. 1363: 322. — 10. H.
Esseke, har været i fangenskab hos Lydeke
Skinkel. 1363: 314. — 11. H. Hoop, råd
mand i Hamburg. 1361: 82, 145. 1363:
309, 351. — 12. H. Hoyer, rådmand i
Hamburg. 1361: 145. — 13. H. Jakobsen
(Gyldenstjerne), på Viborg landsting.
1363: 322. — 14. H. Jensen af Ledøje,
ridder. 1363: 323, 342. — 15. H. v.
Kamen, eksekutor af Detmar Ravens testa
mente. 1361: 14. — 16. H. Kordeshagen
den ældre, i Lübeck. 1362: 187. — 17.
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H. Krüdener, forstander for helligånds
huset i Stralsund. 1362: 198. — 18. H.
Kruse, i Rostock. 1361: 6. — 19. H. Lange,
rådmand i Kulm. 1361: 79. — 20. H. Las
san, rådmand i Stargard. 1363: 297. —
21. H. v. Lode, søn af Nicolaus v. Lode.
1361: 60. — 22. H. v. Lübeck, rådmand
i Greifswald. 1361: 79, 82. 1363: 399, 406.
— 23. H. Moltke af Westenbrügge, meck
lenburgsk væbner. 1362: 181, 244. — 24.
H. Oldbalch, i Lübeck. 1362: 187. —
25. H. Pedersen, pantsætter gods til Rikard
Reinekesen. 1361: 45. — 26. H. Pilgrim,
rådmand i Rostock. 1362: 155. — 27.
H. Raphon, på Fyns landsting. 1363: 397.
— 28. H. Rikbode, rådmand i Lübeck.
1361: 67. — 29. H. Schacke, sachsisk
væbner. 1361: 15, 16. — 30. H. Scheele,
rådmand i Stralsund. 1362: 244, 245.
1363: 297, 351, 382. — 31. H. Schuppelenberg, rådmand i Greifswald. 1361: 79, 82.
1363: 297, 3°9, 337, 35b 382, 399, 406.
— 32. H. Sehusen, i Rostock. 1361: 6. —
33. H. Smylowe, ejer bod i Falsterbo.
1361: 53. — 34. H. Spliet af Stegen, ridder,
fransk vasal og råd. 1361: 117. — 35.
H. Sten, borger i Wismar. 1363: 373. —
36. H. Stigsen, ridder, søn af Stig Ander
sen. 1361: 19. — 37. H. v. Stralendorf,
mecklenburgsk ridder. 1362: 181, 197. —
38. H. Tolner, broder til Everhard Tolner.
1362: 268. 1363: 405. — 39. H. Wacke,
har erhvervet gods af Henrik og Henneke
v. Lode. 1361: 60. — 40. H. Wegener, i
Rostock. 1361: 114. — 41. H. Wessel,
rådmand i Wismar. 1363: 309, 363. —
42. H. Wilzow, lyst fredløs i Wismar.
Omkr. 1362: 288. — 43. H. Witte, ekse
kutor af Johan Stockens testamente. 1361:
116. — 44. H. Witte, søn af Peder Witte
i Rostock. 1363: 348. — 45. H. v. Wittow,
i Rostock. 1361: 114. — 46. H. Wobbermin, rådmand i Stettin. 1361: 79, 82.
1363: 363, 399. — 47. H. Wolders, i
Rostock. 1361: 114. — 48. H. Vrese,
rådmand i Rostock. 1361: 79, 82. 1362:
155- 1363: 297, 309, 382, 399, 406. —
49. H. Wulf, rådmand i Kolberg. 1363:
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Henze—Ingvar

363. — 50. H., betænkes i Jens Stigsens
testamente. 1361: 22.
Henze Suder, i Ribe. 1363: 289.
Henzeke: 1. H. Jode, har været i fangenskab
hos Jens Navnesen. 1362: 247. — 2. H.
Stocken, Johan Stockens søstersøn. 1361:
116.
Herbord: 1. H. Kule, borger i Lübeck. 1361:
5. — 2. H. Kurier, rådmand i Dorpat
(Tartu). 1363: 351.
Hereke se Ertmar.
Herman: I. Gejstlige: 1. H. v. Golme, prior
i Antvorskov kloster. 1361: 19, 105. 1363:
318, 395, 39$- — 2. H., provst i Vor Frue
kloster i Viborg. 1363: 322. — 3. H.
Hermansen Svart, kannik i Lund, broder
til Jens Hermansen. 1363: 344, 362, 377.
— 4. H. v. Rostock, afdød kannik i Lübeck.
1362: 240.
II. Verdslige: 1. H. Bekeman, borger i
Lübeck. 1362: 268. 1363: 405. — 2. H.
Bischoping, rådmand i Hamburg. 1362:
287. 1363: 309, 351. — 3. H. Degn,
erhverver gods fra Niels Jakobsen Vogn og
Jens Yde. 1362: 163, 188. — 4. H. Died
richshagen, smed, broder til Georg og
Køneke Diedrichshagen. 1362: 187. —
5. H. Gallyn, borgmester i Lübeck. 1363:
347. — 6. H. Kröpelin, rådmand i Wismar.
1363: 337, 363. — 7. H. Kysselow, erhver
ver gods af fru Margrete Hellemose. 1363:
326. — 8. H. Nielsen, bevidner brev af
Tord Jensen. 1361: 62. — 9. H. Nyenborg,
borger i Hamburg. 1362: 170. — 10.
H. Osenbrugge, borger og rådmand i
Lübeck. 1361-62: 146. 1363: 337. — 11.
H. Pape, rådmand i Stettin. 1361: 79, 82.
1363: 351, 382. — 12, H. Pape, ekse
kutor af Johan Stockens testamente. 1361:
116. — 13. H. Redegæld, i Ribe. 1363: 289.
— 14. H. v. Rode, rådmand i Stralsund.
1361: 79, 82. 1362: 244, 245. 1363: 297,
309, 35 L 382, 399, 406. — 15. H. Schreye,
rådmand i Kiel. 1363: 337, 351, 363, 382.
— 16. H. Stocken, eksekutor af Johan
Stockens testamente. 1361: 116. — 17.
H. Storm, mecklenburgsk væbner. 1362:
181. — 18. H. Tessin, i Wismar. 1362:

230. — 19. H. Tralow, ridder. 1363:
402. — 20. H. v. Wickede, rådmand og
borgmester i Lübeck. 1361: 53, 78. 1363:
347, 35— 21. H. Wintermast, borger
i Lübeck. 1363: 376. — 26. H. v. Vitzcn,
ridder. 1361: 80. 1362: 192. — 22. H.
Yborg, rådmand i Visby. 1363: 351.
Hermenstorp se Johan.
Hildeborg, betænkes i Jens Stigsens testa
mente. 1361: 22.
Hitzacker se Fikke.
Hjärne se Jon.
Holger Gregersen af Vittskövle, ridder. 1363:
212, 313, 325. Omkr. 1363-82: 444, 445Holk se Erik.
Hollöger se Everhard.
Hoo se Klaus.
Hoop se Heine og Henrik.
Hoppe se Albrecht.
Horborg se Vilhelm.
Hoyer se Henrik.
Hugo, søn af Pieter Jansson i Zierikzee.
1363: 360.
Hummersbüttel se Hartvig og Johan.
Husseneti se Golinus.
Hvas se Lars.
Hvid se Jon og Peder.
Hvideskåning se Niels.
Höing se Johan.
Høken se Didrik.
I

Ida, datter af Hartvig Krummedige. 1362:
225.
Inge Jonsdatter af Gerlev, enke efter Peder
Tuesen. 1362: 283.
Ingeborg, datter af Valdemar 4. Atterdag,
hertug Henrik 3. af Mecklenburg.
1362: 180, 181.
Ingefred: 1. I. af Bavelse,
Lave marsk.
1361: 140. 1362: 225 (note). — 2. I.
Pedersdatter af Ganløse, datter af Peder
Jonsen. 1362: 225.
Ingemar Karlsen, betænkes i Jens Stigsens
testamente. 1361: 22.
Ingvar: 1. I. Konesen (Kanesen), fæster på
Sjælland. 1363: 387. — 2. I. Nielsen af
Fårdrup, væbner, senere ridder. 1361: 48,

Innocens—Jens
142. 1363: 409. — 3. I., lyst fredløs i
Wismar. Omkr. 1362: 288.
Innocens 6., pave. 1361: 21, 32, 33, 35, 36,
56, 57> 59, 66> 72, 73, 76, 77, 85, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
IO3, 117, Il8, lig, 120, 121, 122, I23.
1362: 150, I5b !52, 157, 169, 172, 173,
175, 176, 177, 178, I92, 236, 239, 24O,
24I, 242, 26l, 262. 1363: 319.
Ivald, borgmester i Roskilde. Omkr. 1362-64:
158.
Ivan Markmand, får fuldmagt af Peder
Nielsen. 1363: 436.
Ivar: 1.1. Ivarsen, afdød, fader til Bo Ivarsen
og Arløg. 1363: 387. — 2. I. Nielsen,
ridder. 1362: 166. 1362 el. 1367: 254. —
3. I. Nielsen, afdød ridder, fader til Erik
Ivarsen. 1363: 397. — 4. I. Pedersen,
landsdommer i Skåne. 1363: 313.
J

Jacques de Bourbon, greve de la Marche.
1361: 117.
Jakob: I. Gejstlige: 1. J., afdød ærkebiskop
af Lund. 1361: 21, 94, 97, 107. 1361-65:
110. 1362: 252. — 2. J. Eskilsen, prior i
Antvorskov. 1363: 437. — 3. J. Absalonsen,
kannik i Lund. 1361: 22. — 4. J. Jermer,
kannik i Lund. 1361: 21, 22, 32, 66.
1361-65: 110. 1362: 212, 213, 215, 220,
256, 263. 1363: 292. — 5. J. Povlsen,
alterpræst i Roskilde. 1363: 327. — 6. J.
af Nærå, præst, biskop Niels af Odenses
generalofficial. 1362: 225. — 7. J., munk,
kong Valdemars udsending. 1363: 337.
II. Verdslige: 1. J. Basse, afdød ridder.
1361:3. 1362: 181. — 2.J. Brand, på Sjæl
lands landsting. 1363: 409. — 3. J. Brus,
hans sag behandles på hansedagen i Ny
købing. 1363: 337. — 4. J. Bæger, ridder.
1361: 128. 1362: 181, 205. 1363: 349. —
5. J. Grip, borger i Hamburg. 1362: 170.
— 6. J. Halvegge, pantsætter gods til
Kristoffer Eriksen. 1361: 13. — 7. J. Havre,
~ Margrete. 1361: 22. — 8. J. Holgersen
af Rårdd, ridder, broder til Peder Holger
sen. 1362: 196. 1363: 308. — 9. J. Jensen
af Markie, ridder. 1361: 127. 1362: 252,
3. række. VI. — 22.
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273, 274. — 10. J. Jensen, i Ribe. 1363:
289. — 11« J. Karlsen af Højby, afdød,
fader til Karl og Ludvig. 1362: 203. — 12.
J. Mus, fader til Henning Mus. 1363: 370.
— 13. J. Nielsen (Mikkelsen), hr., skøder
gods til Antvorskov kloster. 1361: 137. —
14. J. Nielsen, foged i Løve herred. 1363:
409. — 15. J. Olufsen, ridder. 1361: 19.
Omkr. 1362-64: 158. 1362: 181. 1363: 361.
— 16. J. Pleskow, rådmand i Lübeck.
1361: 116. 1363: 297, 309, 321, 351, 363,
382, 399, 406. — 17. J. Povlsen, betænkes
i Jens Stigsens testamente. 1361-65: 110.
- 18. J. Skave, har fået løsepenge af
Henzekejode. 1362: 247. — 19. J. Splitaf,
ridder. 1361: 5. 1362: 256. 1363: 432.
Janneke Jensen, væbner, senere ridder. 1361:
2. 1363: 320.
Jens (se også Hannes, Jesse, Jon og Jöns):
I. Gejstlige: 1. J. Eg, provincialprior i
Danmark. 1361: 2. — 2. J. Stigsen,
ærkedegn i Lund. 1361: 21, 22. — 3. J.
Rønning, kantor i Lund. 1361: 21, 22, 28,
37. 1362: 256. — 4. J. Hennekesen, provst
i Østersyssel, kannik i Roskilde. 1362: 261,
262. 1363: 304. — 5. J. Mikkelsen, provst
i Vidå, kannik i Ribe og Slesvig. 1361:
56, 57 (note), 59, 92, 95. 1362: 150, 151,
152, 239. — 6. J. Withorp, tidligere provst
i Vidå, præst i Hviding. 1361: 95. — 7.
J. Brun, kannik i Ribe. 1361: 2. — 8.
J. Bunkeflo, kannik i Lund. 1361: 21, 22.
— 9. J. Henriksen, kannik i Lund. 1362:
256. — 10. J. Jensen, kannik i Roskilde.
1363: 366 (note), 367, 368. — 11. J. Som
mer, kannik i Lund. 1362: 165. — 12.
J. Nielsen, præst ved St. Budolfi kirke i
Lund. 1361: 21, 22. — 13. J., præst ved
St. Nikolaj kirke i Svendborg. 1362: 225.
— 14. J. Brodersen, afdød præst ved ka
pellet »Aoruo«. 1363: 372. — 15. J. Hermansen, evig vikar i Lund, broder til
Herman Hermansen Svart. 1363: 377. —
16. J. Wolteman, kapellan ved Vor Frue
kirke i Nykøbing Falster. 1363: 358.
II. Verdslige: 1. J. Absalonsen, ridder.
1363: 397. — 2. J. Basse af Nielstrup,
ridder. 1362: 264. — 3. J. Bæger, ridder.
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Jens—Johan

1363: 436. — 4. J. Degn, på Viborg lands
ting. 1363: 322. — 5. J. Eskilsen, mønt
mester i Roskilde. 1361: 111. — 6. J. Folkesen, har overdraget gods til Jens Stigsen. 1361: 22. — 7. J. Grimmersen, får
gods i pant af Erik Holk. 1362: 216. —
8. J. Hemmingsen, fæster i Ladager. 1361:
74. — 9. J. Hvid, borger i Middelfart.
1362: 222. — 10. J. Ingvarsen, hans datter
betænkes i Detmar v. Ravens testamente.
1361: 14. — 11. J. Jensen, Bodil Ågesdatters frænde. 1362: 279. — 12. J. Jensen,
får gods af Lars Jensen. 1362: 284. —
13. J. Kås, væbner. 1363: 322, 393. —
14. J. Kalv, i kong Valdemars tjeneste.
1363: 337. — 15. J. Larsen, får gods i pant
af Hannes Marre og Arnold Knap. 1362:
210. 1363: 410. — 16. J. Løve fra Malmø.
1363: 324. — 17. J. Madsen, landsdom
mer på Sjælland. 1361: 13. 1362: 203. —
18. J. Mikkelsen, borger i Roskilde. 1361:
in. — 19. J. Mogensen, får gods i pant
af Antvorskov kloster. 1361: 105. 1363:
396. — 20. J. Navnesen, kong Valdemars
foged i Kalundborg. 1362: 247, 248. —
21. J. Nielsen (Rosenkrands), ridder. 1361:
2, 19. 1362: 166. — 22. J. Nielsen af Kragerup, ridder. 1363: 387, 409. — 23.
J. Nielsen, får gods i pant af Niels Kalemand. 1361: 141. — 24. J. Nielsen, bor
ger i Roskilde. 1363: 413. — 25. J. Nielsen
Due, skøder gods til kong Valdemar. 1363:
426, 427. — 26. J. Olufsen, pantsætter
gods til Benedikt v. Ahlefeld. 1361: 7. —
27. J. På, »ridemand«. 1362: 263. — 28.
J. Pallesen, får godsrettigheder af Elene
Madses. 1362: 280. — 29. J. Pedersen,
afdød, ~ Bodil. 1361: 135. — 30. (J.)
Pikard Smeger, ridder. 1362: 181. — 31.
J. Pose, betænkes i Niels Poses testamente.
1361-65: 110. — 32. J. Povlsen af Jersore.
1362: 285. — 33. J. Råbuk, kong Valde
mars svend. 1361: 87. — 34. J. Rathlev,
i lybsk fangenskab. 1362: 231. — 35.
J. Skave, på Sjællands landsting. 1363: 409.
— 36. J. Socer, mageskifter gods i Skiping.
1362: 276. — 37. (J.) Staverskov, ridder.
1363: 358. — 38. J. Stigsen, væbner, søn

af Stig Andersen. 1361: 19. — 39. J. Torbensen, Jens Stigsens svend. 1361: 22. —
40. J. Troelsen, væbner. 1362: 160. —
41. J. Truedsen af Araslöv, afdød ridder,
Kristine Pedersdatter. 1363: 325. — 42.
J. Tuesen, pantsætter gods til Bo Peder
sen. 1361: 125. — 43. J. Tuesen, borger i
Middelfart. 1362: 222. — 44. J. Uffesen,
søn af Uffe Stigsen. 1362: 166. 1362 el.
1367: 254. — 45. J. Yde i Skerne. 1362:
188. — 46. J. Øiarsen, betænkes i Niels
Poses testamente. 1361-65: 110. — 47. J.,
Jens Stigsens svend. 1361: 22.
Jermer se Jakob.
Jesse: 1. J. Kosen, borger i Flensborg. Omkr.
1362: 219. — 2. J. Skytte, lyst fredløs i
Wismar. Omkr. 1362: 288.
Jode se Henzeke.
Johan (se også Hannes og Johannes): I.
Gejstlige: 1. J., biskop af Kammin. 1361:
71. 1363: 382, 399. — 2. J., dekan i Lübeck.
1362: 259, 261, 262. 1363: 316. — 3. J.
Junge, kannik i Schwerin. 1362: 150 (note),
151. — 4. J. Poretz, kannik i NeumünsterBordesholm. 1361: 109. — 5. J. Schwalen
berg, kannik i Schwerin, sognepræst i Gade
busch. 1363: 357. — 6. J. Walters, kannik
i Münstermaifeld. 1363: 377. — 7. J. v.
Helle, sognepræst i Borreby. 1362: 217
(note), 267. 1363: 291, 295, 317, 336, 346,
359, 403, 404. — 8. J. v. Linzen, klerk i
Münster stift. 1362: 226, 229. 1363: 295,
336. — 9. J. Twet, greverne af Holstens
protonotar. 1363: 363. — 10. J. Wunstorp,
rådsnotar i Hamburg. 1361: 145. 1363:
335, 363> 382. — 11. J., magister, notar
i Stettin. 1363: 309, 363.
II. Verdslige: 1. J. 2., konge af Frankrig.
1361: 117. — 2. J., hertug af Berry. 1361:
117. — 3. J. 3., afdød greve af Holsten.
1361: 115. — 4. J. v. Basele, i Rostock.
1361: 6. — 5. J. Bomgarden, rådmand i
Rostock. 1361: 79, 82. 1362: 244, 245.
1361: 3°9, 35L 363- — 6. J. Bokholt,
rådmand i Greifswald. 1363: 309. — 7.
J. v. Bornse, rådmand i Riga. 1363: 351.
— 8. J. Borwold, rådmand i Kolberg.
1363: 309, 363, 399, 406. — 9. J. Breyde,

Johan—Jon
holstensk væbner. 1361: 112, 115. — 10.
J. Dargetzow, rådmand i Wismar. 1361:
79, 82. 1362: 244, 245. 1363: 297, 309,
321, 335, 337, 35», 3^3, 382, 399, 4°6. —
11. J. Darsenitze, rådmand i Anklam.
1363: 382, 399. — 12. J. Dudesch, borger
i Lübeck. 1363: 311. — 13. J. Finnesten,
mester i Lübeck. 1361: 53. — 14. J. Fle
ming, ridder, udsending fra Stralsund.
1363: 351. — 15. J. Glashagen, borger i
Rostock. 1363: 350. — 16. J. Gletzow, råd
mand i Wismar. 1363: 335, 399. — 17. J.
Grawetop, skipper i Rostock. 1363: 297,
324. — 18. J. Grenze, rådmand i Rostock.
1361: 79, 82. 1363: 297. — 19. J. Hermens
torp, borger i Lübeck. 1363: 311. — 20.
J. Hummersbüttel, ridder. 1362: 197.
1363: 337. — 21. J. Höing, får lejde af
hansestæderne. 1363: 337. — 22. J. Junge,
hans sag behandles på hansedagen i Ny
købing. 1363: 337. — 23. J. Kahl, råd
mand i Rostock. 1362: 244, 249, 250. —
24. J. Kahl, lyst fredløs i Wismar. Omkr.
1362: 288. — 25. J. Kalsow, rådmand i
Wismar. 1361: 79, 82. 1363: 406 (note). —
26. J. v. d. Kule, hamburgsk brevdrager.
1362: 287. — 27. J. v. Kyritz, rådmand i
Rostock. 1362: 155- 1363 i 309, 335, 337,
351, 382. — 28. J. Lange, rådmand i Kiel.
1363: 297, 309, 321, 335, 351. — 29.
J. v. Lunden, betænkes i Detmar v. Ra
vens testamente. 1361114. — 30. J. v.
Lübeck, i Rostock. 1361: 114. — 31.
J. Manderow, rådmand i Wismar. 1362:
244, 245. 1363: 297, 32», 335, 35», 363— 32. J. Meteler, rådmand i Lübeck.
1362: 268. 1363: 405. — 33. J. Moltke af
Teutenwinkel, mecklenburgsk ridder. 1361:
43, 55- 1362: 181, 244. — 34. J. Moltow,
rådmand i Wismar. 1363: 297. — 35. J.
Oldenvere, borger i Lübeck. 1361: 67. —
36. J. Pape, Tideman Berboms svigersøn.
1361: 78. — 37. J. v. Pentz, rådmand i
Lüneburg. 1363: 351. — 38. J. Pertzeval,
rådmand i Lübeck. 1361: 14. 1362: 244,
245- 1363: 294, 297, 335, 337, 351, 363,
382, 399, 406. — 39. J. Pleskow, rådmand
i Lübeck. 1361: 79, 82. 1362: 244, 245.
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1363: 297, 309, 321, 335, 337. — 40.
J. v. Piessen, mecklenburgsk væbner. 1361:
4. — 41. J. v. Politz se Henning v. Politz.
— 42. J. Preen, i Lübeck. 1362: 187. —
43. J. Raven, broder til Detmar Raven.
1361: 14. — 44. J. Redberg, i Rostocks
tjeneste. 1363: 354 (note). — 45. J. Ruge,
rådmand i Stralsund. 1363: 399. — 46.
J. Rutensten, eksekutor af Eggert Rosenvelds testamente. 1362: 230. — 47. J.
Skinkel, broder til Hartvig, Lydeke og
Timme Skinkel. 1363: 356. — 47a. J. v.
Stade, i Hamburg. 1361: 145. — 48.
J. Stocken, i Lübeck. 1361: 116. — 49.
J. Svinekule, ridder. 1362: 181. — 50. J.
Wesler, rådmand i Lübeck. 1362: 230.
1363: 405. — 51. J. Visch, rådmand i Kiel.
1363: 351, 3$3’ — 52. J. Witte, garver i
Lübeck. 1363: 315. — 53. J. Wittenborg,
borgmester i Lübeck. 1361: 53, 79, 82.
1362: 193 (note). 1363: 297, 309, 321, 363.
— 54. (J.) Volmesten, rådmand i Elbing.
1363: 351. — 55. J., søn af Didrik fra
Briel. 1363: 324. — 56. J., søn af Willebrand Munter. 1363: 337. — 67. J.,
vekselerer i Hamburg. 1362: 287.
Johanna, hertuginde af Luxemburg, Loth
ringen, Brabant og Limburg. 1362: 191.
Johannes: 1. J. 22., afdød pave. 1361: 95. —
2. J., biskop af Beauvais. 1363: 394. —
3. J. Guilaberti, pavelig nuntius og kollektor i Danmark, Norge og Sverige. 1361:
24, 72. — 4. J. (de Silvis), dekan ved St.
Agricol i Avignon. 1361: 73, 122. 1362:
239, 243. 1363: 303, 368, 372, 404. —
5. J. Machowang, kannik i Chiemsee.
1361: 66. — 6. J., kansler i Krakow.
1363: 411. — 7. J. Garrigia, pavelig kan
cellist. 1362: 195. — 8. J., vojevode
af Sandomir. 1363: 411. — 9. J., bevidner
obligation af Jens Hennekesen. 1363: 304.
Jon (se også Jens): 1. J. Bonde, afdød råd
mand i Ribe. 1361: 44. 1363: 289. —
2. J. Bukhorn, købmand i England. 136162: 146. — 3. J. Hjärne, svensk ridder.
1361: 80, 83. — 4. J. Hvid, på Viborg
landsting. 1363: 322. — 5, J. Ingesson,
har rejst godskrav gennem Ebbe Piik.
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1363: 381. — 6. J. Jensen, fæster i Holtug.
1361: 74. — 7. J. Krummedige, søn af
Hartvig Krummedige. 1362: 225.
Josef: 1. J. Nielsen, kannik, senere ærkedegn
i Lund. 1361: 21, 22. 1362: 256. 1363:
313. — 2. J. Erlandsen, Jens Stigsens klerk.
1361:22.
Jul se Markvard.
Juliane,
Tore Magnusson. 1363: 330.
Junge se Albrecht og Johan.
Jwschn se Astred.
Jons Bruddsson, herredshøvding i Uppvidinge. 1361: 38. Efter 1361: 39.
K

Kåd se Povl Jensen.
Kål se Niels.
Kås sejens og Kristian.
Kabolt se Heine og Nicolaus.
Kabup se Henneke.
Kahl se Johan.
Kale se Lyder.
Kalemand se Niels.
Kalsow se Johan.
Kalv se Erland og Jens.
Kamen se Henrik.
Kannenmaker se Gerhard.
Karl: 1. K. 4., romersk kejser. 1363: 357,
369, 375, 411. — 2. K. Ulfsson, svensk
ridder. 1361: 80, 83. — 3. K., søn af
Jakob Karlsen af Højby. 1362: 203.
Kasimir, konge af Polen. 1361: 71. 1363:
411. 1363-78: 412.
Katerine, enke efter Aleksander (Jensen).
1361:129.
Keldebæk se Niels Jensen.
Kelleby, lyst fredløs i Wismar. Omkr. 1362:
288.
Kempe se Køneke.
Ketelhot se Gerhard og Mathias.
Klaus (se også Nicolaus): 1. K., greve af
Holsten. 1361: 63, 68 (note), 84, 112.
1362: 162, 174 (note), 218, 219, 244, 249,
250- 1363: 296, 300, 309, 334, 335, 363,
408. — 2. K. v. Hoo, har rettigheder i
fangen Harald. 1361: 91. — 3. K. Krum
medige, søn af Hartvig Krummedige. 1362:
225. — 4. K. Limbæk Mulerth, ridder,

senere drost. 1361: 2, 69, 104. 1362: 166,
180, 181, 193, 244, 249. 1363: 337, 385. —
5. K. Spliet, har pantsat gods til Lyder
Kale. 1363: 393. — 6. K., lange-, borger
i Odense. 1363: 397.
Klerck se Gerhard.
Klinkrode se Gdzeke.
Knap se Arnold.
Knop se Henning.
Knoppe se Peter.
Knud: 1. K. Bugge, væbner. 1362: 181. —
2. K. Hågensen, får gods i pant af Lars
Uffesen. 1363: 341. — 3. K. Nielsen,
borger i Slagelse. 1363: 395. — 4. K.
Pedersen Røde, pantsætter gods til Bo
Dørsvend. 1361: 139.
Koch se Didrik.
Koesveld se Bernhard.
Koggemester se Mathias.
Konrad: 1. K. Berkhane, i Rostock. 1361:
113. — 2. K. Briiggeman, broder til Tideman. 1361: 5, 78. — 3. K. v. d. Liihe
af Buschmiihlen, mecklenburgsk væbner.
1362: 181. — 4. K. v. Mansingen, tysk
væbner. 1362: 164. — 5. K. Moltke af
Belitz, mecklenburgsk væbner. 1362: 244.
— 6. K. Moltke af Wulfshagen, mecklen
burgsk væbner. 1362: 244. 1363: 3O9(?).
— 7. K. Schoneveld, rådmand i Stargard.
1363: 382.
Kopman se Bernhard.
Kordeshagen se Henrik.
Kosen sejesse.
Kossebode se Reimar.
Krabbe se Esbern og Mikkel.
Krakevitz se Nicolaus.
Kristian: 1. K. Arnestsen (Fasti), væbner.
1361: 2. — 2. K. Bosel, mecklenburgsk
væbner. 1362: 181. — 3. K. Jonsen Kås,
ridder. 1361: 104. 1362: 166. 1363: 393.
— 4. K. Kule, ridder, hertug Kristoffers
hofmester. 1362: 181, 197, 244, 249. 1363:
339. — 5. K. Vendelbo, ridder. 1363:
322.
Kristine: 1. K., datter af Peder Kryp.
1361-65: 110. — 2. K. Pedersdatter, enke
efter Jens Truedsen af Araslov. 1363: 325.
Kristoffer: 1. K. 2., afdød konge. 1362: 199.

Krog—Lydeke
— 2. K., hertug af Lolland, søn af kong

Valdemar. 1361: 3, 69, 71, 142. 1362:
180, 181, 190, 197, 244, 249, 250, 273.
1363: 296, 321, 339, 373. — 3. K. Eriksen,
ridder. 1361: 13. 1363: 342.
Krog se Felix.
Krüdener se Henrik.
Krummedige se Anders, Hartvig, Jon, Klaus,
Nicolaus og Volrad.
Kruse se Henrik.
Kryp se Peder.
Krøpelin se Arnold og Herman.
Kule se Hartvig, Herbord, Johan og Kristian.
Kulpe se Lydeke.
Kune se Lydeke Skinkel.
Kurier se Herbord.
Kurne se Henneke.
Kyessel, borger i Hamburg. 1362: 170.
Kyritz se Johan.
Kyrning se Peder Nielsen.
Kysselow se Herman.
Köller se Nicolaus.
Køneke: 1. K. Diedrichshagen, broder til
Herman Diedrichshagen. 1362: 187. —
2. K. (v. Havene), broder til Martin v.
Havene. 1361: 53. — 3. K. Kempe, har
været i fangenskab hos Mads Sod. 1362:
248. — 4. K. Redwisch, lyst fredløs i
Wismar. Omkr. 1362: 288.
Köster se Nicolaus.
L

Lambert: 1. L., subdiakon, klerk hos biskop
Niels af Odense. 1362: 225. — 2. L. v.
Münster, rådmand i Visby. 1363: 351. —
3. L. Rode, rådmand i Rostock. 1362:
155. — 4. L. Warendorp, rådmand i
Greifswald. 1361: 79, 82. 1363: 297. 351,
382, 399, 406. — 5. L. Witte, rådmand i
Rostock. 1363: 309, 321, 399, 406.
Lang se Oluf.
Lange se Arnold, Henrik og Johan.
Lars (se også Laurentius): 1. L. Bokholt,
afdød præst ved St. Nikolaj kirke i Lund.
1361: 93. — 2. L., sognepræst i Frørup.
1361: 18. — 3. L. Andersen, betænkes i
Jens Stigsens testamente. 1361: 22. —
4. L. Hvas, ridder. 1363: 322. — 5. L.
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Jakobsen, Bent Bygs svend. 1362: 153.
— 6. L. Jensen, ejer gods i Gerlev. Før
1362: 283. 1362: 284. — 7. L. Jonsen,
afdød drost. 1363: 397. — 8. L. Nannesen,
borger i Nykøbing (Falster). 1362: 210.
— 9. L. Uffesen, ridder. 1362: 166. 1363:
341Lassan se Henrik.
Latekow se Henning.
Laurentius, junker af Werle. 1361: 71.
Lave, Uffesen, væbner. 1361: 2, 104.
Lemmeke Nyrgenna, borger i Hamburg.
1362: 170.
Leppene se Bertold v. Leppene.
Levetzow se Volmar.
Limbæk se Godskalk, Klaus og Lyder.
Linzen se Johan.
Lisowe se Volrad.
Lochen se Frederik.
Lode se Henneke, Henrik, Nicolaus og
Odvard.
Lohe se Eggert.
Lok se Peder.
Luchow se Bernhard.
(Lucie), ~ Niels Jensen Skydebjerg. 1363:
4*3Ludolf: 1. L. (v. Wittinghe), kantor i Ham
burg. 1363: 372. — 2. L. v. Kulpe se
Lydeke v. Kulpe. — 3. L. Niendorp,
rådmand i Rostock. 1363: 309, 363. —
4. L., fader til Goswin. 1362: 199. —
5. L. Skinkel Bredehals se Lydeke Skinkel
Bredehals. — 6. L. Skinkel Kune se
Lydeke Skinkel Kune.
Ludvig: 1. L., konge af Ungarn. 1363: 411.
— 2. L. Romeren, markgreve af Branden
burg. 1361: 71. 1362: 189. — 3. L., ridder.
1361: 10. — 4. L., søn af Jakob Karlsen
af Højby. 1362: 203.
Lunden se Johan.
Lunge se Oluf og Oluf Madsen.
Lübeck se Henrik og Johan.
Lydeke: 1. L. v. d. Heide, i Hamburg.
1362: 287. — 2. L. v. Kulpe, rådmand i
Stralsund. 1361: 79, 82. 1363: 309, 321,
335, 382, 399, 406. — 3. L. Skinkel
Bredehals, væbner. 1363: 299, 356, 364.
— 4. L. Skinkel Kune, ridder, høveds-
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mand på Nyborg. Omkr. 1362-64: 158.
1362: 181, 193, 211, 235 (note), 244, 249,
270, 271, 272. 1363: 311, 314, 315, 356,
364. — 5. L. Skinkel, broder til Hartvig,
Johan og Timme Skinkel. 1363: 356.
Lyder: 1. L. Kale, ridder. 1363: 393. —
2. L. Limbæk, ridder. 1362: 181. — 3. L.
Lützow, mecklenburgsk væbner. 1363:
357. — 4. L. v. Owe, holstensk ridder.
1362: 174. 1363: 316. — 5. L. Skinkel
se Lydeke Skinkel. — 6. L. Storm, fader
til Eler Storm. 1361: 90. 1362: 232.
Lühe se Konrad og Nicolaus.
Lützow se Detlev, Fikke, Lyder og Volrad.
M

Macarius, kong Valdemars kansler. 1363:
385Machowang se Johannes.
Mads (se også Mathias): 1. M. Frændesen,
har haft gods i pant af Niels Jakobsen Vogn.
1362: 163. — 2. M. Skytte, Jens Staver
skovs fælle. 1363: 358. — 3. M. Sod, væb
ner. 1362: 248. 1363: 409.
Magnus (se også Mogens): 1. M., konge af
Sverige. 1361: 9, 40, 61, 63, 70, 75, 77
(note), 80, 81, 82, 83, 84, 106. 1362:
156, 167, 179, 182, 193 (note), 214, 237, 244,
245, 249, 250, 265. 1363: 296, 297, 309,
321, 331, 335, 337, 35L 355, 366, 367,
379, 386, 398 (note), 440. Omkr. 1363:
442 (note). — 2. M., hertug af Mecklen
burg, søn af hertug Albrecht 2. 1361: 3.
1362: 180, 181, 197. 1363: 337. — 3. M.
Eriksson, afdød, arves af fru Margrete,
~ Ebbe Piik. 1363: 330.
Make (se også Markvard): 1. M. Busch,
i Hamburg. 1361: 145. — 2. M. Dovendeghe, borger i Lübeck. 1362: 211.
Malchow se Arnold.
Mallin se Bernhard.
Manderow se Johan.
Mane se Detlev.
Mansingen se Konrad.
Manteufel se Eggert.
Marcialis se Nicolaus.
Margrete: 1. M., datter af kong Valdemar.
1363: 337. — 2. M. Hellemose, frue, skøder

gods til Herman Kysselow. 1363: 326. —
3. M. Karls, enke efter Karl Jakobsen.
1361: 86. — 4. M. Nielsdatter, ~ Ingemar
Karlsen. 1361: 22. — 5. M. Nielsdatter,
frue, betænkes i Niels Poses testamente
(= nr.4?). 1361-65: 110. — 6. M. Ottosdatter, har pantsat gods til Peder Larsen.
1362: 266. 1363: 310. — 7. M. Pedersdatter, frue, betænkes i Niels Poses testa
mente. 1361-65: 110. — 8. M. Steffensdatter, betænkes i Jens Stigsens testamente.
1361: 22. — 9. M., ~ Anders Stigsen,
moder til Stig Andersen. 1361: 19. —
10. M.,
Ebbe Piik. 1363: 330, 381. —
11. M.,
Jakob Havre. 1361: 22. —
12. M., ~ Jakob Jensen af Markie. 1362:
273. — 13. M.,
Niels Agesen, ridder.
1363: 301.
Marina: 1. M. Albertsdatter, skøder gods til
Vestervig kloster. 1361: 134. — 2. M., enke
efter Niels Hak. 1362: 161.
Markmand se Ivan.
Markvard: 1. M. Jul, eksekutor af Eggert
Rosenvelds testamente. 1362: 230. — 2.
M. Rutensten, lybsk foged i Skåne. 1363:
380. — 3. M. Sagenitze, rådmand i Anklam. 1361: 79, 82. 1363: 321, 382, 406.
— 4. M. Sehested af Hiitten, ridder.
1363: 356, 364. — 5. M. Skinkel Vosben,
afdød, fader til Hartvig og Rudolf Skinkel.
1363: 356, 364. — 6. M. Weger, i fangen
skab. 1363: 337. — 7. M. Vorrad, råd
mand i Stettin. 1363: 363. — 8. M. Wulf,
broder til Hartvig Wulf. 1361: 109.
Marre se Hannes.
Martin (se også Morten): 1. M. v. Fahren,
biskop Wipert af Ratzeburgs generalofficial.
1362: 208. — 2. M. Groper, borger i Ham
burg. 1363: 388. — 3. M. v. Havene,
fader til Martin, Henneke og Køneke.
1361: 53. — 4. M. v. Havene, søn af Martin
v. Havene. 1361: 53.
Mas se Thomas.
Mathias: 1. M., provst i Våsterås. 1362:
239. — 2» M. v. Anten, tysk væbner.
1362: 164. — 3. M. Håkonsen, ~ Merete
Filipsdatter. 1362: 154. — 4. M. Ketelhot,
ridder. 1363: 337. — 5. M. Koggemester,

Mauricius—Niels
i Rostock. 1362: 155. — 6. M. Mogensen,
på Viborg landsting. 1361: 104. — 7. M.
Raven, mecklenburgsk ridder. 1362: 181.
1363: 357. — 8. M. Spikhering, hans
sag behandles på hansedagene i Wismar
og Lübeck. 1363: 335, 351.
Mauricius, dekan i Bremen. 1362: 241.
Mechtild i Malmø, Tideman Berboms mo
ster. 1361: 78.
Merete Filipsdatter,
Mathias Håkonsen,
tidligere
Sigvid Trane. 1362: 154.
Meteler se Johan.
Meyendorp se Hasse.
Mikkel: 1. M. Krabbe, besegier brev af
Lyder Kale. 1363: 393. — 2. M., Jens Stigsens dreng. 1361: 22.
Minst, Jens Stigsens dreng. 1361: 22.
Mirislav, grevinde af Holsten,
Adolf 7.
1361: 88.
Mogens: I. Gejstlige: 1. M., biskop af
Børglum, kong Valdemars høvedsmand i
Ålborg. 1361: 34, 104. 1362: 170, 180,
181, 200, 202, 244, 249, 275. 1363: 368,
375. — 2. M., forstander i Børringe kloster.
1363-78: 412. — 3. M. Nielsen, kannik i
Ribe, Lund og Slesvig, senere provst i
Odense. 1361: 57, 59, 66. 1363: 319. —
4. M. Tordsen, magister, kannik, senere
dekan i Lund. 1361: 21, 22. 1361-65:
11 o. — 5. M. Danmark, præst ved kapellet
»Aoruo«. 1363: 372. — 6. M. Troelsen,
evig vikar i Roskilde. 1362: 183.
IL Verdslige: 1. M. Hågensen i Villands
h. 1361: 17, 20, 23, 26. — 2. M. Pedersen
af Gerlev, ~ Cecilie. 1361: 74. 1362: 234.
— 3. M. Pedersen, fæster i Uggeløse.
1363: 361. — 4. M. Saksesen, borger i
Roskilde. 1363: 413.
Moltke se Albrecht, Evert, Fikke, Henneke,
Henrik, Johan og Konrad.
Moltow se Johan.
Monchuzen se Heine.
Morten Pedersen, borger i Malmø. 136165: 110. 1362: 196.
Morum se Godfred.
(Mule) af Falkendal se Godskalk.
Mulerth se Klaus Limbæk.
Mummendorp se Volrad.
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Munk se Peder.
Munter se Willebrand.
Mus se Henning og Jakob.
Münster se Lambert.
Myntenbeke se Didrik.
Monnik se Didrik.
N

Nase se Godskalk.
Negendanke se Detlev.
Neste se Henneke.
Nicolaus (se også Klaus, Niels og Nils):
I. Gejstlige: 1. N., kardinalbiskop af
Tusculum. 1363: 344 (note), 345. — 2.
N. Marcialis, kannik i Toul. 1362: 150. —
3. N. Grepindorf, evig vikar i Breslau.
1362: 150 (note). — 4. N. Krakevitz,
biskop af Henrik af Roskildes official.
1362: 223. — 5. N. Floreke, notar i Lüne
burg. 1363: 351. — 6. N. Ruter, offentlig
notar. 1362: 227, 267. — 7. N., notar i
Greifswald. 1363: 363.
II. Verdslige: 1. N. v. Femern, i Lübeck
(= nr. 16?). 1361: 29, 53. — 2. N. Gartze,
borger i Hamburg. 1362: 170. — 3. N.
Halveploch, rådmand i Kiel. 1363: 297,
309, 35 L 3^3, 382. — 4. N. Kabolt, hans
sag behandles på hansedagen i Nykøbing.
1363: 337. — 5. N. Krummedige, holstensk
ridder. 1363: 321. — 13. N. Köller, pom
mersk ridder. 1363: 382. — 6. N. Köster,
i Rostock. 1361: 114. — 7. N. v. Lode,
fader til Henneke, Henrik og Odvard v.
Lode. 1361: 60. — 8. N. v. d. Lühe,
mecklenburgsk ridder. 1362: 181. — 8.
N. Matzen, hamburgsk skipper. 1362: 170,
— 10. N. Rike, rådmand i Kiel. 1363: 309,
32i, 335, 351, 363. — 11. N. Smeger af
Fahrenholz, mecklenburgsk væbner. 1362:
181, 244. — 12. N. Vinke, lyst fredløs i
Wismar. Omkr. 1362: 288. — 13. N. Wobbermin, rådmand i Stettin. 1363: 363. —
14. N. Worm, tysk væbner. 1363: 354. —
15. N. Westfal, rådmand i Greifswald.
1361: 79, 82. 1363: 399, 406. — 16. N.,
fra Femern (Vemerting) (= nr. 1?). 1363:
337, 351. — 17. N., i Rostock. 1361: 114.
Niels (se også Nils): I. Gejstlige: 1. N. Jen-

344

Niels—Nils

sen, ærkebiskop af Lund. 1361: 21, 22, 28,
3°, 94» 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107.
1361-65: 110, 121. 1361-79: 147, 148.
1362: 172, 173, 177, 200, 202, 206, 224,
244, 256, 261. 1363: 313, 321, 325, 337,
338, 339, 344, 355, 375, 39i- 1363-64:
417, (427), 432. — 2. N., biskop af Odense.
1361: 35, 65. 1362: 172, 173, 200, 202, 225.
— 2. N., biskop af Slesvig. 1361: 57 (note),
59, 85, 95- 1363: 356, 364, 372. — 4. N.
Absalonsen, afdød provst i Lund. 1361: 94.
— 5. N. Jakobsen, kannik i Lund og
Roskilde, provst i Lund. 1361: 1, 21, 22,
28, 94, 95, 121, 122. 1362: 150, 151, 261
(note), 262. 1363: 414, 416, 418. 1363-64:
419, 420. — 6. N. Pedersen Brun, kannik i
Slesvig, provst i Barvidsyssel. 1361: 85, 92.
— 7. N. Jensen, dekan i Roskilde. 1362:
183. 1363: 327. 1363-64: 419. — 8. N.,
prior i Dalum kloster. 1363: (285). 1363:
397. — 9. N. Bernhardsen, kannik i Ribe.
1361: 2. — 10. N. Erlandsen, kannik i
Lund. 1361: 21, 22. — 11. N. Eskilsen,
gejstlig i Lunds stift, kannik i Skara, kong
Magnus’ kansler. 1363: 366. — 12. N.
Knudsen, magister, kannik i Lund. 1361:
21, 22. 1362: 256. — 13. N. Pedersen,
degn i Roskilde stift, Johannes Guilabertis notar, kannik i Uppsala. 1361: 72, 73.
— 14. N. Pose, kannik i Lund. 1361: 21,
22. 1361-65: 110. — 15. N. Tygesen,
kannik i Roskilde. 1362: 183. — 16. N.
Bastover, præst i Halmstad. 1363:
321.
IL Verdslige: 1. N. Ågesen, ridder,
Margrete. 1363: 301, 305. — 2. N.
Agesen, Jens Stigsens svend. 1361: 22. —
3. N. Bramdrup (Skram), væbner. 1361: 2.
— 4. N. Brat, på Viborg landsting. 1363:
322. — 5. N. Breme, i Ribe. 1363: 289.
— 6. N. Bugge, ridder. 1363: 289. — 7.
N. Ebbesen, foged i Vindinge h. 1363: 397.
— 8. N. Eriksen af Holm, på Viborg
landsting. 1363: 322. — 9. N. Esgersen
(Lange), væbner, senere ridder. 1361: 42,
104. 1363: 352. — 10. N. Friis af Stollig.
1361: 86. — 11. N. Gunnarsen, borger i
Roskilde. Omkr. 1362-64: 158. — 12.

N. Hak af Hyby. 1362: 160, 161. — 13.
N. Hase, ridder. 1361: 2. — 14. N. Hekelt,
fæster i Warleberg. 1363: 356. — 15.
N. Hvideskåning, afdød ridder. 1363: 325.
— 16. N. Jakobsen Vogn, skøder gods til
Herman Degn. 1362: 163. — 17. N. Jen
sen, foged i Frosta h. 1363: 305. — 18.
N. Jensen af »Irlingh«. 1361: 130. — 19.
N. Jensen (Munk) af Keldebæk, kong Val
demars justitiar. 1361: 1, 8, 11, 12, 17,
23, 25, 26, 37. 1362: 201, 203, 204, 205,
212, 213, 215, 220, 263. 1363: 292. — 20.
N. Jensen af Oretorp. 1363: 308. — 21.
N. Jensen Skydebjerg, broder til Povl
Jensen. 1363: 413. — 22. N. Jonsen, lyst
fredløs i Wismar. Omkr. 1362: 288. —
23. N. Kål, Jens Staverskovs fælle. 1363:
358. — 24. N. Kalemand, pantsætter gods
til Jens Nielsen. 1361: 141. — 25. N.
Knudsen af Svanholm, ridder, ~ Cecilie.
1361: 19. 1362: 181. 1363: 332, 342, 349,
361. — 26. N. Olufsen af Eskilstrup,
~ Arløg. 1363: 387. — 27. N. Pedersen,
væbner. 1361: 2. — 28. N. (Pedersen)
Helsinge, får gods i pant af Antvorskov
kloster og pantsætter det til kong Valde
mar. 1363: 318, 395. — 29. N. Povlsen
Finke af Terslev. 1363: 349. — 30. N.
Skrædder, Jens Stigsens svend. 1361: 22.
— 31. N. Skytte af Annetorp. 1362: 263.
— 32. N. Tordsen, har ejet gods i Østofte.
1361: 7. — 33. N. Torstensen, ridder.
1362: 166. — 34. N. Truedsen, afdød
ridder. 1363: 312. — 35. N. Truedsen,
væbner. 1362: 252. — 36. N. Tuesen af
Tangå. 1361: 18.
Niendorp se Ludolf.
Nils: 1. N. Markusson, biskop af Linkoping.
1361: 80, 81, 83. 1363: 379. — 2. N..
biskop af Skara. 1361: 81. — 3. N., ærkedegn i Linkoping. 1362: 239. — 4. N.
Djåkn, kong Magnus svend. 1362: 182. —
5. N. Erlandsson (Sparre), oplader gods
til Arvid Bentsen. 1361: 38, 39. — 6. N.
Jonsson, hans navn anført på plica på
Bengt Filipssons plads. 1361: 83 (indled
ning i Dipi.Dan.). — 7. N. Knutsson,
besegier brev af Tore Magnusson. 1363:

Nyenborg—Peder
330. — 8. N. Turesson, svensk ridder,
drost. 1361: 80, 83.
Nyenborg se Herman.
Nyrgenna se Lemmeke.
O
Ove se Heine.
Odvard v. Lode, søn af Nicolaus v. Lode.
1361: 60.
Oldbalch se Henrik.
Oldenborg se Bernhard.
Oldenvere se Johan.
Oltena se Emeke.
Oluf: 1. O., ærkebiskop af Nidaros. 1363:
391 (note). — 2. O. Jensen, kantor i
Roskilde. 1363: 327. — 3. O. Bjørnsen
(Bjørn), ridder. 1362: 181, 244, 249.
— 4. O. Bjørnsen, besegier brev af Stig
Andersen (= nr.3?). 1361: 19. — 5. O.
Jensen (Saltensee), ridder. 1361: 19. 1362:
181. 1363: 342. — 6. O. Lang, borger i
Nykøbing. 1362: 210. 1363: 358. — 7.
O. Lunge, ridder. 1363: 409. — 8. O.
Madsen Lunge, har indløst gods fra Niels
Knudsen. 1363: 332. — 9. O. Nielsen,
i Skåne. 1361: 17, 20, 23, 26, 54. 1362:
204, 205. — 10. O. Pedersen, bevidner
brev af Stig Andersen. 1361: 19.
Osenbrugge se Herman og Walter.
Otto: 1. O., guardian i Trelleborg. 1363-78:
412. — 2. O., byskriver i Kolberg. 1361:
79, 82. — 3. O. v. Brcmen, lyst fredløs i
Wismar. Omkr. 1362: 288. — 4. O. v.
Dewitz, mecklenburgsk ridder. 1361: 50.
1362: 181. — 5. O. Gruwel Skinkel,
væbner. 1362: 235. 1363: 356. — 6. O. v.
Helpte, mecklenburgsk ridder. 1362: 181.
— 7. O. Skeel Skinkel, Lydeke Skinkels
frænde. 1363: 356. — 8. O. Snafs, væbner.
1361: 2.
Ove Stigsen, søn af Stig Andersen. 1361: 19.
Ove se Heine.
Owe se Lyder.
Osenbrugge se Walter.
P

På sejens.
Paal se Bernhard.
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Palle Jensen (Jonsen) (Munk), ridder. 1361:
130. 1362: 165, 181, 244, 249. 1363: 387.
Pape se Herman og Johan.
Parkentin se Detlev.
Partzow se Heine.
Peder (se også Peter og Petrus): I. Gejstlige:
1. P., biskop af Ribe. 1361: 2, 36. 1362:
200, 201, 202. 1363: 289. — 2. P., biskop
af Viborg. 1361: 104, 108. 1362: 200, 202.
— 3. P. Bodulvsen, kannik og kantor i
Lund. 1361: 21, 22, 66. 1362: 256. — 4.
P. Jensen, kannik i Lund. 1361-65:
110. — 5. P. Strangesen, kannik i Ros
kilde, provst i Østersyssel. 1363: 343. —
6.* P., kannik i Roskilde (= nr. 5?). 1363:
223. — 7. P., kannik i Roskilde (= nr. 5?).
1362: 223. — 8. P. Jensen, sakristan i
Lund. 1361: 21. — 9. P. Simonsen,
præst ved St. Nikolaj kirke i Lund. 1361:
93II. Verdslige: 1. P. Bæger, ridder. 1362:
282, 286. 1363: 325. — 2. P. Då, i Tønder.
1361: 2. — 3. P. Dene, har indløst gods
fra Folmer Pedersen og Peder Olufsen.
1363: 410. — 4. P. Due, har fået gods i
pant af kong Magnus. 1361: 61. 1362: 179.
— 5. P. Eskilsen, kong Eriks svend.
Omkr. 1361: 64 (note). — G. P. Eskilsen,
skriver til Stralsund om nedsaltning af sild
(= nr. 5?). Omkr. 1361: 64. — 7. P.
Eskildsen af Bosarp. 1362: 196. — 8. P.
Eskilsen, har gældskrav på biskop Mogens
af Børglum (= nr. 6?). 1362: 275. — 9.
P. Eskilsen, betænkes i Jens Stigsens testa
mente. 1361: 22. — 10. P. Eskilsen, Jens
Stigsens kok. 1361: 22. — 11. P. Gregersen,
betænkes i Niels Poses testamente. 1361-65:
110. — 12. P. Jensen Grubbe, ridder. 1362:
181. 1363: 342, 349, 361. 1363-78: 412. —
13. P. Hemmingsen, fæster i Ladager.
1361: 74. — 14. P. Henriksen, pantsætter
gods til Rikard Reinekesen. 1361: 45. —
15. P. Holgersen af Skepparslov, væbner,
broder til Jakob Holgersen. 1362: 196.
1363: 308. — 16. P. Hvid af Nørbæk, på
Viborg landsting. 1363: 322. — 17. P.
Jakobsen, fæster i Ladager. 1361: 74. —
18. P. Jensen af Mossby. 1361: 127. —
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Pentz—Radeke

19. P. Jensen af Od. 1363: 322. — 20.
P. Jensen Brun, borger i Roskilde. 1361:
m. — 21. P. Knudsen, har fået løse
penge af Henzeke Jode. 1362: 247. — 22.
P. Kristinesen, fæster i Vilslev. 1363: 289.
— 23. P. Kryp, fader til Kristine. 1361-65:
110. — 24. P. Larsen, ridder. 1361: 3. —
25. P. Larsen, får tildømt gods i Rørbæk.
1363: 310. — 26. P. Lok, kong Valdemars
svend. 1361: 87. — 27. P. Madsen, borger
i Svendborg. 1362: 218. — 28. P. Munk,
pantsætter Hedegård. 1363: 434. — 29.
P. Nielsen Kyrning af Knutstorp, ridder.
1362: 252. 1363: 436. — 30. P. Nielsen,
ridder. 1361: 54. 1362: 204. — 31. P.
Nielsen, væbner. 1362: 252. — 32. P.
Nielsen, høvedsmand på Helsingborg, se
nere på Vordingborg og Lindholm. Omkr.
1361: 64 (note), 91. 1363: 328, 360.
1363-78: 412. — 33. P. Nielsen, borger
i Roskilde. 1363: 413. — 34. P. Nielsen,
borger i Slagelse. 1363: 395. — 35. P.
Nielsen, fæster i Roaldv. 1363: 308. —
36. P. Olufsen, har haft gods i pant af
Arnold Knap og Peder Dene. 1363: 410.
— 37. P. Plade, i København. 1363: 228
(note). — 38. P. Plade (Plote), i lybsk
fangenskab (= nr. 37?). 1362: 228. — 39.
P. Polvsen, betænkes i Niels Poses testa
mente. 1361-65: 110. — 40. P. Skåning,
Jens Stigsens svend. 1361: 22. — 41. P.
Skegge, fæster i Kåglinge. 1361-65: 110.
— 42. P. Stigsen, ridder, broder til Jens
Stigsen. 1361: 22. — 43. P. Storm, får
gods i pant af Ingvar Nielsen. 1361: 48,
142. — 44. P. Svendsen af Stegeborg.
1361: 113. — 45. P. Troelsen, Unkers
svend. 1362: 255. — 46. P. (Troelsen) af
Tyvelse. 1362: 168. — 47. P. Tuesen af
Gerlev, afdød, ~ Inge Jonsdatter. 1362:
283.
Pentz se Johan.
Pertzeval se Johan.
Peter: 1. P., ærkebiskop af Uppsala. 1361:
72, 73, 75, 81 • 1363: 391 (note). — 2.
P., hr., svensk præst. 1363: 330 (note).
— 3. P. Bonde, svensk ridder. 1361: 80,
83. — 4. P. Dudde, fader til Margrete,

~ Ebbe Piik. 1363: 330. — 5. P. Knoppe,
får gods i pant af Ebbe Piik. 1362: 209.
— 6. P. Stockelstorp, rådmand i Reval.
1363: 351» — 7. P. Telghener, i Rostock.
1361: 114. — 8. P. Witte i Rostock, fader
til Henrik Witte. 1363: 348.
Petershagen se Henning.
Petrus (se også Peder, Peter og Pieter):
1. P., kardinaldiakon af Sta. Maria Nuova.
1363: 302. — 2. P. Guillelmi den ældre
fra Fassa, magister. 1361: 92. — 3. P.,
kastellan i Woynitz. 1363: 411.
Pieter Janssen, borger i Zierikzee, fader til
Hugo. 1363: 328, 360.
Piik se Ebbe.
Pikard se (Jens).
Pilgrim, udsending fra Kampen. 1362: 199.
Pilgrim se Henrik.
Plade se Detlev og Peder.
Pleskow se Jakob og Johan.
Piessen se Johan og Reimar.
Plotze, lyst fredløs i Wismar. Omkr. 1362:
288; se også Burchard.
Podebusk se Henning.
Poggetz se Tideke.
Politz se Henning.
Poretz se Johan.
Pose sejens og Niels.
Povl: 1. P., biskop af Arhus. 1361: 104, 126,
*35- 1362: 200, 202, 249. 1363: 368. —
2. P. Larsen, kannik i Lund. 1361: 21.
— 3. P. Glob, væbner. 1362: 181. —
4. P. Jensen Kåd, har pantsat gods til
Niels Tuesen af Tangå. 1361: 18. — 5.
P. Jensen, broder til Niels Jensen Skydebjerg. 1363: 413.
Preen se Godskalk, Henning og Johan.
Prenzlau se Tideman.
Pretemin se Bertold.
Prutze, lyst fredløs i Wismar. Omkr. 1362:
288.

Q
Quatz se Bertold.
R

Råbuk se Jens.
Radeke, Bostede fra Kiel. 1362: 228.

Ram—Skåning
Ram se Detbern, Ginneke og Henneke.
Raphon se Henrik.
Rathlev sejens.
Raven v. Barnekov, mecklenburgsk ridder.
1362: 286.
Raven se Detmar, Gerhard, Johan og Ma
thias.
Redberg se Johan.
Reddich se Heine.
Redegæld se Herman.
Redwisch se Køneke.
Regitse, Rikkarda, Rykezæ: 1. R., hertug
inde af Jylland,
Valdemar 3. 1361: 2.
— 2. R., fru, betænkes i Jens Stigsens
testamente. 1361: 22.
Reimar: 1. R. Kossebode, i Rostocks tje
neste. 1363: 354 (note). — 2. R. v. Pies
sen af Barnekow, mecklenburgsk væbner.
1362: 181, 197.
Reinhold, er blevet frarøvet gods af Stral
sund. 1363: 337.
Repelin se Henning.
Reval se Godeke og Tideman.
Rikbode se Henrik.
Rikard Reinekesen, borger i Odense. 1361:
45*
Rikbode se Henrik.
Rike se Nicolaus.
Rikman, kong Valdemars notar. 1363: 337.
Riskow, borger i Stralsund. Omkr. 1363: 442.
Ritzerowe se Hartwig.
Rixtorp se Wulf.
Rode se Henrik, Herman og Lambert.
Roder, notar. 1362: 244, 245.
Rodewold se Henning.
Rodis se Bernardus.
Rohde se Engelbrecht.
Rolv: 1. R. Jensen, i Roskilde. 1362: 183.
— 2. R. Rolvsen, præst. 1362: 183.
Roner se Tideman.
Rosenveld se Eggert.
Rostock se Herman.
Rouffignac se Elias.
Rover se Didrik.
Rubenow se Everhard.
Rudolf: 1. R. Skinkel, broder til Hartvig
Skinkel. 1363: 346, 364. — 2. R. Tynappel,
grev Adolf 7.s foged. 1361: 88.
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Ruffi se Alardus.
Ruge se Johan.
Rutensten se Johan og Markvard.
Ruter se Nicolaus.
Rüst se Arnold.
Røde se Knud Pedersen.
Rønning se Absalon, Anders Gregersen og
Jens.
Rötger v. Boizenburg, i Lübecks tjeneste.
1362: 231.
S

Sabow se Ebel.
Sachtleben se Dethard.
Sagelwitze se Didrik.
Sagenitze se Markvard.
Sagher se Hartvig.
Sakstorp se Svend.
Sappi se Valdemar.
Sassen se Gerlak.
Schacke se Henrik og Wasmuth.
Scheele se Henrik Scheele og Otto Skeel
Skinkel.
Schiphorst se Eggert.
Schreie se Herman.
Schuppelenberg se Henrik.
Schwalenberg se Johan.
Schönewedder se Arnold og Heine.
Schøneveld se Konrad.
Schönfeld se Tønnes.
See se Dankvard.
Segeberg se Timme.
Segebod Grispin, rådmand i Lübeck. 1363:
351Sehested se Markvard.
Sehusen se Henrik.
Sigfred: 1. S. Blixen Skinkel, broder til
Henneke Blixen. 1363: 356. — 2. S.
Dosenrode, holstensk væbner. 1363: 321.
— 3. S. Skrædder, har bragt breve fra
Helsingborg og Lund til Stralsund. 136162: 52.
Sigvid Trane, afdød ridder. 1362: 154.
Sjunde Nielsen, afdød broder til Peder Niel
sen, høvedsmand på Vordingborg. 1363:
328, 360.
Sjællandsfar se Erik.
Skåning se Peder.
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Skarpenberg—Tideke

Skarpenberg se Godskalk.
Skave se Jakob og Jens.
Skegge se Peder.
Skinkel se Hartvig, Henneke, Johan, Lydeke,
Lyder, Markvard, Otto Gruwel, Otto
Skeel, Rudolf, Sigfred og Timme.
Skjalm Agesen, betænkes i Jens Stigsens
testamente. 1361: 22.
Skof se Gerhard.
Skrædder se Sigfred.
Skydebjerg se Niels Jensen.
Skytte se Henneke Andersen, Jesse, Mads,
Niels og Torkil Astredsen.
Smale se Engelke.
Smeker se (Jens) Pikard og Nicolaus Smeger.
Smylow, forhandler Johan Höings sag på
hansedagen i Nykøbing. 1363: 337. Se
også Henrik.
Snafs se Otto.
Socer sejens.
Sod se Mads.
Sofie, afdød,
Hartvig Krummedige. 1362:
225.
Sommer se Jens.
Speg se Hartvig.
Spikhering se Mathias.
Spliet se Hartvig, Henrik og Klaus.
Splitaf se Jakob.
Stade se Everhard.
Stampe se Detlev.
Star se Tord.
Staverskov se (Jens).
Stefan, kardinaldiakon af Sta. Maria in
Aquiro. 1362: 258.
Sten se Didrik og Henrik.
Stenhof se Albrecht.
Stig: 1. S. Andersen (Hvide) af Bjørnholm,
ridder. 1361: 19, 42, 104. 1362: 166, 174
(note), 181, 193, 244, 246 (note), 249.
1362 el. 1367: 254. 1363: 316, 400. —
2. S. Pedersen, ridder, fader til Jens Stigsen.
1361: 22. — 3. S., søn af Regitze. 1361: 22.
Stockelstorp se Peter.
Stocken se Henzeke, Herman og Johan.
Storm se Eler, Godskalk, Herman, Lyder og
Peder.
Stove se Droste.
Stralendorp se Albert, Didrik og Henrik.

Stuke: 1. S. den ældre, lyst fredløs i Wismar.
1362: 288. — 2. S. den yngre, lyst fredløs
i Wismar. 1362: 288.
Sture se Henneke.
Styrmer Jensen, borger i Roskilde. Omkr.
1362-64: 158.
Suder se Heine og Henze.
Suderland se Frederik.
Sukow se Didrik.
Sunde se Hartvig.
Sune Jakobsen, borger i Ringsted. 1363: 409.
Suder se Heine og Henze.
Swake se Anton.
Svart se Herman Hermansen.
Svartekop, i Helsingborg. 1361: 91.
Svend: 1. S. Elavsen, har skødet gods til
Jakob Jermer. 1362: 212, 213, 215, 220. —
2. S. Sakstorp, kannik i Lund. 1361-65:
110.
Svenning: 1. S. Agesen (Ovesen), får under
kendt krav på Margrete Ottosda tters gods.
1362: 266. 1363: 310. — 2. S. Ivarsen,
skøder gods til Lydeke Skinkel. 1362: 270,
271, 272.
Sweyme se Henrik.
Swinekule se Johan.
Sønnike Arnestsen, væbner. 1361: 2.

T

Tegemad se Henneke.
Telghener se Peter.
Telse Herkenzcs, Johan Oldenveres moster.
1361: 67.
Telseke, Tideman Berboms moster. 1361: 78.
Tessin se Herman.
Thomas: 1. T., biskop af Våxjd. 1361: 73.
— 2» T. Becker, har mistet skib ved Skåne.
1363: 337. — 3. T. Voghe, forhandler
Johan Hdings sag på hansedagen i Ny
købing. 1363: 337. — 4. T., i Nobbelov,
hans hustru betænkes i Niels Poses testa
mente. 1361-65: 110.
Thurow se Tideman.
Tibern sc Henrik.
Tideke: 1. T. Broyintorp, eksekutor af Her
man Bekemans testamente. 1363: 405. —
2. T. Poggetz, lybsk slagter. 1362: 235. —

Tideman—Valdemar
3. T. Vogel, Arnold Schönewedders leje
svend. 1363: 347.
Tideman: 1. T. Berbom, borger i Lübeck.
1361: 78. — 2. T. Brüggeman, broder til
Konrad Brüggeman. 1361: 78. — 3« T.
Prenzlau, rådmand i Anklam. 1363: 321.
— 4. T. v. Reval, borger i Lübeck. 1361:
67. — 5. T. Roner, eksekutor af Eggert
Rosenvelds testamente. 1362: 230. — 6.
T. Thurow, rådmand i Anklam. 1361:
79, 82. — 7. T. Uppenperde se Didrik
Uppenperde.
Timme: 1. T. v. Segeberg, borger i Lübeck.
1362: 233. — 2. T. (Skinkel), broder til
Hartvig, Johan og Lydeke Skinkel. 1363:
356.
Tolner se Everhard og Henrik.
Torben: 1. T. Isaksen, væbner. Omkr.
1362-64: 158. — 2. T. Pedersen, ridder.
1362:205.
Tord: 1. T. Degn, landstingshører i Viborg.
1361: 104. 1363: 322. — 2. T. Jakobsen
af Rørdal. 1363: 352. — 3. T. Jakobsen
Wreth, skøder gods til Løgum kloster.
1361: 62. — 4. T. Star, Jens Ydes frænde.
1362:188.
Tore Magnusson, ~ Juliane. 1363: 330, 381.
Torkil: 1. T., biskop af Strängnäs. 1361: 81.
— 2. T. Åstredsen Skytte, har gældsforhold
til Dankward v. See. 1361: 29. — 3. T.
Berisen, fæster i Vilslev. 1363: 289. — 4.
T. Eringisleson, svensk væbner. 1361: 80,
83. 1363: 440. — 5. T. Nielsen af Gladsax,
ærkebiskop Niels af Lunds official. 1361:
30.
Tornor se Emeke.
Tove: 1. T.,
Stig Andersen. 1361: 19.
1362: 166. 1363: 316, 400. — 2. T.,
jomfru, søster til Anders og Jens Uffesen.
1362: 166. 1362 cl. 1367: 254.
Tralow se Herman.
Trane se Sigvid.
Troels: 1. T., abbed i Essenbæk kloster.
1361: 135. — 2. T., abbed i Næstved St.
Petri kloster. 1363: 425. — 3. T. Jonsen
af Stensballe. 1361: 131. — 4. T., fader
til Peder (Troelsen) af Tyvelse. 1362: 168.
Trotte Petersson, svensk ridder. 1362: 182.
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Trued: 1. T. Nielsen Hase, søn af Niels
Truedsen. 1363: 312. — 2. T. Truedsen,
Jens Stigsens svend. 1361: 22.
Tue Galen af Näsbyholm, ridder. 1363: 312,
325Tusfelt se Bernhard og Egbert.
Twet se Johan.
Tyge: 1. T. Asmundsen, biskop i Lund
(1586). 1361: 30 (indledning i Dipi.Dan.).
— 2. T. Povlsen, betænkes i Niels Poses
testamente. 1361-65: 110. — 3. T. Thom
sen, betænkes i Niels Poses testamente.
1361-65: 110.
Tynappel se Rudolf.
Tønnes Schönfeld, mecklenburgsk væbner.
1361: 4. 1362: 181.
U

Uffe Stigsen, ridder, søn af Stig Andersen.
1361: 19. 1362: 166. 1362 el. 1367: 254.
Ullegrandi se Bertrandus.
Ulrik, abbed i Lüneburg. 1362: 259.
Unker, johannitermunk i Antvorskov kloster.
1362: 255.
Uppenperde se Didrik og Heine.
Urban 5., pave. 1362: 236, 239, 240, 241,
242, 243, 253, 258, 259, 261, 262. 1363:
301, 302, 303, 307, 319, 344, 345, 362, 365,
366, 367, 368, 372, 374, 377, 378, 379, 383,
384, 386, 391, 392, 394, 403, 404, 414, 415,
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Wackc se Henrik.
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1, 3, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26,
27, 3b 34, 4b 46, 47, 54- Omkr. 1361:
64 (note), 69, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 82,
87, 89, 91, 103, 106, 118, 119, 120, 121,
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213, 215, 218, 220, 221, 225, 235 note),
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250, 252, 255, 256, 257, 260, 263, 265,
271, 272, 273, 281. 1363: 289, 292, 293,
294, 296, 300, 306, 309, 311, 312, 313, 321,
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357, 363, 369, 380, 382, 385, 386, 389, 390,
393, 395, 396, 398, 399, 4°6, 4°7, 4U1363-78: (412), 414, 415, 423, 424,
425, 426, 427, 428, (429), (430), 431, 441
(note). Omkr. 1363: 442 (note). 1363-64:
443. — 2. V. 3., hertug af Sønderjylland.
1361: 2. 1362: 216, 244, 249, 250. 1363:
296, 300, 337, 401, 441. — 3. V., junker,
søn af hertug Valdemar 3. 1361: 2. 1362:
216. — 4. V. Sappi, ridder. 1361: 69, 136.
1363:337*
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åndshuset i Stralsund. 1362: 198.
Warendorp se Didrik, Godskalk og Lambert.
Wasmuth Schacke, sachsisk væbner. 1361:
15, 16.
Wedeme se Hans.
Wegener se Henrik og Hen.
Weger se Markvard
Velescap, i fangenskab hos hansestæderne.
1363: 337*
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Vendelbo se Kristian.
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1361: 145. 1363: 309.
Werners se Henrik.
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278. — 2. V. v. Horborg, pavelig kollektor
i Bremen. 1363: 304. — 3. V., hertug af
(Braunschweig-) Lüneburg. 1363: 386 (ind
ledning i Dipl.Dan.).

Wilken, provst i St. Georgs kloster i Stade.
1362: 169, 217, 251. 1363: 290, 291.
Wilzow se Henrik.
Vinke se Nicolaus.
Winrich v. Kniprode, høj mester for den tyske
orden. 1361:60, 106. 1362:186. 1363:321,
337, 399, 406, 4’5Wintermast se Herman.
Wipert, biskop af Ratzeburg. 1361: 33.
1362: 207, 208.
Wirzbantha, starost i Storpolen. 1363: 411.
Visch se Johan.
Withorp sejens.
Witte se Everhard, Henning, Henrik, Johan,
Lambert og Peter.
Wittenborg se Johan.
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Wobbermin se Henrik og Nicolaus.
Vogel se Tideke.
Voghe se Thomas.
Vogn se Niels Jakobsen.
Vogt se Henneke.
Wolders se Henrik.
Volker Blaewater, franciskanerguardian i
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Volmesten se Johan.
Volrad: 1. V. v. Dorne, kannik i Schwerin,
Slesvig og Güstrow. 1361: 33. 1363: 319.
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1363: 357. — 6. V. v. Mummendorp.
1361: 68.
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Vosben se Markvard Skinkel.
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Vrede,
Eggert Rosenveld. 1362: 230.
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Wreth se Tord Jensen.
Wulf se Bartholomeus, Hartvig, Henrik og
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337-

Wunstorp—Ønder
z

Wunstorp se Johan.
Wutenbeke se Georg.
Væsel se Henneke.

Zabel se Hartvig.
Zepelin se Bolte.
¥

Yborg se Herman.
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0
Ønder, betænkes i Jens Stigsens testamente.
1361:22.
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Lindholm (Oxie h., Skåne): 80, 273 (ind
ledning i Dipi. Dan.), 412, 426 (indled
ning i Dipi. Dan.), 427, 442.
Linköping (Sverige): 80, 81, 83, 239, 379.
Lister: 30.
Lolland (Maribo a.): 3, 180, 202, 266,
332, 358. — Landsting: 266. (Se også
hertug Kristoffer).
Luggude h. (Skåne): 196.
Lumby (Lunde h., Odense a.): 65.
Lund (Skåne): 1, 12, 14, 17, 20, 21, 22,
25, 26, 28, 30, 37, 54, 63, 93, 11 o, 175,
176, 184, 206, 212, 252, 261, 262, 263,
292. - Allehelgens kloster: 22, 110, 175,
176, 177, 178, 184, 261, 262. - Altre:
261, 262. — St. Budolfi kirke: 21, 22. By og borgere: 1, 21, 25, 52, 99, 100,
308. - Cellerarius: 206. - Dekan: 21, 22,
28, 11 o, 147, 172, 173, 256, 313. Dominikanerne: 10, 22, 110. - Domkir
ke, kapitel og kanniker: 21, 22, 28, 30,

Lundby—Neuenkamp
37, 66 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103,
110, 121, 151, 165, 172, 173, 206, 212,
213, 215, 220, 240, 256, 258, 261, 262,
263, 292, 319, 344, 355, 362, 377. - Fo
ged: 1. — Franciskanerne: 22, 110. — Gil
der: 22, 110. — Helligåndshospital: 22. Kantor: 21, 22, 28, 37, 66, 256. Kirkeprovins: 307. - Kirkerne: 22, 110.
— Landsting: 212, 312, 313. - Lunde
gård: 28, 206. - St. Nikolaj kirke: 93.
- Official i Lundegård: 30, 206. - St.
Peders kirke: 14. - St. Peders nonneklo
ster: 22, 110. - Provst: 1, 21, 22, 28, 94,
95, 121, 122, 151, 414, 416, 417, 418,
420. — Kongens retterting: 17, 20, 25,
26, 54. - Sakristan: 21. - Sognepræster
ne: 110. - Spedalskhospital: 12, 22, 110.
- Stift: 32, 93, 99, 100, 184, 301, 307,
366. — Store Vor Frue kirke: 22, 110. Lille Vor Frue kirke: 110. — Ærke
biskop: 21, 22, 28, 30, 94, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 107, 110, 121, 147,
148, 172, 173, 177, 200, 202, 206, 224,
244, 252, 256, 313, 321, 325, 337, 338,
339, 344, 355, 375, 39L 4*7, 432. Ærkedegn: 21, 22, 28, 256, 313.
Lundby (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 125,
436.
Lusby (forsv. bebyggelse, Fårup s., Ribe h.,
Ribe a.): 44.
Lübeck (Tyskland): 15, 16, 31, 47, 51, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 106, 145, 156, 214,
219, 227, 228,229, 233, 235, 238, 244,
245, 246, 249, 250, 251, 267, 290, 294,
295, 297, 299, 309, 315, 316, 317, 321,
335, 336, 337, 346, 35L 359, 3^3, 373,
382, 399, 406, 441 (note). - Biskop: 15,
16, 27, 76, 77, 122, 174, 207, 240, 241,
246, 267, 298, 303, 316, 359, 392. Borgmestre, rådmænd, by og borgere: 5,
14, 15, 16, 46, 47, 67, 78, 83, 106, 146,
156, 167, 193 (note), 217, 218, 219,
222, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233,
238, 251, 255, 267, 268, 291, 295, 311,
317, 336, 337, 347, 363, 373, 37^, 380,
405, 407. - Dekan: 259, 261, 262, 316.
- Domkirke, kapitel og kanniker: 240,
241, 259, 261, 262, 316, 357. - Provst:
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267. - Stift: 68, 233, 238, 291, 302, 303,
316. — Niederstadtbuch: 5, 29, 53, 187,
347Lynderup (Rinds h., Viborg a.): 281.
Lüneburg (Tyskland): 31, 259, 351.
Lynge h. (nu Lynge-Frb. og Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 225.
Lysgård h. (Viborg a.): 341.
Lystrup (forsv. bebyggelse i Lunde h.,
Odense a.) : 65.
Lø h. (Tønder a.): 62.
Lödöse (Sverige): 84.
Løgum kloster (Lø h., Tønder a.): 62, 86.
Løve h. (Holbæk a.): 171, 409.

M
Magdeburg (Tyskland): 337.
Magleby (V. Flakkebjerg h., Sorø a.) : 436.
Maifeld (nu Münstermaifeld, Tyskland):
377Majbølle (Musse h., Maribo a.): 332.
Malmø (Skåne): 1, 78, 80, 110, 196, 215,
273, 324, 380, 405.
Manderup (Horns h., Frb. a.): 234.
Markie (Skytts h., Skåne): 128, 252, 273.
Marstrand (Sverige): 80.
Mecklenburg (Tyskland) : 50.
Merløse h. (Holbæk a.): 349, 361.
Metz (Frankrig): 420.
Middelfart (Odense a.): 222.
Middelsom h. (Viborg a.): 322.
Mirepoix (Frankrig) : 365.
Mossby (Ljunits h., Skåne): 127.
Musse h. (Maribo a.): 370.
Münster (Tyskland): 226, 229, 364 (ind
ledning i Dipi. Dan.).
Møgeltønder (Tønder h., Tønder a.): 2.
Møn (Præstø a.): 167, 181, 197, 337.
Mønsted (Fjends h., Viborg a.): 159.

N
Nannendorp (Lauenburg): 376.
Narbonne (Frankrig) : 24.
Nebbe (Sømme h., Kbh.s a.): 387.
*Nestergaard, Nederstedgaard (forsv. gd.,
Åbo syssel) : 166.
Neuenkamp (nu Franzburg, Pommern):
243-

Neuenkirchen—Ringsted h.
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Neuenkirchen (Mecklenburg): 244.
Neumünster-Bordesholm kloster (Holsten):
109.
Neva (flod i Rusland): 83.
Nidaros (nu Trondheim, Norge): 391
(note).
Nielstrup (Musse h., Maribo a.): 264.
Nimes (Frankrig): 394 (note).
Nomény (Frankrig): 420.
Nordrup (Slagelse h., Sorø a.): 105 (ind
ledning i Dipi. Dan.).
Norge: 9, 72, 76, 77, 83, 84, 124, 194, 253,
365, 366 (note), 374, 378, 383, 384,
386, 392, 394, 406.
Nyborg (Svendborg a.): 158, 211, 244,
249, 311 (note).
Nykøbing (Maribo a.): 6, 197, 210, 244,
249, 250, 321, 335, 337, 358.
Nærå (N.- el. S.-, Skam el. Asum h.,
Odense a.): 225.
Näsbyholm (Vemmenhögs h., Skåne): 312.
Næstved (Præstø a.): 375, 424. - St. Petri
kloster, Skowcloster: 425.
Nöbbelöv (Skåne): 110.
Nørbæk (Sønderlyng h., Viborg a.): 322.
Nørlyng h. (Viborg a.): 341, 437.
Nørrejylland: 37.
O

Od (nu Odsgårde, Middelsom h. Viborg
a.): 322.
Odder (Hads h., Arhus a.): 393.
Odense (Odense a.): 35, 65, 310, 311. —
Biskop: 35, 65, 172, 173, 200, 202, 225.
- By og borgere: 45, 311, 397. - Foged:
397. - St. Knuds kloster: 175, 225, 319.
- Prior: 95, 225, 319. - Stift: 35, 57,
96, 225.
Ods h. (Holbæk a.): 203.
Oldesloe (Holsten): 233.
Ommersyssel (Jylland): 166.
Omø (V. Flakkcbjerg h., Sorø a.): 287.
Oostergo (del af Friesland, Holland): 390.
*Oothe (Halland): 439.
Opptuna (Luggude h., Skåne): 22.
Oretorp (V. Göinge h., Skåne): 308.
Ortved (Ringsted h., Sorø a.): 444, 445.
Oxie h. (Skåne): 110.

P
Paris (Frankrig): 253.
Pederstrup (Nørlyng h., Viborg a.): 341.
Pelworm h. (Sdrj.): 428, 429.
Pilås (Småland, Sverige): 38.
Plön (Holsten): 88.
Polen: 253, 378.
Portugal: 195.
Preussen: 60, 79, 106, 185, 186, 193, 260,
294, 297, 321, 337, 35b 37b 380, 399,
406.
Pskov (Rusland): 257.
Pülsen (Holsten): 246, 316.

R
Råby (Stevns h., Præstø a.): 422.
Rårod (V. Göinge h., Skåne): 308.
Radsted (Musse h., Maribo a.): 48, 142.
Ralswiek (Rügen): 223.
Ramelsloh kloster (Tyskland): 372.
Ramsø h. (Kbh.s a.): 74.
Rathnuvitz (forsv. bebyggelse, Sagard s.,
Rügen): 223.
Ratzeburg (Lauenburg): 33, 207, 208,
238, 298, 345, 357.
Reerslev (Løve h., Holbæk a.): 171.
Reerslev (Tune h., Kbh.s a.): 327.
Reersø (Musse h., Maribo a.): 163, 188.
Refs h. (Thisted a.): 34.
Reinfeld kloster (Holsten): 227, 238, 251,
290, 291, 303, 346.
*Renderit (Hailand): 438.
Reval (nu Tallinn, Estland): 106, 337
note), 351.
Revn (Djurs S. h., Randers a.): 400.
Ribe (Ribe a.): 44, 145, 337. - Biskop: 2,
36, 200, 201, 202, 289. - By og borgere:
2, 44, 145, 289. - Domkirke, kapitel og
kanniker: 2, 44, 66, 95, 201, 239, 289,
319. - Grønnegade: 289. - Stift: 36, 56,
95. - Ærkedegn: 2, 44.
Riga (Letland): 73, 245, 297, 351.
Rinds h. (Viborg a.): 341.
Ring kloster (Voer h., Skanderborg a.):
400.
Ringsted (Sorø a.): 19, 409.
Ringsted h. (Sorø a.): 13.

Rinkøwe—Slesvig
Rinkøwe (nu Rynkevang, Ars h., Holbæk
a.): 41.
Risekatslösa (Luggude h., Skåne): 196.
Risemølle (Luggude h., Skåne): 196.
Roalöv (ö. Göinge. h., Skåne): 308.
Roskilde (Kbh.s a.): 158, 183, 225, 327,
343, 4*3, 416. - Allehelgens kirke: 111.
- Biskop: 121, 136, 140, 171, 172, 173,
200, 202, 223, 234, 244, 249, 261, 367,
368. - Borgmester, by og borgere: 111,
158» >83, 327, 4’3- - Dekan: 183, 327,
419. — St. Dionysius’ kirke: 343. — Dom
kirke, kapitel og kanniker: 94, 121, 122,
150, 183, 261, 262, 304, 327, 343, 367,
368, 416, 418, 419. - Kantor: 327. Møntmester: 111. - St. Olufs kirkegård:
413. - Stift: 72, 122, 192, 223, 225, 261,
375, 416. - Ærkedegn: 327.
Rostock (Mecklenburg): 6, 43, 46, 47, 51,
79, 80, 81, 82, 83, 106, 113, 114, 145,
155, <56, i89 (note), 214, 244, 245,
250, 292, 296, 297, 309, 321, 324, 333,
335, 337, 348, 350, 351, 354, 3^3, 382,
399, 406, 407Ryd kloster (Husby h., Sdrj.): 95.
Rügen (Tyskland): 223, 337.
Räng (Skytts h., Skåne): 22, 212, 213,
215, 220; 263, 292.
Rödinge (Färs h., Skåne): 22.
Rønnebæk (Hammer h., Præstø a.): 424,
425Rørbæk (Musse h., Maribo a.): 266, 310.
Rørdal (nu under Alborg, Alborg a.): 352.
Rörum, S. (Frosta h., Skåne): 110.

S
Sachsen (Tyskland): 15, 16, 380.
Sagard (Rügen): 223.
Saint-Omer (Frankrig): 258, 344, 362.
Sallerup, Ö. (Frosta h., Skåne): 110.
Sandomir (Polen): 411.
Sangstrup (Djurs N. h., Randers a.): 104.
Schervestorpe (forsv. bebyggelse, Giekau
s., Holsten): 174, 316.
Schönberg (Tyskland): 207.
Schönkirchen (Holsten): 49.
Schwerin (Mecklenburg-Schwerin): 33,
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123, 150 (note), 238, 242, 243, 344,
357, 362, 441 (note).
Segeberg (Holsten): 363.
Selebo hundrede (Sodermanland, Sverige):
61.
Sibberup (Merløse h., Holbæk a.): 19.
Simrishamn (Skåne): 80.
Sjælland: 37, 48, 166, 254, 380, 409. Landsting (se også Ringsted): 13, 225,
409Skåne: 1, 9, 30, 31, 46, 50, 51, 54, 70,
79, 80, 81, 82, 83, 106, 116, 146, 191,
193, 204, 212, 213, 215, 220, 221, 230,
249, 263, 268, 273, 275 (indledning i
Dipi. Dan.), 297, 309, 312, 325, 329,
333, 337, 35i, 363, 380, 389, 398, 399,
406, 426 (indledning i Dipi. Dan.). Fed: 83, 351, 363, 380, 398. - Fogeder:
35 L 382, 385, 398. - Gælker: 249, 312,
325. — Høvedsmand: 1. — Landsdom
mer: 313. - Landsting (se også Lund):
204, 213, 215, 220, 312, 427.
Skabersjo (Bara h., Skåne): 128, 161, 323,
325Skaftarp (Luggude h., Skåne): 22.
Skaleby (Strukstrup h., Sdrj.): 90, 232.
Skam h. (Odense a.): 397.
Skamby (Skam h., Odense a.): 65.
Skanør (Skytts h., Skåne): 1, 80, 81, 83,
213, 340, 385, 389, 398.
Skara (Sverige): 81, 265, 366.
Skeglinge (Frosta h., Skåne): 305.
Skepparslov (Gårds h., Skåne): 22, 196,
325Skerne (Falsters N. h., Maribo a.): 141,
188.
Skiping (forsv. bebyggelse, Dover s., Hjelm
slev h., Skanderborg a.): 276.
Skivarp (Vemmenhogs h., Skåne): 22.
Skotland: 253.
Skråvlinge, N. (Onsjd h., Skåne): 110.
Skytts h. (Skåne): 212, 213, 215, 220.
Skållstorp (Faurås h., Halland): 154.
Slagelse (Sorø a.): 140, 395.
Slagelse h. (Sorø a.): 105, 137, 318, 396.
Slesvig (Sdrj.): 287. - Biskop: 57 (note).
59, 85, 95, 356, 364, 372. - Domkirke,
kapitel og kanniker: 33, 85, 95, 149,
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Slogs h.—Trelleborg

150, 152. >57, 239, 259, 319, 345, 356,
364. - Hertug: se Valdemar 3. — Kan
tor: 85. - Provst: 152, 345, 356, 364.
— Skatmester: 157, 259. - Stift: 85, 92,
95, 109, 117, 169, 217, 226, 238, 239,
251, 267, 290, 291, 295, 298, 302, 317,
336, 346, 356, 359, 364, 372, 403«
Slogs h. (Tønder a.): 216.
Solbjerg (Løve h., Holbæk a.): 171.
Sorø kloster (Sorø a.): 168, 171, 343.
Stångby (Toma h., Skåne): 22.
Stabel (Nørlyng h., Viborg a.): 341.
Stade (Tyskland): 83, 169, 217, 227, 229,
238, 251, 290, 291, 295.
Stargard (Pommern): 297, 321, 337, 351,
363, 382, 399, 406, 407.
Stavem (Holland): 376, 389, 390.
Stegeborg (Møn, Præstø a.): 113.
Steghen (Holsten): 117.
Stensballe (Voer h., Skanderborg a.): 131.
Stettin (Pommern): 46, 47, 51, 79, 80, 81,
82, 83, 106, 214, 245, 294, 297, 309,
321, 337, 35L 363, 382, 399, 406, 407.
Stevns h. (Præstø a.): 74, 422.
Stockholm (Sverige): 40, 61, 75, 237, 257,
381.
Stollig (Rise h., Åbenrå a.): 86.
Storpolen (del af Polen): 411.
Stralsund (Tyskland): 31, 46, 47, 51, 52,
64, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 106, 156,
167, 186, 189 (note), 193 (note). 198,
214, 221, 244, 245, 249, 250, 260, 293,
294, 296, 297, 309, 321, 335, 337, 351,
363, 37L 382, 399, 406, 441 (note),
442.
Strietfeld (Mecklenburg): 55, 181.
Strukstrup h. (Sdrj.): 232.
Strangnås (Sverige): 61, 81, 377.
Stubbekøbing (Maribo a.): 423.
Ståvie (Skytts h., Skåne): 212, 213, 215,
220, 263, 292.
Svallerup (Ars h., Holbæk a.): 41.
Svanholm (Horns h., Frb. a.): 332, 361.
Svans (Sdrj.): 117, 302.

Svavsted (S.-Gøs h., Sdrj.): 364.
Svendborg (Svendborg a.): 218,
(note), 225.
Svenstorp (Himle h., Halland): 182.
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Sverige: 55, 72, 75, 76, 77, 80, 83, 84,
124, 179, 194, 253, 365, 366 (note),
374, 378, 383, 384, 386, 392, 394, 406,
407.
Siihlen (Holsten): 233.
Sæby (Volborg h., Kbh.s a.): 409.
Særmærke (gd. i Kalleby s., Struktrup h.,
Sdrj.): 232.
Søborg (Holbo h., Frb. a.): 118, 119.
Soderkoping (Sverige): 214, 237, 257,337.
Sodermanland (Sverige): 381.
Søllinge (Vindinge h., Svendborg a.): 200.
Sønderborg (Sønderborg a.): 401.
Sønderhald h. (Randers a.): 166.
Sønderjylland (se også hertug Valdemar 3.
og hertuginde Regitse): 2, 37, 201.
Sønderup (Slagelse h., Sorø a.): 105, 396.
Sønderød (Løve h., Holbæk a.): 171.
Sørbylille (Slagelse h., Sorø a.): 139.

T
Tårs (Musse h., Maribo a.): 202.
Tårup (Vindinge h., Svendborg a.): 18.
Tåsinge (Sundhs h., Svendborg a.): 225.
Tangå (Gudme h., Svendborg a.): 18.
Terslev (Ringsted h., Sorø a.): 349.
Teutenwinkel (Mecklenburg): 43, 55, 181,
244.
Thérouanne (Frankrig): 258, 344, 362.
Thorn (nu Torun, Polen): 186, 294.
Thorsted (Slies h., Sdrj.): 356, 364.
*Thwneryd (Halland): 438.
Tierp (Uppland, Sverige): 72, 73.
Tjæreby (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 125.
Tofta (Ronnebergs h., Skåne): 22.
Tolbøl (Hassing h., Thisted a.): 433.
Tommerup (Jårrestads h., Skåne): 22.
Tommerup kloster (Jårrestads h., Skåne):
22.
Torna (Skåne): 1.
Torrild (Hads h., Århus a.): 276, 278.
Torslunde (Smørum h., Kbh.s a.): 327.
Tostrup (Musse h., Maribo a.): 190.
Toul (Frankrig): 150.
Tournai (Belgien): 157.
Tralendorff (vistnok fejl for Kalendorff):
149Trelleborg (Skåne): 22, 80, 412.

Trier—Vrenninge
Trier (Tyskland): 377.
Trosa (Södermanland, Sverige): 381.
Tuse h. (Holbæk a.): 342.
Tvååker (Himle h., Hailand): 154.
Tvååker, Øvre (Himle h., Halland): 154.
Tybjerg h. (Præstø a.): 137, 168.
Tygestrup (nu Kongsdal, Merløse h., Hol
bæk a.): 19.
Tyskland: 55, 83, 106, 146, 257, 249, 250,
319 (note), 344 (note), 345, 366
(note), 398, 406, 407. - Den tyske or
den: 106, 415.
Tyvelse (Tybjerg h., Præstø a.): 168.
Tømmerup (Ars h., Holbæk a.): 41,
Tønder (Tønder a.): 2, 320.
Töringe (Faurås h., Halland): 38, 39.
Törringe (Oxie h., Skåne): 129, 442
note).

U
Udby (Tuse h., Holbæk a.): 342.
Udstolpe (Musse h., Maribo a.): 370.
Uggeløse (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 225.
Uggerløse (Merløse h., Holbæk a.): 361.
Ulbjerg (Rinds h., Viborg a.): 341.
Ulkestrup (Merløse h., Holbæk a.): 19.
Ulvåsa (östergötland, Sverige): 80 (ind
ledning i Dipi. Dan.).
Ulvig (Merløse h., Holbæk a.): 19.
Ungarn: 195, 253, 378.
Uppsala (Sverige): 72, 73, 75, 81, 239,
307 (note), 391 (note).
Uppvidinge h. (Småland, Sverige): 38
(indledning i Dipi. Dan.).
Utholm (del af Ejdersted, Sdrj.): 388.
Utrecht (Holland): 394.

V og W
Vålse (Falsters N. h., Maribo a.): 423.
Vammen (Nørlyng h., Viborg a.): 437.
Varberg (Halland): 80, 91, 179, 182, 440.
Varde syssel (Jylland): 201.
Warleberg (Svansen, Sdrj.): 356, 364.
Warnow (flod, Mecklenburg): 114.
Vedby (N. Asbo h., Skåne): 165.
Vedhoved (Fendjs h., Viborg a.): 159.
Vendsyssel (Jylland; se også Børglum):
180, 244, 249.
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Verden (Tyskland): 157, 259, 346.
Veroli (Italien): 241.
Westenbriigge (Mecklenburg): 244.
Westergo (del af Friesland, Holland): 390.
Vesterhavet: 398.
Vesterskov, Vålse (Falsters N. h.. Maribo
a.): 423.
Vestervig (Refs h., Thisted a.): 34, 134.
Westfalen (Tyskland): 380.
Westminster (England): 9.
Viås (Småland, Sverige): 38.
Viborg (Viborg a.): Biskop: 104, 108, 200,
202. - Domkirke: 104, 159. - Lands
ting: 104, 322, 341. - Provst: 322.
Vidå (provsti i Sdrj.): 95, 239.
*Wikerløssestrup, Vichersløftrup (hvor?):
387Villands h. (Skåne): 17, 20, 26, 205.
Villie (Ljunits h., Skåne): 263.
Vilmnitz (Rugen): 223.
Vilslev (Gørding og Ribe h., Ribe a.):
289.
Vindinge h. (Svendborg a.): 397.
Vinkel (Middelsom h., Viborg a.): 322.
Visby (Hassing h., Thisted a.): 434, 435.
Visby (Gotland, Sverige; se også Gotland):
40, 69, 257, 407.
Wismar (Mecklenburg): 33, 46, 47, 50,
51, 79, 80, 81, 82,83, 106, 145, 156,
167, 180, 181, 208, 214, 218, 230, 244,
245, 250, 288, 294, 297, 298, 309, 321,
335, 337, 35i, 363, 373, 382, 399, 406,
407, 441 (note).
Vitsko! kloster (Års h., Ålborg a.): 108.
Vittskovle (Gårds h., Skåne): 312.
Volborg h. (Kbh.s a.): 409.
Wolgast (Pommern): 223, 398, 399.
Wolghe (Estland): 60.
Wollin (Pommern): 399.
Vordingborg (Præstø a.): 118, 119, 136,
181, 197, 244, 249, 337, 360.
Voer h. (Skanderborg a.): 130.
Voer kloster (Tyrsting h., Skanderborg
a.): 130.
Woynitz (Polen): 411.
Vrå (Nørlyng h., Viborg a.): 341.
Vram, N. (Luggude h., Skåne): 22.
Vrenninge (Tonnersjo h., Halland): 158.

Wulfshagen—Øved kloster
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Wulfshagen (Mecklenburg): 244.
Væ (Skåne): 11.
Våsterås (Sverige): 239.
Västergötland (Sverige): 179, 330 (indled
ning i Dipi. Dan.).
Västralund (Luggude h., Skåne): 196.
Växjö (Sverige): 73.

Y
Ydby (Refs h., Thisted a.): 34.
Ystad (Skåne): 22, 8o, 306.

Z
Zierikzee (Holland): 328, 329, 360.
Zuidersee: 106.

Æ
Æbelholt kloster (Strø h., Frb. a.): 158.
Äspered (Tönnersjö h., Halland): 158.

0
Oland (Sverige): 75, 80, 81, 82, 214, 257,
297 (note), 337, 406 (note).
Ølst (Galten h., Randers a.): 135.
Olov (Vemmenhogs h., Skåne): 22.
Øm kloster (Tyrsting h., Skanderborg a.):
i3b 277.
Øresund: 70, 106, 185, 193, 260, 294, 321,
328, 351, 371, 406, 407.
Ostbo (del af Småland, Sverige): 439.
Oster-Haninge (Sodermanland, Sverige):
377Østersyssel (Sjælland): 261, 262, 304, 343.
Østersøen: 398.
Østofte (Fuglse h., Maribo a.): 7.
Øved kloster (Fårs h., Skåne): 22.

