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MANUSKRIPT- OG BOGFORTEGNELSE

Aakjær, Svend, Maal, Vægt og Taxter i Dan
mark, Maal og Vægt, Stockh. 1936, s. 175— 
282. (Nordisk Kultur XXX).

Akjærske reg. = Registratur over breve paa 
Aakjær 1611, trykt ÆA. II 113-66.

Alborghus reg. = Registratur over Breve på 
Ålborghus (1573 og 1578), trykt ÆA. III 
1-76.

Arhusbogen = E Donatione Variorum 53,2°, 
Kgl. Bibi., Kbh.

Arhusgård og Akær lens jordebog 1544. Ud
givet ved Poul Rasmussen. Kbh. 1968.

Acta Pont. = Acta pontificum Danica. I-VII. 
Kbh. 1904-43.

Adelsårbogen se Danmark Adels Aarbog.
Albrectsen, Esben, Herredømmet over Søn

derjylland 1375-1404. Kbh. 1981.
Alling kl. reg. = Registratur over Alling Klos

ters Breve (1580), trykt ÆA. II 167-94.
Antvorskov kl. reg. = Registratur over Ant

vorskov Klosters breve (1607), trykt ÆA. 
IV 57-274.

Arhnung, J.O., Roskilde Domkapitels Historie. 
I. Tiden indtil 1416. Roskilde 1937.

B 29. Sv. RA. »Specification uppå dhee breef 
och docomenta, som till Lunde domb- 
kyrckio tillhöriga finnas« (før 1693) ( = 
Skånebrevsfortegnelsen).

B 30. »Extracter af åthskillige breef« (omkr. 
1685). Udkast til B 29, Sv. RA.

Bartholin = Th. Bartholin, Collectanea, Kgl. 
Bibi., Kbh., E donatione variorum 1, 2°.

Sofie Belows slægtebog i Rigsarkivet.
Bohlen, J. v, Geschichte des adeligen, freiherr

lichen und gräflichen Geschlechts v. Kras- 
sow. I-II. Berlin 1853.

Boldt, Fritz, Der deutsche Orden und Littauen 
1370-1386. Königsberg 1873.

Bremisches UB. = Bremisches Urkunden
buch. Hrsg. v. DR. Ehmk und W. von 
Bippen. I-III. Bremen 1873-80.

Brevi, Jacques du, Le Theatre des Antiquitez 
de Peiris. Paris 1612.

Børglum klosters registratur = RA. De ældste 
Arkivregistraturer. Registratur over Børg
lum Klosters Breve (1542), trykt ÆA. III 
77-108.

C = Decreti pars secundi. Causæ, udg. af E. 
Friedberg, Corpus Iuris Canonici I 357- 
1292.

Calendar of the Patent Rolls preserved in the 
Public Record Office.... London. Richard 
2. I-VI (1377-99). London 1895-1909.

Danmarks Adels Aarbog. Kbh. 1884 ff.
Danmarks gamle Landskabslove med Kirke

lovene. I-VIII. Kbh. 1933-61.
Danske middelalderlige regnskaber 3. række 1. 

bind. Roskildekirkens jordebøger og regn
skaber. Udg. ved C.A. Christensen. Kbh. 
1956.

Danske i Paris gennem Tiderne. Udg. af Asso
ciation franco-danoise i Paris. Under Red. 
af Franz v. Jessen. I-II. Kbh. 1936-38.

Dipi. Dan. = Diplomatarium Danicum. 1. 
Række I-VI. 2. Række I-XII. 3. Række 
I-IX. 4. Række I. Kbh. 1938 ff.

DRB = Danmarks Riges Breve udg. af Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab. 1., 2., 
3. og 4. række, I ff. Kbh. 1938 ff.

E 102 a = »Excerpta diplomatum. E 102 a. 
Biömers m.fl. Extracter« (omkr. 1685). 
Udkast til B 29. Sv. RA.

Eline Gøyes jordebog = Fru Eline Gøyes Jor
debog med tilhørende Brevuddrag, udg. af 
A. Thiset. Kbh. 1892.

Esrombogen = E Donatione Variorum 
140,4°, Kgl. Bibi., Kbh.

Extravagantes Decretales quæ a diversis Ro
manis Pontificibus psot Sextum emanave
runt (= Extravagantes Communes), udg. 
af E. Friedberg, Corpus luris Canonici II 
1236-1312.
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Friedberg = Corpus iuris canonici. Editio 
Lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici 
Richteri curas ad librorum manu scripto
rum et editionis Romanae fidem recog- 
nouit et adnotatione critica instruxit Aemi
lius Friedberg. I-II. Lipsiae 1879-81.

Grotefend, H., Taschenbuch der Zeitrechnung 
des deutschen Mittelalters und der Neu
zeit, entworfen von. Zehnte erweiterte Auf
lage, Hannover 1960.

Hamsfort = Cornelius Hamsfort, Chronolo- 
gia Danicarum secunda, trykt SRD I 
266-334.

Hanserecesse = Die Recesse und andere Ak
ten der Hansetage. I ff. Leipzig 1870 ff.

Horsens, Hans Pedersen = Catalogus pontifi
cum ecclesie Arhusiensis (Stephanius’ 
afskr., Kgl. Bibl., Ms. phot. 26,4°).

Jørgensen, Poul Johs., Dansk Retshistorie. 
Kbh. 1940. 2. Udg. 1947.

Helvig Kås’ slægtebog i Rigsarkivet.
Kalundborgske registratur (1476), trykt ÆA. I 

1-86.
Kalundborgske reg. (1551) = Registratur over 

Brevene paa Folen paa Kalundborg 1551, 
trykt ÆA. IV 1-81.

Kausche, D, Putbusser Regesten = Putbusser 
Regesten. Regesten und Urkunden zur 
Geschichte der Herren von Putbus und 
ihres Besitzes im Mittelalter, Bearb. v. D. 
Kausche. Stettin 1940 (Veröffentlichungen 
der landeskundlichen Forschungsstelle der 
Provinz Pommern. Abt. Geschichte. VII).

Niels og Otto Krags våbenbog i Rigsarkivet. 
Kult. leks. = Kulturhistorisk leksikon for nor

disk middelalder. I ff. Kbh. 1956 ff.
KVJ = Kong Valdemars Jordebog, udg. v. 

Svend Aakjær. I—III. Kbh. 1926-45.
Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg. 

I-X. Hamburg 1869-1951.
Langebek = Langebeks Diplomatarium 

(Rigsarkivet).
Liber daticus Lundensis se Weeke.
Lucoppidan = P. Lucoppidans kopibog, Ny 

kgl. Saml. 561,2°, Kgl. Bibi.
Lundebogen = Sv. RA. Registrum ecclesie 

Lundensis (1494).

Lundegårds reg. = RA. De ældste Arkivregi
straturer. Registratur over Lundegaards 
Breve (1555 og 1577), tryk ÆA. IV 291- 
364.

Lunde kapitels gavebøger se Weeke.
Lunde kap. reg. = Registratur over Breve i 

Lunde Kapitels Arkiv (1425), trykt Æ1A. V 
123-74.

Lüb. UB. = Lübeckisches Urkundenbuch = 
Codex diplomaticus Lubecensis. Urkun
denbuch der Stadt Lübeck. I ff. Lübeck 
1843 ff.

Løgumbogen = Kgl. Bibl., Kbh. Ny kgl. 
Sami. 881,2°.

Mariager kl. reg. = RA. De ældste Arkivregi
straturer. Registratur over Breve i Maria
ger Klosters Arkiv 1584 (-1602), trykt ÆA. 
V 643-761.

Maribo kl. reg. = RA. De ældste Arkivregi
straturer. Registratur over Maribo Klosters 
Breve 1624, trykt ÆA. III 251-312.

Mediaeval Scandinavia. A Journal devoted to 
the study of mediaeval civilization in Scan
dinavia and Iceland. Iff. Odense 1968 ff.

Mekl. UB. = Meklenburgisches Urkunden
buch. I ff. Schwerin 1863 ff.

Meyer, Poul, Danske Bylag. En fremstilling af 
det danske landsbystyre paa baggrund af 
retshistoriske studier overjordfællesskabets 
hovedproblemer. Kbh. 1949.

Molbech og Petersen = Udvalg af hidtil utryk
te Danske Diplomer og Breve fra det 
XIVde, XVde og XVI^' Aarhundrede, 
udg. af C. Molbech og N.M. Petersen. 
Kbh. 1858.

Niederstadtbuch, kopifilm i Lübeck Staatsar
chiv.

Næstved klosters registratur = Næstved St. 
Petri Klosters Registratur (Næstved Gave
bog): Herlufsholm Arkiv (1528), trykt 
SRD IV 335-406.

Odensebogen = Uppsala Univ. Bibi. De la 
Gardies Donation nr. 39.

Odense St. Knuds Klosters Registratur = Re
gistratur over Breve i Odense St. Knud 
Klosters Arkiv (1548 og senere), trykt ÆA. 
V 175-269.
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Pavelige kopibøger = Registra Aunionensia og 
Registra Vaticana, Vatikanarkivet.

Pavelige regnskabsbøger = Introtius et exitus 
og Obligationes et solutiones. Vatikanar
kivet.

Quicke, F., Les Pays-Bas å la veille de la peri
ode Bourguignonne. Bruxelles 1947.

Rashdall, H., The Universities of Europe in 
the Middle Ages. I-II. Oxford 1895.

Rep. = Repertorium diplomaticum regni Da- 
nici midiævalis. Fortegnelse over Dan
marks Breve fra Middelalderen, udg. af 
Kr. Erslev. I-IV. Kbh. 1894-1912.

Rep. 2. rk. = Repertorium diplomaticum reg
ni Danici mediævalis. Series secunda. For
tegnelse over Danmarks Breve fra Middel
alderen. 2. Række, udg. v. W. Christensen. 
I-IX. Kbh. 1928-39.

Ribe kapitels reg. = Registratur over Breve i 
Ribe Kapitels Arkiv (1553), trykt ÆA. V 
319-461.

Rochgude, Marquis de og Maurice Dumolin, 
Guide pratique å travers le vieux Paris, 
nouv. éd. Paris 1923.

Roskilde Agnete kl. reg. = Registratur over St. 
Agnete Klosters breve i Roskilde (1C,75), 
trykt ÆA. IV 275-90.

Roskilde Clara kl. reg. = Registratur over 
Breve i Universitetets Arkiv, hovedsagelig 
fra Roskilde Clara Klosters Arkiv (1596), 
trykt ÆA. V 559-601.

Roskildebispens jordebog se Danske middelal
derlige regnskaber.

Roskildegårds reg. = Registratur over Breve 
på Roskildegård (omkr. 1570), trykt ÆA. 
III 313-74.

Sauval, Henri, Histoire et recherches des Anti- 
quitez de la Ville de Paris. Paris 1724.

Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. = Schleswig- 
Holsteinische Regesten und Urkunden. 
IV-V, Hrsg. v. Volquard Pauls. Kiel 1924— 
32. VI-VII. Neumünster 1962-80.

Schöder, Papistisches Mecklenburg = M.D 
Schröder, Das paptistische Mecklenburg, 
darinnen enthalten was von den Mecklen
burgischen Kirchen, Klöstere, .... bis A° 
1517 sich zuzutragen aus Geschichte und

Urkunden. I-II. Wismar 1741.
Schäfer, Dietrich, Das Buch des lübeckischen 

Vogts auf Schonen. Halle a. S. 1887. 2. 
Auflage. Lübeck 1927.

Scriptores rerum Prussicarum. I-V. Leipzig 
1861-74.

Silkeborgske reg. = Registratur over Brevene 
paa Silkeborg 1558, trykt ÆA. II 1-111.

Skånebrevsfortegnelsen, se B 29, B 30, E 102 a.
Skaiweit, G., Der Kreuzzug des Bischofs Hein

rich von Norwich. Königsberg 1898.
Skanderborgske reg. = Skanderborgske Regi

stratur (1606), trykt ÆA. I 161-276.
Sorø gavebog = GI. kgl. Saml. 2485,4°, Kgl. 

Bibi. Kbh, trykt SRD IV 463-531.
SRD = Scriptores Rerum Danicarum, Ed. J. 

Langebek etc. I-IX. Kbh. 1772-1878.
Stralsunds liber debitorum, håndskrift i Stral

sund Stadtarchiv.
Stralsunds liber memorialis, håndskrift i Stral

sund Stadtarchiv, trykt Der Stralsunder li
ber memorialis. I ff. Schwerin 1964 ff. (Ver- 
öffendichungen des Stadtarchivs Stralsund 
V).

lerpager = P. lerpager, Ripæ Cimbricae de
scriptio. Flensburgi 1736.

Ulsig, Erik, Danske Adelsgodser i Middelalde
ren. Kbh. 1968. (Skrifter udgivet af Det hi
storiske Institut ved Københavns Universi
tet II).

Weeke = Libri memoriales capituli Lunden
sis. Lunde Domkapitels gavebøger. Udg. 
ved C. Weeke. Kbh. 1884-89.

Vestervig klosters registratur 1599. trykt ÆA. 
III 131-70.

Westphalen, Monumenta inedita = Monu
menta inedita rerum Germanicarum. Ed. 
EJ. de Westphalen. I-IV. Leipzig 1739-45.

Viborg St. Hams klosters registratur (1574) i 
RA, Kbh. trykt ÆA. II 361-392.

Viborg stifts reg. = Registratur over Viborg 
Stifts Breve (1540’eme og 1574), trykt ÆA. 
II 201-360.

VI = Liber Sextus Decretalium domini Boni- 
facii papæ VIII, udg. af E. Friedberg, Cor
pus luris Canonici II 929-1124.

Vbrdingborgske reg. = Vordingborgske Regi-
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stratur (1476), trykt ÆA. I 87-160.
X = Decretalium Gegorii Papæ IX, udg. cif E. 

Friedberg, Corpus luris Canonici II 1-927.
Yngre kalundborgske registratur se Kalund- 

borgske registratur 1551.

ÆA. = De ældste Archivregistraturer. I-V. 
Kbh. 1854-1910.

Æbelholtbogen = Kgl. Bibi., Additamenta 
51,2°.



1380-1385



1380. 5. januar. Holbæk 1
Dronning Margrete afstår al sin ret til det gods i Hjembæk, som kong Valdemar 4. At- 

terdag havde erhvervet fra Jens Skytte, til Henneke Olufsen.

Original i rigsarkivet.

Margrete, af Guds nåde Norges og Sveriges dronning, til alle, der ser 
dette brev, hilsen med Gud.

Alle skal vide, at vi til den velbyrdige og hæderlige mand Henneke Olufsen 
og hans arvinger med dette brev afstår og i sin helhed oplader al ret til det 
gods i Hjembæk, som vides at tilhøre os, således som vor elskede herre og fa
der herr Valdemar, de Danskes konge - from ihukommelse - tidligere besad 
og sad inde med omtalte gods fra en Jens Skytte. Til klart vidnesbyrd herom 
er vort segl hængt under dette brev. Givet i Holbæk i det Herrens år 1380 da
gen før helligtrekongers dag.

1380. 11. januar. Sjællands landsting 2
Erklæring om, at Erik Pilemans breve er vidimeret på Sjællands landsting

Eline Gøyes jordebog.

Fremdeles en vidisse af Sjællandsfar landsting af de foran skrevne bre
ve1), som Erik Pileman havde givet herr Jens Andersen på 1080 

mark. Givet onsdag næst efter helligtrekongers dag 1380.
l)jf. DRB. IV 1 nr. 548, 550, 551.

1380. 19. januar. Lunde byting 3
Tingsvidne af Lunde byting om, at Gerike Sergensen, borger i Lund, har solgt to han

delsboder i Lille Vor Frue sogn i Lund til Lundekirkens bygningsfond.

Original i det svenske rigsarkiv.
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Svend Sakstorp, dekan i Lund, Jens Hennekesen, borgmester, Troels Pe
dersen, Peder Kempe og Tideke Høvisk, borgere i Lund, til alle, der 

ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi bevidner med dette brev over for alle, hvem det angår eller på nogen 

måde vil kunne angå i fremtiden, at i det Herrens år 1380 torsdag næst efter 
ottendedagen efter helligtrekongers dag var den gode mand Gerike Sergen
sen, vor medborger, personligt til stede på bytinget i Lund i nærværelse af os 
og mange andre troværdige mænd og solgte, skødede og frit overgav to køb
mandsboder i Lille Vor Frue sogn, liggende lige over for rådhuset mod øst og 
stødende op til Peder Skrædders gård mod vest, tillige med grundstykker, 
bygninger og alle deres tilliggender til Lundekirkens bygningsfond i skødet 
på den hæderlige mand herr Peder Jensen, kannik i Lund, samme bygnings
fonds værge, at besidde med rette evindelig, idet han forpligtede sig og sine 
arvinger til at hjemle og fri samme bygningsfond de omtalte boder for krav 
fra hvem som helst. Men vi bevidner, hvad vi har set, idet vi til vidnesbyrd 
hænger vore segl under dette brev tillige med samme Gerikes segl. Givet 
ovennævnte år, dag og sted.

4 1380. 20. januar.
Tingsvidne om, at kirkeværgerne ved sankt Peders kirke i Malmø sælger en bod samme

steds til Niels Gunnarsen.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Vidnesbyrd, udstedt af Klaus Sold, foged i Malmø, Albert Nielsen, 
borgmester, Henneke Agesen, Jakob Andersen, Lars Ege, Hemming 

Pedersen, og Oluf Øndersen, rådmænd, om at Peder Nielsen, rådmand, og 
Evert Biankensten, hans medborger, kirkeværger ved sankt Petri kirke i Mal
mø, bortsolgte en fornævnte kirke tilhørende bod, som ligger i Malmø mod 
øst i staden, og som kirken havde købt af skipper Lars. Givet den 20. januar 
1380.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Bevis eller vidnesbyrd, udstedt af borgmestre og rådmænd i Malmø, som 
indeholder, at Peder Nielsen, borgmester(!), solgte en bod til Niels 

Gunnarsen, hvilken lå lige ved siden af hans gård. Givet 1380.
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3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

laus Sold, foged i Malmø, Albert, borgmester, Henneke Ågesen, Ja
kob Andersen, Lars Ege, Hemming Pedersen, Oluf Øndersen, råd- 

mænd, fremdeles Peder Nielsen, rådmand. Givet 20. januar 1380.

1380. Omkr. 20. januar1). Lübeck 5
Gerike Kræmmer fra Eckernförde, som bor i Slesvig, skylder Henrik Kentseler 110 

mark, at afdrage i løbet af otte år.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Gerike Kræmmer fra Eckernforde, som bor i Slesvig, 
skylder Henrik Kentseler 110 mark penninge, af hvilke han kun skal 

betale ham 10 mark i løbet af de tre næstfølgende år og efter de tre års forløb 
hvert følgende år betale 20 mark, således at nævnte penge i overensstemmel
se med ovennævnte fremgangsmåde ufortøvet skal betales i løbet af otte år.

1) indførelsen er den sidste på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1380 Fabianus’ 
og Sebastianus’ dag

1380. 21. januar 6
Peder Jensen af Algestrup foretager med samtykke af sin moder fru Katerine sammen 

med sin broder Niels Jensen af Udstolpe skifte af deres mødrenearv.

Original i rigsarkivet.

Peder Jensen af Algestrup på Falster til alle, der ser dette brev, hilsen med 
Gud.

Jeg gør med dette brev vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg ef
ter min elskede moder fru Katerines modne overvejelse og med hendes fri vil
je sammen med min elskede kødelige broder Niels Jensen af Udstolpe på 
Lolland, nærværende brevviser, fuldt og helt har tiltrådt et fuldstændigt skif
te og en fuldkommen aftale efter råd og ligeledes efter skøn af vore hertil sær
ligt udpegede tro venner i anledning af vor mødrenearv, beliggende i landene 
Lolland og Falster, hvilken min fornævnte endnu levende moder af moderlig 
kærlighed ømt har opladt til os, og at vi i alle henseender broderligt er enedes 
herom, således at jeg med dette brev i sin helhed overlader, indrømmer, skø
der og overgiver min føranførte broder Niels Jensen og hans arvinger alt vort 
mødrene gods, nemlig vor gård Udstolpe med alt vort mødrene gods overalt
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i Slemminge sogn og på Lolland, ligeledes med tillæg af vort mødrene gods 
i landsbyen Stovby på Falster og ydermere med alle tilliggender til fornævnte 
gods, nemlig agre, enge, græsgange, skove, tørt og vådt, rørligt og urørligt, 
med hvilket navn det end benævnes, overhovedet intet undtaget, i medfør af 
vort andet mødrene gods i Kippinge sogn og i landsbyen Ovstrup på Falster, 
der af min fornævnte broder Niels er overladt mig til vederlag, således som 
hans åbne brev1), som han desforuden har givet mig, fuldstændigt omtaler, 
at besidde med rette evindelig, idet jeg desuden under tilsidesættelse af en
hver yderligere tiltale i fremtiden fra begge sider med dette brev erklærer 
samme min broder Niels tillige med hans arvinger for kvit, fri og i lige måde 
løst for mit og mine arvingers vedkommende i anledning af samme vor for
nævnte mødrenearv. Til større sikkerhed herfor er mit segl hængt under det
te brev tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Niels Krage og Ab
salon Mogensen, i det Herrens år 1380 på selve den glorrige jomfru og mar
tyr Agnetes dag.

1) kendes ikke.

7 1380. 11. februar
Kong Oluf giver Bent Byg ridder, låsebrev på det gods i Vangede og Måløv, som denne 

havde arvet efter Jakob Nielsen af Magleby, ridder.

Original i den amamagnceanske samling

Oluf, af Guds nåde, de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der 
ser dette brev, hilsen med Gud.

I skal vide, at vi til fri besiddelse tildømmer nærværende brevviser, herr 
Bent Byg, ridder, ret arving efter herr Jakob Nielsen af Magleby, ridder, det 
gods i Vangede og Måløv, der som ‘forwædelse’1) var pantsat til samme herr 
Jakob Nielsen, ridder, af en Niels Andersen for 40 mark lødigt sølv, kolnsk 
vægt, men ikke indløst til den mellem dem fastsatte termin, hvilket gods vi 
senere har tildømt ham ved vore fire dombreve2), uden at nogen fra vor side 
har opnået brev herimod, og idet han også ved fire gode mænd på lovforme
lig vis er blevet indført i korporlig besiddelse af dette gods, idet vi lægger den
ne sag evig tielse på og bestemt påbyder, at ingen, hvilken stilling eller stand 
han end indtager, på nogen måde må befatte sig med nævnte gods eller noget 
af dets tilliggender mod denne herr Bent Bygs vilje. Givet under vort retter- 
tingssegl i det Herrens år 1380 lørdagen næst før søndagen Invocavit.

1) jf. DRB. III 1 nr. 22 note 3. - 2) kendes ikke.
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1380. 7. marts 8
Henning Podebusk, Danmarks riges drost, og hustru Gisla lejer Roskilde sankt Clara 

klosters gods i Gershøj for seks år.

Original i den arnamagnæanske samling

Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges drost, og hans hustru Gisla 
til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

I skal vide, at vi har lejet de fromme jomfruer, nonnerne af sankt Clara or
den i Roskildes gods i Gershøj i Volborg herred med alle dets tilliggender, 
agre, enge, græsgange, overalt inden for fire markeskel, undtagen det kirke
offer, som er henlagt til brug for deres kirkes bygningsfond, på nedenforan- 
førte betingelser, som følger, nemlig: vi forpligter os med dette brev til af det
te gods til apostlen sankt Andreas’ dag det første år at betale 6 pund korn, 1/2 
tønde smør og 1 tønde sild, det andet år 8 pund korn, 1/2 tønde smør og 1 
tønde sild, men det tredie år 1 læst korn, 1/2 tønde smør og 1 tønde sild, og 
det fjerde år 14 pund korn, 1/2 tønde smør og 1 tønde sild, men det femte år 
16 pund korn, 1/2 tønde smør og 1 tønde sild, og det sjette år 18 pund korn, 
1/2 tønde smør og 1 tønde sild, og hvert af disse år skal halvdelen af dette om
talte korn være rug og halvdelen byg, med den tilføjelse, at hvis vi et år svigter 
med betalingen, eller når vi afgår ved døden, da skal de bygninger, som er 
opført af os eller før vor tid på nævnte gods, frit tilfalde nævnte nonner uden 
erstatning eller nogen som helst indsigelse. Givet under vort segl i det Her
rens år 1380 onsdag efter midfaste søndag.

1380. 11. marts. Roskilde 9
Biskop Niels af Roskilde overgiver dronning Margrete og Konrad Moltke, høvedsmand 

på Vordingborg den sydlige del af staden Roskilde i seks år

Original i rigsarkivet.

Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, hvem det angår, hilsen 
med Gud.

I skal vide, at vi har tilstået den berømmelige frue, fru Margrete, af Guds 
nåde Norges og Sveriges dronning, samt den velbyrdige mand Konrad 
Moltke, høvedsmand på borgen Vordingborg, den søndre del af staden Ros
kilde, nemlig på den anden side af Kongensgade og Algaden fra den østre 
port, som kaldes Rødeport, lige til den vestre port, som kaldes Budolfi kirke
port, fra førstkommende påske og således fremdeles de umiddelbart følgende
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seks år med al kongelig ret, som den tilkommer os i den del af staden i medfør 
af den til os stedfundne pantsættelse gennem den berømmelige fyrste og her
re herr Oluf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge1), og vi vil 
forbeholde os hele den resterende del af nævnte stad med al kongelig ret, men 
alt det kirkelige gods skal være frit for og undtaget fra al kongelig tynge på 
nedenforanførte vilkår, nemlig at enhver, som måtte ønske at komme fra den 
nævnte del, som vi nu har overladt dem, til den resterende del, som vi har 
forbeholdt os, for at bo der, uden enhver hindring uanfægtet må flytte over 
i overensstemmelse med staden Roskildes gældende stadsret, og det samme 
må de gøre, som bor i vor del af fornævnte stad, hvis de ønsker at flytte til den 
anden del; ydermere på den betingelse, at efter forløbet af de nævnte seks år 
skal den nævnte del af staden, som vi nu har overladt dem, frit vende tilbage 
til os og vore efterfølgere med al kongelig ret, som nævnt ovenfor, således som 
den er pantsat til os af fornævnte fyrste herr kong Oluf. Til bevis herfor er 
vort segl hængt under dette brev tillige med vort elskede kapitels segl. Givet 
i Roskilde i det Herrens år 1380 passionssøndag.

1) jf. DRB. IV 1 nr. 43.

10 1380. 11. marts
Dronning Margrete og Konrad Moltkes genbrev til forrige nr.

Original i rigsarkivet.

argrete, af Guds nåde Norges og Sveriges dronning, og Konrad 
Moltke, høvedsmand på borgen Vordingborg, til alle, der ser dette 

brev, hilsen med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi erkender, at den ærværdige 

fader i Kristus, herr Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde, har tilstået os 
den søndre del af staden Roskilde, nemlig på den anden side af Kongensgade 
og Algaden fra den østre port, som kaldes Rødeport, lige til den vestre port, 
som kaldes Budolfi kirkeport, fra førstkommende påske og således fremdeles 
de umiddelbart følgende seks år med al kongelig ret, således som den tilkom
mer ham i den del af staden, i medfør af den til ham stedfundne pantsættelse 
gennem den berømmelige fyrste herr Oluf, af Guds nåde de Danskes, Ven
ders og Goters konge1), men alt det kirkelige gods skal være undtaget fra al 
kongelig tynge, og den nævnte herre biskop skal beholde hele den resterende 
del af staden Roskilde med al kongelig ret på nedenfor anførte vilkår, nemlig 
at enhver, som måtte ønske at komme fra den nævnte del, der nu er overladt
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os af samme herr Niels, biskop af Roskilde, til den resterende del, der er for
beholdt bispen, for at bo der, uden enhver hindring uanfægtet må flytte over 
i overensstemmelse med staden Roskildes gældende stadsret, og det samme 
må de gøre, som bor i hans del af fornævnte stad, hvis de ønsker at flytte til 
den del, han har overladt os; ydermere på den betingelse, at efter forløbet af 
de nævnte seks år skal den nævnte del af staden, som bispen nu har overladt 
os, frit vende tilbage til samme herr Niels, biskop af Roskilde, og hans efter
følgere med al kongelig ret som nævnt ovenfor, således som den er pantsat til 
ham af fornævnte fyrste herr kong Oluf, og det skal ikke på nogen måde 
hindres af os eller af nogen i vort navn. Til bevis herfor er vore segl hængt un
der dette brev. Givet i det Herrens år 1380 passionssøndag.

1) jf. DRB. IV 1 nr. 43.

1380. 22. marts 11
Biskop Niels af Roskilde erklærer Henneke Olufsen og hans hustru fru Ingeborg arvin

ger efter Erik Nielsen, fri for al gæld, som den afdøde stod i til bispen vedrørende afgiften 

af fogediet Avderød.

Original i rigsarkivet.

Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen 
med Gud.

Vi vil, at det skal stå fast for alle, at vi har erklæret den velbyrdige mand, 
nærværende brevviser, Henneke Olufsen og fru Ingeborg, hans hustru, og 
deres arvinger kvit og fritaget for al gæld, som Erik Nielsen stod i til os i med
før af afgiften af vort fogedi Avderød, og ligeledes for alle de andre krænkel
ser, der er tilføjet os af ham, for så vidt det angår samme Henneke og hans 
hustru Ingeborg ifølge arveretten. Til vidnesbyrd herom er vort sekret hængt 
under dette brev. Givet i det Herrens år 1380 skærtorsdag.

1380. 26. marts 12
Niels Jensen af Klæstruplund pantsætter i tre år tre bol i Djørup til Peder Andersen 

Munk for tre mark lødigt sølv.

Vidisse 1414 15. april i rigsarkivet.
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Niels Jensen af Klæstruplund, til alle, der får dette brev at se eller hører 
det læse, hilsen med Gud.

Alle I nulevende og fremtidige skal vide, at jeg mandag i påsken på Hor- 
num herredsting til den gode og hæderlige mand Peder Andersen, kaldet 
Munk, for tre år har pantsat mine tre stykker gods, på folkesproget kaldet 
‘bol’, i Djørup på vestsiden af åen, hvoraf det ene er bebygget og de to øde, 
for tre mark lødigt sølv i gode og gængse penge, nemlig hvide penninge, ster
linger og lybske, således at de ikke skal indløses inden et tidsrum af tre år, på 
den betingelse, at når nævnte Niels Jensen ved påsketid måtte ønske at indlø
se nævnte gods fra nævnte Peder Andersen Munk, så skal nævnte Niels i for
vejen underrette nævnte Munk på sidste ting før sankt Andreas’ dag1). 
Hvis fremdeles nævnte Munk forbedrer oftenævnte gods med nogle bygvær
ker eller bygninger, så skal det afgøres ved to af deres venners udsagn eller 
kendelse. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige 
med segl tilhørende de gode mænd, Rothger, præst i Vokslev, Tyge Torbensen 
samt Ivar Nielsen af Troelstrup. Givet i det Herrens år 1380 mandag i på
sken. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle nævnte 
Munk og hans arvinger nævnte gods og frigøre det for krav fra hvem som 
helst.

1) 30. november.

13 1380. 1. april
Godskalk Hemmingsen Degn pantsætter til biskop Niels af Roskilde to gårde i Svin- 

ninge og en gård i Hønsinge, som fru Gertrud havde pantsat til ham, for 10 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Godskalk Hemmingsen, kaldet Degn, til alle, der ser dette brev, hilsen 
med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg i medfør af ret gæld i sand
hed står i skyld og gæld til den ærværdige fader i Kristus og herre, herr Niels, 
af Guds nåde biskop af Roskilde, for 10 mark sølv, fuldt ud at betale næste 
pinsedag til ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger i gode sølv
penge, hvormed jeg kan fyldestgøre ham eller hans arvinger, for hvilke 10 
mark sølv jeg med dette brev pantsætter til ham og hans arvinger alt det 
gods, der er pantsat til mig af den velbyrdige fru Gertrud, nemlig i Svinninge 
en gård, på hvilken Niels Jensen bor sammen med en gårdsæde og giver fire 
pund korn, fremdeles en gård sammesteds, og den giver en halv tønde smør,
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fremdeles en gård i Hønsinge, og den giver fire pund korn, tillige med alle de 
vilkår og artikler, der indeholdes i det brev, der er givet mig af samme fru 
Gertrud angående samme gods, og med alle tilliggender til dette gods, idet 
jeg til samme herr Niels, biskop af Roskilde, oplader al den ret, der tilkom
mer mig i nævnte gods sammen med det brev1), der er affattet vedrørende 
samme gods, på nedenfor anførte vilkår, at han årligt fuldt ud skal oppebære 
frugter, afgifter og oppebørsler fra samme gods som erstatning for tab og mo
rarente, indtil alt det fornævnte gods på lovformelig vis indløses til nævnte 
termin, uden at det på nogen måde må afregnes i gældens hovedstol. Hvis 
fremdeles fornævnte gods i overensstemmelse med landets love fravindes for
nævnte herr Niels, biskop af Roskilde, eller hans arvinger, forpligter jeg mig 
og mine arvinger til fuldstændigt at holde denne herr Niels, biskop af Roskil
de, eller hans arvinger skadesløs for ethvert tab og enhver ulempe, som han 
vil kunne pådrage sig på grund af denne fravindelse. løvrigt forpligter jeg 
mig og mine arvinger til at hjemle og fri alt det fornævnte gods for omtalte 
herr Niels, biskop af Roskilde, og hans arvinger fra alles påkrav. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de 
velbyrdige mænd de herrer Jakob Olufsen, Oluf Lunge og Ture Knudsen, 
riddere. Givet i det Herrens år 1380 søndagen Quasi modo geniti.

1) kendes ikke.

1380. 2. april. Alvastra 14
Broder Johannes de Chassignolliis, beskikket udsending fra abbeden af Clairvaux til 

Danmarks, Sveriges og Norges riger og kollekter af de af generalkapitlet pålagte afgifter, 
kvitterer abbeden af Julita for 2 1/2 florin.

Original i det svenske rigsarkiv.

Det skal være vitterligt for alle, hvem det angår eller vil kunne angå, at 
jeg broder Johannes de Chassignolliis, den ærværdige fader herr ab

beden af Clairvaux’ beskikkede udsending i rigerne Danmark, Sverige og 
Norge og kollektor af de i samme af generalkapitlet pålagte afgifter, nemlig 
i det Herrens år 1379, med dette brev erkender, at jeg af den ærværdige fader 
herr abbeden af Julita for dette år har modtaget to og en halv florin i medfør 
af omtalte afgifter, hvorfor jeg med dette brev erklærer ham og hans konvent 
for kvit og fuldstændig fri at være. Til sikkerhed for denne kvittering er mit 
segl hængt under dette brev. Givet i Alvastra i det Herrens år 1380 mandag 
efter søndagen Quasi modo geniti.
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15 1380. 4. april 15
Ridderen herr Erik Holk sælger møllestedet i Rårup til Segebod Krummedige.

Original i rigsarkivet.

Teg, herr Erik Holk, ridder, erkender over for alle dem, der ser dette brev 
I eller hører det læse, at jeg og mine rette arvinger til den ærlige mand 

Segebod Krummedige og hans rette arvinger retmæssigt og rigtigt har solgt 
møllestedet i Rårup og grundstykket og vandløbet med tilløb og fraløb og 
med alt det, der ligger dertil, tørt og vådt, med al nytte og frihed i så frit og 
nyttebringende omfang, som jeg og mine forfædre har besiddet det. Hvis 
fremdeles nogen mand gør krav derpå, skal jeg og mine (arvinger) frigøre 
det, således som landets lov foreskriver det. Dette lover jeg og mine rette ar
vinger i sandhed over for Segebod Krummedige og hans rette arvinger i 
udelt troskab og uden nogen slags argelist. Til vidnesbyrd om disse forskrev
ne ting har jeg hængt mit segl under dette brev, der er skrevet og givet år 1380 
efter Guds byrd på den hellige biskop sankt Ambrosius’ dag.

16 1380. 4. april. Güstrow
Kong Albrecht af Sverige, Filip, biskop af Kammin, Melchior, biskop af Schwerin, 

hertugerneJohan 1., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg Vartislav 7. ogBugislaw 8., 
hertuger af Stettin, Svantibor L og Bugislav 7., hertuger af Pommern-Stettin, Vartislav 
6. og Bugis lav 6., hertuger af Pommern-Wolgast, og Lorenz, Bernhard 2. og Johan 6., 
herrer til Werle, slutteren treårig landefred. Heri indgår denne bestemmelse: ‘Fremdeles 
skal denne nærværende landefred ikke være til skade eller hindring for de 
høje fyrster og herrer Vartislav og Bugislav i nogen slags sager, som de har 
med Danmarks rige.’

Afskrift i Rostock.

17 1380. 4. april
Anton Krassow, væbner, sælger Henning Podebusk, kong Olufs drost, to mark afgift 

af sin gård Samotitz på Rügen.

Efter tryk hos J. v. Bohlen.

Anton Krassow, væbner, til alle, såvel nulevende som fremtidige, der får 
dette brev at se, oprigtig kærlighed med Gud.
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Jeg erkender og erklærer klart på mine og mine arvingers vegne, at jeg 
med alle mine arvingers og nærmeste venners samtykke og tilslutning til den 
velbyrdige mand herr Henning Podebusk, stormand, drost hos den berøm
melige kong Oluf, og hans rette arvinger lovligt og rigtigt har solgt og afstået 
og med dette brev sælger og afstår to mark afgift i stralsundsk mønt af min 
gård Samotitz i Lancken sogn af fem hageplove1) sædeagre og af alle tillig
gender, ejendomsrettigheder, friheder, frugter og fordele, der ligger til nævn
te gård, hvert år på hver sankt Morten bisps dag2) at oppebære eller om 
nødvendigt at inddrive ved at tage pant og at gøre med de panter, efter hvad 
der er ret i landet ifølge renteaftale, og efter hvad den fører med sig. Ligeledes 
skal jeg sammen med mine arvinger år og dag garantere fornævnte to mark 
afgift for fornævnte herr Henning Podebusk og hans rette arvinger mod et
hvert påkrav fra såvel gejstlige som verdslige personer, der ønsker, at man 
skal gå i retten, fri, fuldstændigt og i sin helhed frigøre og holde ham skades
løs desangående. For at det fornævnte kan forblive urokkeligt og ubrydeligt, 
har den navnkundige mand Johan Timme, min svoger, med sammenlagte 
hænder og med håndslag aflagt løfte sammen med mig in solidum om 
ukrænkeligt at overholde alt det fornævnte. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev tillige med min fornævnte medlovers segl. Givet i det 
Herrens år 1380 på selve den glorrige bekender sankt Ambrosius’ dag.

1) teksten har uncus; jf. herom DRB. II 1 nr. 126 note 5. - 2) 11. november.

1380. 4. april 18
Hartvig Krummedige, kaldet Brøger, og Blixe Krummedige, brødre, sælger ejendoms

retten over 6 1/2 bol i Hohenwestedt, tienden i Peissen og Silzen og retten over 3 1/2 bol 
i Hennstedt til Segebod Krummedige.

Original i rigsarkivet.

Vi Hartvig Krummedige1), også kaldet Brøger, og Blixe Krummedige, 
min broder, erkender over for alle dem, der ser dette brev eller hører 

det læse, at vi og vore rette arvinger til den ærlige mand Segebod Krummedi
ge, vor kære frænde, og hans rette arvinger har solgt hele ejendomsretten 
over 6 1/2 bol i Hohenwestedt og tienden i Peissen og tienden i Silzen og ret
ten over 3 1/2 bol i Hennstedt. Desuden skal vi og vore rette arvinger gøre 
fornævnte Segebod Krummedige og hans rette arvinger opladelse og alt det, 
der er til nytte og godt for ham, når han eller hans mænd kræver det af os eller 
vore mænd. At overholde disse forskrevne punkter stadig og fast uden nogen
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slags argelist dette lover vi i udelt troskab og med samlet hånd over for for
skrevne Segebod Krummedige og hans rette arvinger og til deres tro hånd 
over for hans broder Erik Krummedige og hans frænde Lyder Krummedige. 
Til stadfæstelse af disse fornævnte ting hænger vi vore segl under dette brev, 
der er givet og skrevet år 1380 efter Guds byrd på den hellige biskop sankt 
Ambrosius’ helligdag.

1) Hartvig Krummedige havde Haderslev i pant i 1378, jf. DRB. IV 1 nr. 410, og optræder 
som vidne ved Hummersbuttel’ernes salg af Lykkesholm i 1380, jf. nr. 33; jf. også Esben Al- 
brectsen, Herredømmet over Sønderjylland 227-28 og 299 nr. 17.

19 [1380]1) 9. april
Rådet i Thorn meddeler borgmestre og rådmand i Danzig at det har indbudt til for

handling i Marienburg 19. april om Henning Podebusk, pundtolden, tolden i Skåne og 
andre sager, og beder dem sende befuldmægtigede tillige med stadernes foged i Skåne.

Original i Danzig

Stadig tjeneste tilforn2). Herrer og kære venner. I skal vide, at vi har be
stemt og fastsat en termin for stæderne til forsamling, (nemlig) først

kommende torsdag efter søndagen Jubilate3), det vil sige den førstkommen
de torsdag før Georgs dag4) i Marienburg, ufortøvet at komme ved 
tertstid5) for mange slags sagers skyld, som herr Johan Kordelitz, der i nær 
fremtid kommer fra Flandern, mundtligt har åbenbaret og sagt Eder, nemlig 
om herr Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, om pundtolden 
o.s.v. og om tolden i Skåne, der endnu ikke er indbetalt, og om andre sager, 
som vi har at forhandle. Derfor beder vi om, at I på den fornævnte dag og 
tid ufortøvet sender Eders befuldmægtigede rådsbud tillige med fogeden, der 
har ligget i Skåne på stædernes vegne, med sit regnskab. Givet mandagen ef
ter Misericordia domini6) o.s.v. under vor stads sekret.

Rådmændene i Thorn.
1) årsangivelse mangler. Den i brevet omtalte Johan Kordelitz udsendtes af hansestæderne 

sammen med tre andre til forhandlinger i Flandern 1379 24. juni, Hanserec. II 207 nr. 190 § 
3, jf. også nr. 188. Ifølge deres beretning, ibid. 213 nr. 192, opholdt de sig der endnu 1380 24. 
februar. Da Johan Kordelitz endvidere kun nævnes 21. april, jf. Hanserec. II 274 nr. 228, 6, 
der ifølge III 112 skal omdateres til 1380, samt ndf. nr. 42, [1380. Før 13. juli], må Thorns 
brev ligeledes dateres til 1380. - 2) adressen står på brevets bagside: Til vore særlige kære venner, 
de ærlige og vise herrer, borgmestre og rådmænd i Danzig. - 3) 15. april. - 4) 23. april. - 5) d.v.s. om
kring kl. 9. - 6) 8. april.
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1380. 9. april. Københavns byting 20
Tingsvidne af Københavns byting om, at Georg Hinsch sælger sin grund nær Oluf Re

desvends gård til præsten herr Markvard.

Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

....') Smed, foged i byen København, Sommerstorp, Lars Kruse, borgme
stre, Anders Holbæk, Johan v. Lübeck, Sigvard Stenwek og Jakob Astred- 
sen, rådmænd sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Ifølge vidnesbyrd på tinge erklærer vi offentligt med dette brev, at Georg 
Hinsch, vor medborger, mandagen næst efter den søndag, på hvilken der 
som indgangsbøn synges Misericordia domini2), var til stede for os på vort 
byting og ganske efter eget ønske.... til herr Markvard, præst, solgte og skø
dede sit grundstykke op til Oluf Redesvends gård mod syd....  for to mark 
sølv til evig besiddelse. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette 
brev. Givet i det Herrens år 1380 ovennævnte dag og sted.

1) her og i det følgende lakuner i afskriften. - 2) 2. søndag efter påske.

1380. 18. april. Sjællands landsting 21
Fru Kristine Pedersdatter, enke efter Jon Nielsen af Solbjerg sælger gods i Saltofte og 

Ejby til herr Peder Lykke, kannik i Roskilde.

Referat i Sorø gavebog.

Bemærk, at fornævnte gods i Saltofte og Ejby1) tilhørte omtalte herre 
biskop2) med købs adkomst, idet han nemlig på det tidspunkt, da han 

var kannik i Roskilde, købte godset i Saltofte af den velbyrdige frue Kristine 
Pedersdatter, enke efter Jon Nielsen, fordum af Solbjerg, hvilket gods den 
velbyrdige mand Jens Tuesen af Stårby, væbner, skødede på Sjællands lands
ting på samme Kristines vegne. I det Herrens år 1380 onsdag før martyren 
Georgs dag.

1) d.v.s. i Saltofte fire gårde, som tidligere havde været tre brydegårde tillige med deres 
gårdsædegårde, i Ejby tre gårde med deres gårdsædegårde. - 2) Peder Lykke, biskop af Ribe 
1409-18.
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22 1380. 18. april. Stralsund
Klaus Stenhagens testamente.

Original i Stralsund.

I Guds navn, amen. Jeg Klaus Stenhagen, der ligger på mit sygeleje, er, 
skønt jeg er syg på legemet, dog i besiddelse af min fornuft. Hvis jeg dør, 

sætter jeg mit testamente op således: For det første befaler jeg min sjæl i den 
almægtige Guds vold. Fremdeles giver jeg min broder Johan Stenhagen en 
skude og en båd og 30 garn og 22 tønder salt og 12 læst tønder. Dette finder 
han i Trelleborg. Fremdeles overdrager jeg ham at rykke for al den gæld, som 
man skylder mig i Trelleborg, og hvad jeg har der, det skal han være tilfreds 
med..... .Vidner hertil har været de ærlige mænd Johan Hoghedorp og Lyde- 
ke Gosseler, der har beseglet dette brev. ....Til erkendelse af rigtigheden og 
af, at vi ikke vil gøre krav på hans gods ud over det, han har givet os, har vi 
hængt vore segl med under dette brev, der er skrevet i Stralsund år 1380 efter 
Guds byrd onsdagen efter sankt Tiburtius og sankt Valerianus’ dag1) efter 
påske.

1) 14. april.

23 1380. 26. april. S. Pietro i Rom
Pave Urban 6. pålægger råd og borgere i Bremen i løbet af et halvt år at sende det penge

beløb, som de var dømt til at betale biskop Henrik af Øsel, tidligere Slesvig da denne endnu 
skylder størstedelen af sine servis penge fra Øsel og Slesvig stifter samt en del af de penge, 
han havde indsamlet som kollektor i Sveriges, Danmarks og Norges riger.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til råd og borgere og mænd i staden 
Bremen det sunde råds ånd o.s.v.1)

Det er kommet os for øre, at vor ærværdige broder Henrik, biskop af Øsel, 
fordum provst ved kirken i Bremen, på det tidspunkt, da han sad inde med 
dette provsti, efter at der var opstået anledning til strid i det apostoliske pa
lads mellem Eder og nævnte biskop, da provst, om noget gods og nogle rettig
heder, der tilhørte ham i medfør af samme provsti og ligeledes ham person
ligt, har hjembragt tre slutdomme, som har fået retsgyldighed, hvorved I er 
blevet dømt til at betale en bestemt sum floriner til samme biskop, dengang 
provst, idet der af det apostoliske sæde blev givet ham visse eksekutorer i den
ne anledning, og idet mange retslige skridt, som indeholdt bandlysnings-,
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suspensions- og interdiktdomme, er udgået, hvilke ligeledes er påbudt ud
ført, og denne stad underlagt kirkeligt interdikt. Men da samme biskop, såle
des som vi har fået kendskab dertil ved indberetning fra folkene i vort kam
mer, skylder samme kammer en stor sum af forskellige grunde, nemlig en 
sum af 4620 floriner, som sit servitium commune2) på grund af kirkerne i 
Slesvig, som han i sin tid forestod, og på Øsel, som han nu forestår, fremdeles 
447 floriner og 27 skilling og 4 penning Avignonmønt på grund af de mindre 
servitier3) fra nævnte kirker, efter at de af denne biskop foretagne betalinger 
er trukket fra, fremdeles 679 mark 14 skilling og 7 penning i lybsk mønt, 12 
skilling Flensborgsk at regne til 10 skilling lybsk, som rest fra hans afregnin
ger i den tid, da han var apostolisk kollektor i rigerne Sverige, Danmark og 
Norge, og da vi ønsker at indvinde denne gæld og gå ind for nævnte kam
mers skadesløsholdelse, opfordrer og befaler vi Eder, gode mænd, indtræn
gende, at I inden et tidsrum af seks måneder angående den betaling, der skal 
foretages til dette kammer, sørger for at sende en del af nævnte sum og Eders 
gesandter med fyldestgørende instrukser og fuldstændigt pålæg om at træffe 
aftale om hele resten og om at forpligte Eder og Eders stad og om at bede om 
frigørelse fra fornævnte domme og skridt og eftergivelse af interdiktet. Vi vil 
da slutte en så velvillig overenskomst med samme gesandter, så at I med rette 
vil kunne være tilfredse. Givet ved S. Pietro i Rom den 26. april i vor tredie 
pontifikatsår.

1) resten af formlen kan ikke udfyldes med sikkerhed. - 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 
3) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3.

1380. 3. maj. Wismar 24
Henneke Limbæk, væbner, kvitterer kong Albrecht af Danmark og dennes fader hertug 

Henrik 3. af Mecklenburgfor 1000 lybske mark som afdrag på de 2000 mark, for hvilke 
Skanderborg skulde sættes i pant.

Original i Schwerinarkivet.

Jeg Henneke Limbæk, væbner, erkender og bevidner åbent med dette 
brev, at de høje fyrster, mine nådige herrer, kong Albrecht af Danmark 

og hans fader, hertug Henrik, har gjort mig fyldest for 1.000 lybske mark, 
dem giver jeg dem afslag for i de 2.000 lødige mark, for hvilke de skulde sætte 
mig Skanderborg i pant, som deres breve udviser1), som de har givet mig 
derpå, og lader dem være kvit og fri for de fornævnte 1.000 lybske mark af
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de 2.000 lødige mark med dette brev, som jeg til vidnesbyrd har ladet mit segl 
hænge under, og som er givet i Wismar år 1380 efter Guds byrd på vor Her
res himmelfartsdag.

1) kendes ikke.

25 1380. Omkr. 3. maj.1) Lübeck
Henrik Wachholt, Johan v. Münster, Johan v. Kiel og Ludvig v. Rode erkender, at de 

har modtaget 50 mark penge af Johan Gerstede på Henneke Limbaks vegne af de 100 
mark, som denne skulde betale for det gods, han havde frataget dem.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

an skal vide, at Henrik Wachholt, Johan v. Münster, Johan v. Kiel og 
Ludvig v. Rode, der var til stede ved denne bog2), erkendte, at de i 

deres og andres navn, hvem denne sag berører, har modtaget og fuldstændigt 
oppebåret 50 mark penge af Johan Gerstede på Henneke Limbæks vegne, 
nemlig af de 100 mark, som samme Henneke Limbæk skulde betale vore for
nævnte borgere for det gods, der iøvrigt var frataget dem, således som vore 
herrer rådmænd har aftalt det mellem dem.

1) indførelsen er den 3. på en side, der som overskrift har / det Herrens år 1380 Kristi himmel
fartsdag. - 2) d.v.s. ved notitsens indførelse i Niederstadtbuch.

26 1380. 5. maj. Nær Stigsnæs
Henning Podebusk, ridder og Danmarks riges drost, bevidner, at Kristian Frellesen ale

ne mødte for ham og andre af rigets bedste mand angående en sag mellem denne og Jakob 
Jensen, som sidstnævnte derfor dømmes til at have tabt, medmindre han beviser, at han har 
varet forhindret i at give møde.

Original i rigsarkivet.

Henning Podebusk, ridder og Danmarks riges drost, til alle, der ser det
te brev, hilsen med Gud.

Alle skal vide, at i det Herrens år 1380 lørdagen næst efter Kristi himmel
fartsdag var den gode mand Kristian Frellesen til stede på Sjælland nær 
Stigsnæs for os og andre stormænd i Danmarks rige for i vor nærværelse at 
undersøge tvistigheder, opstået mellem samme Kristian på den ene side og 
en Jakob Jensen på den anden side, eftersom de med samtykke af den velbyr
dige og berømmelige frue, fru Margrete, Norges og Sveriges dronning, og 
andre stormænd i Danmarks rige ved vort brev lovformeligt var blevet stæv-
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net til samme dag at give møde for retten som mænd uden sikkert lejde. For
nævnte Kristian gav møde, men Jakob Jensen mødte aldeles ikke og vovede 
ikke at møde for at svare på oftenævnte Kristians klager. Derfor har vi ifølge 
såre mange gode, troværdige mænds belæring dømt og dømmer med dette 
brev, at fornævnte Kristian har ret i denne sag, medmindre samme Jakob 
Jensen i fremtiden møder op med såre fyldige og gode fornuftgrunde og be
viser på, at han ikke har kunnet give møde. Givet år, dag og sted som ovenfor. 
Til vidnesbyrd om det fornævnte har vi ladet vort segl hænge under dette 
brev.

1380. Omkr. 13. maj 27
Lave, sognepræst i Sønder-Hygum, bevidner, at Niels Vind fra Sønder-Hygum sogn 

på sit dødsleje har overdraget munkene i Løgum kloster alt sit gods på Arnld mark og i 
Høm og afstået det gods, han havde lejet af dem i Frøs herred, samt sin ret til Fladsbro møl

le.

Afskrift i Løgumbogen.

Teg, Lave, præsteviet mand og sognepræst i Hygum, gør vitterligt med 
I dette brev for alle, der får dette brev at se eller hører det læse, at i det 

Herrens år 1380 og omkring pinse overdrog den gode mand Niels Vind af 
Hygum sogn, der lå på sit yderste og ønskede at drage omsorg for sin sjæls 
frelse, til de regelbundne mænd, munkene i Løgum, alt sit gods på Arrild 
mark og sit gods i Høm i Seem sogn, nemlig en toft med to otting, at besidde 
til evig tid. Fremdeles oplod han til fornævnte munke alt det gods, som han 
tidligere havde lejet af dem i Frøs herred, med al sin ret til jorder, til huse og 
til bygningerne ved møllen Fladsbro, uden at forbeholde sig eller sine arvin
ger noget angående samme. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under 
dette brev. Givet år og tidspunkt som ovenfor.

1380. 15. maj. S. Pietro i Rom 28
Pave Urban 6. pålægger biskop Nils af Linkoping og alle det apostoliske sædes 

nuntier i Danmark, Sverige og Norge at indbetale alle penge, som desom kollektorer 
har modtaget i det apostoliske kammers navn, til handelshuset Guinigi fra Lucca, det være 
sig i London eller i Briigge, eller til deresfaktorer, og hvert år sende kammeret kopier af deres 
regnskaber.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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29 1380. 15. maj. S. Pietro i Rom
Pave Urban 6. giver handelshuset Guinigi fra Lucca og dets faktorer i London fuld

magt til at modtage de penge, som indbetales af biskop Nils af Linköping det apostoli
ske sædes nuntius og kollektor af frugter, afkasteiser og oppebørsler, der til
kommer det apostoliske kammer i Danmarks, Sveriges og Norges riger.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

30 1380. 15. maj S. Pietro i Rom
Pave Urban 6. giver handelshuset Guinigifra Lucca og dets faktorer i Brügge fuldmagt 

til at modtage de penge, som indbetales af biskop Nils af Linköping det apostoliske sæ
des nuntius og kollektor af frugter, afkasteiser og oppebørsler, der tilkommer 
det apostoliske kammer i Danmarks, Sveriges og Norges riger.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

31 1380. Omkr. 20. maj.1) Lübeck
Didrik Delmenhorst, borger i Stralsund, oplader halvdelen af en slagterbod i Falsterbo 

til Detmar Wittenborg og Werner v. Uisen.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Didrik Delmenhorst, borger i Stralsund, der var til 
stede for rådet, har opladt Detmar Wittenborg og Werner v. Ülsen 

sin halvdel af en slagterbod i Falsterbo i landet Skåne, af hvilken bod den an
den halvdel tilhører Henzeke Smerwaghen, således som den tidligere tilhørte 
hans fader Kopeke Smerwaghen og stadig er tilskrevet ham.

1) indførelsen er den 3. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1380 Trinitatis søn- 
dag.

32 1380. 31. maj. Rom
Biskop Johan af Slesvig skeenker med samtykke af kapitlet kanniken Torsten Nielsen 

bispetienden af Vor Frue kapel i Havetofte.

Vidisse 1383 23. juli.

X Ti, broder Johan, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af kir- 
V ken i Slesvig, erkender offentligt og gør med dette brev vitterligt for
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alle, at vi efter moden overvejelse og omhyggelig forhandling med kanniker- 
ne og kapitlet ved vor kirke i Slesvig og efter deres fælles samtykke til den hæ
derværdige mand herr lorsten Nielsen, kannik ved vor fornævnte kirke, til 
gengæld for visse tjenester og kærkomne velgerninger, han til gavn og nytte 
for vore har ydet og - som vi håber - i fremtiden vil yde os og samme vor kir
ke, gavmildt har tilstået og skænket og med dette brev tilstår og skænker vore 
bispetiender af Vor Frue kapel i Havetofte, efter at der lovformeligt var blevet 
aflagt et højtideligt løfte på tro og love, og ligeledes at vi med dette brev bin
der og forpligter os og vore efterfølgere urokkeligt til at betåle fornævnte tien
der uden nogen formindskelse og uden enhver forhaling eller indsigelse, så 
længe han lever i det jordiske. Og vi lover på tro og love, at vi vil og skal frigø
re ovennævnte tiender fra denne dag og i fremtiden fra påkrav og hindring 
fra enhver, som måtte rejse lovligt krav på disse tiender, og at vi ikke vil eller 
skal handle imod alt det fornævnte, direkte eller indirekte, åbenlyst eller 
skjult, personlig eller ved nogen andens hjælp, i ord eller gerning, på nogen 
som helst måde, under tilsidesættelse af al list eller svig, idet vi udtrykkeligt 
giver afkald på enhver klage, enhver retslig eller faktisk indsigelse, ethvert 
forsvar, enhver genindsættelse i den tidligere tilstand1), enhver forordning, 
der er eller måtte blive udstedt, enhver støtte i appel, ethvert privilegium, der 
er eller måtte blive tilstået, enhver sædvane, bestemmelse, gejstlig eller verds
lig lov, enhver overenskomst og enhver erhvervelse af alle breve herimod og 
i særdeleshed enhver indsigelse mod fornævnte Torsten personlig og enhver 
anfægtelse af dette vort brev og enhver støtte i en hvilken som helst ret, hvor
ved vi, helt eller delvis, retsligt eller faktisk kan virke, handle eller værne os 
imod fornævnte eller noget deraf, samt på enhver lov, der siger, at en almin
delig beslutning om afkald ikke har gyldighed. Og for at alt det fornævnte 
kan være gyldigt og urokkeligt og ubrydeligt overholdes, er vort segl hængt 
under dette brev tillige med vor nævnte kapitels segl. Givet i Rom år 1380 ef
ter Herrens menneskevorden dagen før den glorværdige martyr sankt Nico
medes’ dag.

1) jf. DRB. II 5 nr. 282 note 3 og II 9 nr. 295 note 5.

1380. 8. juni 33
Brødrene Johan, ridder, og Hartvig Hummersbilttelpantsætter alt deres gods i Vindin

ge og Gudme herreder til herr Evert Moltke, ridder, Danmarks riges marsk.

Original i rigsarkivet.
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Johan Hummersbuttel, ridder, og Hartvig Hummersbuttel, brødre, til 
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at vi erkender og erklærer of
fentligt, at vi og vore arvinger med sammenlagte hænder i medfør af en rigtig 
og retmæssig gæld i sandhed er og står i skyld og gæld til den gode mand herr 
Evert Moltke, ridder, Danmarks riges marsk, og hans arvinger for 1000 mark 
lødigt sølv efter kolnsk vægt, for hvilke fornævnte 1000 mark lødigt sølv vi 
med dette brev til nævnte herr Evert Moltke, ridder, og hans arvinger som 
forved1) pantsætter alt vort gods i Vindinge herred og Gudme herred og an
detsteds, hvor som helst det end ligger på Fyn, hvilket vi retmæssigt og lovligt 
har fået af en Witte Ivan, kaldet Krummedige, nemlig Magelund og Mage
lund fang, og også kaldet Lykkesholm, med alle dets tilliggender, nemlig be
bygget og øde gods, agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, rørligt og urør
ligt, vådt og tørt, og fuldt og helt med alt, hvad der fra gammel tid så omfat
tende og så vidtstrakt i allerstørste omfang i længde og bredde inden for skel 
og afgrænsninger lå til nævnte gods eller hver enkelt del deraf, således som 
vi frit nød det i vor besiddelse i enhver henseende, intet undtaget, fremdeles 
alle de åbne breve, som er givet os på nævnte gods af fornævnte Witte Ivan 
og på hvilken som helst måde af nogen anden, og som i denne sag kan være 
til gavn for os, og som nu er for hånden og forefundet, og så ofte de i fremti
den kan forefindes, fremdeles al ret og ejendomsret2), som nu tilkommer el
ler på enhver måde i fremtiden vil kunne tilkomme os eller vore arvinger med 
hensyn til hver enkelt del af det nævnte gods og alle de åbne breve, som på 
nogen måde er givet angående nævnte gods, som vi til den førstkommende 
hellige jomfru Maries fødselsdag skal indløse for fornævnte sum i sølv med 
vort eget rede lødige sølv og ikke med nogen anden form for penge eller sølv 
eller nogle andre værdier. Men nævnte herr Evert Moltke og hans arvinger 
skal have hver enkelt af det nævnte gods med dets tilliggender, nemlig møllen 
og det andet, der udtrykkeligt er omtalt ovenfor, til deres egen nytte, vilje og 
med fri rådighed til at indsætte og afsætte undergivne på samme, således som 
det er dem til behag, idet de på enhver måde skal oppebære de frugter og af
gifter, der på enhver måde fremkommer fra nævnte gods, tillige med de deraf 
skyldige tjenesteydelser, uden at det på nogen måde skal fradrages i gældens 
hovedstol. Men hvis vi ikke inden nævnte førstkommende hellige jomfru 
Marie fødselsdag3) indløser hver enkelt af det nævnte gods for de fornævnte 
1000 mark lødigt sølv efter kolnsk vægt på de måder, som ovenfor er aftalt, 
da skal alt det ovennævnte gods med alle dets tilliggender, møllen og det an
det, der forud udtrykkeligt er omtalt, tilfalde og tilhøre fornævnte herr Evert
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Moltke, ridder, og hans arvinger med lovlig skødnings adkomst, at besidde 
evindeligt og uigenkaldeligt. Og således skøder vi da lovligt med dette brev 
til denne her Evert Moltke, ridder, og hans arvinger alt det omtalte gods med 
alle dets foran omtalte tilliggender og med alle de åbne breve, som under no
gen form er givet om nævnte gods, og ligeledes med al den ret, der tilkommer 
os til nævnte gods og til de åbne breve, som på en hvilken som helst måde er 
givet angående nævnte gods, at beholde som evig besiddelse. Desuden for
pligter vi os og vore arvinger urokkeligt med dette brev til over for fornævnte 
herr Evert Moltke, ridder, og hans arvinger at fri for krav og hjemle alt det 
fornævnte gods med alle dets tilliggender, d.v.s. fuldstændigt at frigøre det for 
krav fra hvem som helst. Hvis ligeledes nævnte gods eller noget af det - det 
ske ikke - på grund af mangel ved vor eller vore arvingers hjemmel skulde gå 
ud af eller fravindes nævnte herr Everts og hans arvingers besiddelse, da for
pligter vi os og vore arvinger urokkeligt med sammenlagte hænder til på be
hørig måde med deres vilje og bifald ved fuldstændig fyldestgørelse at skulle 
erstatte samme herr Evert Moltke, ridder, og hans arvinger ethvert tab, som 
de måtte pådrage sig ved, at det gods eller noget af det går dem afhænde eller 
fravindes dem, uden enhver indsigelse, hindring eller forhaling af nogen art. 
løvrigt erklærer vi med sandhed og sværger, at vi ikke fra nogen side har haft 
eller har flere åbne breve angående nævnte gods. Og hvis vi iøvrigt et eller 
andet sted på noget tidspunkt finder et åbent brev om nævnte gods, som er 
til gavn for os eller vore arvinger og til skade for samme herr Evert eller hans 
arvinger, da oplader vi på enhver måde til nævnte herr Evert Moltke og hans 
arvinger al den ret, som ved et sådant brev, der da er fundet, kan være til gavn 
for eller tilkomme os eller vore arvinger, idet vi med dette brev forpligter os 
og vore arvinger til at overgive nævnte brev, der da er fundet, hvis vi finder 
det, til denne herre Evert Moltke eller hans arvinger uden enhver forhaling 
eller list og kneb. Men vi lover og binder ligeledes os og vore arvinger til al
drig på nogen måde med nyt eller gammelt at pønse på nogen tvist, indsigelse 
eller påfund kaldet ‘helperede’4) mod denne pantsættelse og skødning eller 
nogen af de nysnævnte artikler angående nævnte gods eller dets tilliggender, 
der nu i forvejen er udført eller i fremtiden bliver udført, uanset nogen indsi
gelse ifølge retten eller danske eller tyske love. Alle og enhver af disse for
nævnte og ovenforanførte forpligtelser, artikler og betingelser lover vi Johan, 
ridder, og Hartvig, kaldet Hummersbuttel, og Henneke Hummersbuttel, 
søn af fornævnte herr Johan Hummersbuttel, ridder, samt Henneke og 
Hartvig, kaldet Hummersbuttel, brødre, sønner af ovennævnte Hartvig 
Hummersbuttel, med sammenlagte hænder, med god vilje og efter moden
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overvejelse, ligeledes med samtykke og råd af vor slægt og vore frænder på 
fædrene og mødrene side, på vor tro og ære ubrydeligt og helt og holdent at 
overholde og opfylde som gode og gyldige over for nævnte herr Evert Moltke, 
ridder, og hans arvinger og til deres hånd over for herr Fikke, ridder, og Hen- 
neke, kaldet Moltke, hans brødre, herr Jens Andersen, ridder, Konrad Mok
ke af Vordingborg, Jens Navnesen, Eskil Falk den yngre, Konrad Moltke af 
Bjernede, Niels Friis, Lars Haveby og Otto Strangesen uden at fremføre no
gen undskyldning, som retter sig derimod. Til åbenbar bekræftelse på og for
sikring om alt det fornævnte er vore segl hængt under dette brev, tillige til 
vidnesbyrd derom segl tilhørende de gode mænd Klaus Kerle, kaldet Røn- 
now, Herman Henriksen, Henrik Barnekow, Hartvig Brøger, Est, Niels Friis 
og Hassendorp. Givet i det Herrens år 1380 fredagen før de hellige martyrer 
Vitus og Modestus’ dag.

1) jf DRB. III 1 nr. 22 note 3. - 2) jf. DRB. II 5 nr. 162 note 2. - 3) 8. september. - 4) neder- 
tysk ord i den latinske tekst, d.v.s. ‘udflugt’.

34 1380. 11. juni. Kirkegården i Brenderup
Margrete Madsdatter skøder alle sine jorder til præstegården i Brenderup.

Notits i landsarkivet på Fyn.

Bemærk, at i det Herrens år 1380 på apostlen sankt Barnabas’ dag, da 
sankt Peders kirkes kirkegård i Brenderup blev genindviet af herr Wil- 

ken, præst i Gelsted, på vor herre biskop Valdemars vegne, var Margrete 
Madsdatter til stede i samme kirke ved dommersædet over for samme Wil- 
ken, præst, provstens udpegede official i åndelige anliggender, og skødede al
le sine jorder med alle sammes tilliggender til samme kirkes gård, hvilket skal 
vare til evig tid, i nærværelse til vitterlighed, særligt fra Bro, af Astred Ander
sen, Morten, Jakob Jensen, Svend fra »Acer« og Kjeld Degn fra Gelsted.

35 1380. 24. juni. Greifswald
Ærkebiskop Mogens af Lund stadfæster sin forgænger ærkebiskop Niels" brev til køb

mændene, der besøger Rønne.

Afskrift efter vidisse 1412 11. oktober i Greifswald byarkiv.

Vi Mogens, af Guds og det apostoliske sædes nåde ærkebiskop af Lund, 
Sveriges primas og samme højhellige apostoliske sædeslegat, bekræfter
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og stadfæster med dette brev over for de købmænd, der besøger byen Rønne 
på vort land Bornholm, der brev1), der blev givet dem af den ærværdige fa
der i Kristus herr Niels, fordum ærkebiskop af Lund, salig ihukommelse, vor 
forgænger, tillige med alle de artikler og privilegier, som indeholdes i samme, 
når blot de ikke foretager noget til skade for sognepræsten sammesteds, og de 
til Mikkelsdag2) hvert år betaler os og vore efterfølgere en hvid penning i 
stralsundsk eller lybsk mønt i medfør af vor herlighedsret til det grundstykke, 
som bebygges af dem i ovennævnte by Rønne, og vi fæstner dette vort stadfæ
stelsesbrev til vor forgængers fornævnte brev under vort vedhængende segls 
vidnesbyrd. Givet og handlet i Greifswald i det Herrens år 1380 sankt Hans 
dag.

1) jf. 1378 28. oktober, DRB. IV 1 nr. 442. - 2) 29. september.

1380. 29. juni. 36
David lygesen, bymand i Helsingborg sælger Niels Vinter, borger i Lund, en gård i 

Lund, som han havde arvet efter Mikkel Pedersen, borgmester i Helsingborg for seks mark 
lødigt sølv.

AJskrift i Lundebogen.

David Tygesen, bymand i Helsingborg, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg til den gode mand, nærvæ
rende brevviser, Niels Vinter, borger i Lund, for seks mark lødigt sølv lige
fremt har solgt en gård i Lund med alle dens tilliggender, i hvilken gård Hen
rik Hermansen, borger sammesteds, boede, med alle de betingelser, rettig
heder og vilkår, hvormed den tilfaldt mig med min hustru med arveret efter 
den hæderværdige mand Mikkel Pedersens død, fordum borgmester i Hel
singborg, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle, skøde og fri 
fornævnte Niels og hans arvinger nævnte gård med alle dens tilliggender, 
som ovenfor nævnt, for og fra krav fra hvem som helst, nulevende og fremti
dige. Men i det tilfælde, at nævnte gård med nogen ret lovligt fravindes om
talte Niels eller hans arvinger på grund af mangel ved min hjemling, da bin
derjeg mig og mine arvinger med dette brev urokkeligt til at fyldestgøre ham 
eller hans arvinger for ovennævnte seks mark lødigt sølv. Til vidnesbyrd om 
dette salg, denne skødning og forpligtelse er mit segl hængt under dette brev 
tillige med segl tilhørende de gode mænd Lars Skytte, Niels Gunnarsen,
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væbnere, Jens Skytte, borgmester i Helsingborg, og Torben Brun, rådmand 
sammesteds. Givet i det Herrens år 1380 på apostlene sankt Petrus’ og sankt 
Paulus’ dag.

37 1380. 29. juni
Hemming og Niels Tuesen, brødre, og Ebbe Jakobsen af Østrup bemyndiger Bille Ja

kobsen af Sasserup til at indløse deres gods i Merløse herred, tilfaldet dem efter Katerine Pe- 
dersdatters død, samt til at rejse tiltale angående andet gods, tilfaldet dem efter hendes død, 
men uretmæssigt i andres besiddelse.

Original i rigsarkivet.

Hemming Tuesen, Niels Tuesen, brødre, og Ebbe Jakobsen af Østrup til 
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle I nulevende og fremtidige skal vide, at vi med dette brev har givet 
nærværende brevviser, Bille Jakobsen af Sasserup, fuldmagt til for sig at ind
løse alt vort gods i Merløse herred, der ved arv er tilfaldet os efter Katerine 
Pedersdatters død, indtil dette gods lovligt indløses af os eller vore arvinger 
fra ham eller hans arvinger. Ydermere skal samme Bille have fuldmagt til at 
rejse tiltale angående andet gods, som tilkommer os efter fornævnte Kateri
nes død og er i hænderne på dem, som bor på dette gods, samt til efter landets 
love til vort tarv at føre bevis om dem, der beslaglægger det. Til vidnesbyrd 
herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1380 på 
apostlene sankt Petrus’ og sankt Paulus’ dag.

38 [1380. Sommer]1)
Kong Richard 2. af England opfordrer hansekøbmcendene til at tage vel imod de engel

ske købmænd, der i handelsøjemed agter at besøge Skånemarkedet.

Afskrift i Cambridge.

Elskede venner2). Da forskellige af vore undersåtter, købmænd fra vort 
rige England, agter sig til det Skånemarked, der nu med det første skal 

holdes, for at handle, beder vi Eder, elskede venner, indtrængende om, at I 
vil indlade og behandle nævnte købmænd venskabeligt blandt Eder og deref
ter af hensyn til os tillade dem sammesteds at udøve deres købmandsskab og 
varetage deres fordel uden nogen som helst hindring eller forurettelse, af 
hvilken grund I netop vil være os til behag. Til gengæld vil vi vise og med ret-
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te villigt yde Eder og Eders, der kommer til vort rige England i handelsøje
med, vor nådige gunst, når de skal handle. Givet o.s.v.

1) jf. DRB. IV 1 nr. 555 og de engelske købmænds krav under forhandlingerne, nr. 556; 
disse fortsatte i 1380januar-februar, jf. indledningen i Dipi. Dan. - 2) adressen er indført efter 
afskriften Til de for os elskede købmænd af Tysklands hanse, der kommer til næste Skånemarked.

[1380. Sommer]1) 39
Kong Richard 2. af England opfordrer borgmestre, magistrater og rådmcend i Lübeck 

til at tage vel imod de engelske købmænd, der i handelsøjemed agter at besøge Skånemarke- 
det.

Afskrift i Cambridge.

Elskede venner2). Da forskellige af vore undersåtter, købmænd fra vort 
rige England, agter sig til det Skånemarked, der nu med det første skal 

holdes, for at handle, beder vi Eder, elskede venner, indtrængende om, at I 
vil indlade og behandle nævnte købmænd venskabeligt blandt Eder og deref
ter tillade dem sammesteds at udøve deres købmandsskab og varetage deres 
fordel uden nogen som helst hindring og af hensyn og kærlighed til os og bi
stå dem med Eders hjælp, for at disse, hvis de muligvis sammesteds skulde 
pådrage sig uretfærdigheder fra nogens side, kan opnå at få retfærdighed i 
sådanne tilfælde, af hvilken grund I netop vil være os til behag, eftersom vi 
vil vise og med rette villigt yde vor nådige gunst til dem, der skal handle. 3) 
Givet o.s.v.

1) jf. nr. 38. - 2) adressen er indført efter afskriften Til borgmestre, magistrater og rådmænd i byen 
Lübeck, vore elskede venner. - 3) nemlig i England, jf. nr. 38.

1380. 1. juli. 40
Fru Edle Nielsdatter, enke efter Lunge Nielsen, skøder Hillerødsholm til herr Jens An

dersen af Estrup.

Eline Gøyes jordebog.

Fremdeles et brev, at fru Edle Nielsdatter, Lunge Nielsens enke, skøder 
herr Jens Andersen af Estrup Hillerødsholm i Grønholt sogn, gods i 

Holløse i Kvanløse sogn, i Nørre-Jernløse og i Søstrup, som hun arvede efter 
sin fader Niels Dus og sin broder Malte Dus, for 40 mark sølv. Givet søndag 
efter sankt Peters og Povls dag 1380.
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41 1380. 12. juli. Stralsund
Testamente af Herbord Kruse, borger i Stralsund.

Original i Stralsund.

I Guds navn, amen. Jeg Herbord Kruse, borgeri Stralsund, er, skønt jeger 
syg på legemet, dog rask i mine tanker og i min fornuft, Gud være lovet, 

så for det tilfælde, at mit liv ændrer sig til det evige liv, så opsætter og gør jeg 
mit testamente på følgende måde......Fremdeles giver jeg for Guds skyld og 
for min sjæls skyld 50 stralsundske mark forud til Hans Kyngestes børn. 
Fremdeles giver jeg dem den halve bodeplads, slagterboden, som jeg har stå
ende i Falsterbo...... Givet i Stralsund år 1380 efter Guds byrd dagen før den 
hellige jomfru sankt Margretes dag1).

1) Margrcte dag er i Nordtyskland 13. juli.

42 [1380. Før 13. juli]1). Rostock
Rådene i slæderne Lübeck, Wismar og Rostock svarer de preussiske stceder, at pundtol

den er beregnet til fredeskibe, udrustet af Lübeck og Stralsund, at der i Lübeck er aflagt 
regnskab for Skånetolden, at der skal forhandles med Danmarks riges råd i Stralsund før 
Skånetid, og beder dem meddele, om de kan deltage i forhandling med Flandern 29. sep
tember eller 14 dage senere.

Afskrift i Danzig.

ed ønsket om og begunstigelse med alt godt, med vor velvillige tjenst
villighed og oprigtigt venlig hilsen forudskikket. Kære herrer og 

særlige venner. Eders brev har vi i al ærbødighed modtaget og nøje læst. For 
det første angående det, I skrev om pundtolden, som man har oppebåret, så 
ved I godt, at pundtolden blev anordnet af hensyn til, at man skulde fredelig
gøre havet dermed, og de fra Stralsund og vi fra Lübeck har bekostet frede
koggerne og lagt pengene ud dertil. Hvad I derfor har af pundtold, det skal 
I sende til Lübeck eller til Stralsund til godtgørelse for de udgifter, som de har 
haft på fredekoggerne. Fremdeles skrev I, at I endnu ikke har fået al den told 
i Skåne, som med rette tilkommer og skal tilkomme Eder. I ved godt, kære 
venner, at på den tid, da hansesøstæderne mødtes i Lübeck2), da blev der i 
Eders nærværelse aflagt regnskab for al den told, der var oppebåret i det år 
i Skåne, hvor den var blevet af), således som herr Johan Kordelitz, der var 
med ved regnskabsaflæggelsen, helt kan belære Eder om. I skal også vide, at
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vi har fastsat, at der skal holdes en dagtingning i Stralsund før Skånetid med 
Danmarks riges råd, således som de begærer det. Kan I komme dertil, ser vi 
det gerne. Men kan I ikke, så vil vi gerne gøre og tilstræbe vort og Eders og 
hansekøbmandens bedste og også på brødrene von Hagens vegne stræbe ef
ter det bedste derved, som vi kan og formår. Fremdeles at der, således som 
forskrevne herr Johan Kordelitz vel har fortalt Eder, i Flandern blev fastsat 
et møde med flamlænderne, der skal holdes i Lübeck førstkommende sankt 
Michaels dag J eller fjorten dage derefter, for at fogederne og de fra Zuider- 
søen, der er i Skåne, kan komme til det. Og vi beder Eder indstændigt om, 
at I også kommer til det, da der er stærkt brug for det, og det er hansekøb- 
manden meget magtpåliggende, således som I godt ved, eller skriv uden op
sættelse Eders vilje til os til Lübeck om, hvad I vil gøre i den anledning, efter
som der ikke bliver sendt nogle breve fra os til Flandern eller England om at 
holde dette møde, før Eders bud kommer med Eders brev til os. Og hvis I ik
ke vil komme til mødet, så bliver mødet ikke holdt, som det er bestemt. Gud 
bevare Eder. Givet i Rostock under samme stads segl.

Rådmændene i stæderne Lübeck, Wismar og Rostock.
1) brevet besvaredes af de preussiske stæder 1380 13. juli, nr. 43. - 2) 1379 24. juni. DRB. 

IV 1 nr. 508. - 3) jf. smst. nr. 507. - 4) 29. september.

1380. 13. juli. Thorn 43
De preussiske hansestæder svarer rådet i Lübeck, at det foreslåede tidspunkt 29. septem

ber eller 14 dage senere forforhandlinger med Flandern er udmærket, beder det meddele, 
hvad det agter at skrive dertil herom og om forholdet til englænderne, lover afregning for 
pundtolden og anmoder om, at forholdet mellem den preussiske og den lybske foged i Skåne 
ordnes på venskabelig måde.

Afskrift i Danzig.

Villig tjeneste tilforn1). Herrer og kære særlige venner....... 2) Fremdeles 
angående pundtolden, som I skriver - hvad vi endnu har af den, det 

skal vore sendebud gøre Eder nøje regnskab for på fornævnte forsamlings
dag. Og vi beder Eder, vise mænd, med underdanige bønner om, at I lader 
vor foged i Skåne uhindret tilgå vor del af tolden, således som vi bad Eder om 
det sidste år, hvilket dog ikke skete, og at I befaler Eders foged, at han i min
delighed skal komme overens med vor foged og lade det blive ved forliget ved
rørende feddene, således som det tidligere er anordnet. Desuden beder vi
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om, at I sørger for, at sagen med brødrene von Hagen bliver holdt i bero i god 
tålmodighed indtil forskrevne møde. Givet i Thorn på Margretes dag.

Hansestæderne i Preussen.
1) at Lübeck er brevmodtageren, fremgår af overskriften til afskriften: Brev, sendt til de herrer 

rådmand i staden Lübeck år (13)80 Margrete dag. - 2) det udeladte vedrører forholdene i Flandern.

44 13801). 15. juli. Lübeck
Didrik Wibrandfra Nykøbing erklærer Nicolaus v. Gemede fri for den anklage, han 

har rejst mod denne over for oldermænd og købmændene i Bergen, og som disse har hen- 
skudt til rådet i Lübeck.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Didrik Wibrand fra Nykøbing, der var til stede over 
for rådet sammen med Nicolaus v. Gemede, erkendte, at han havde 

anklaget samme Nicolaus over for oldermænd og købmændene i Bergen i 
Norge angående nogle penge, som han var overbevist om, at han2) havde 
fået og oppebåret i kompagniskabet og i medfør af gældsposter fra Johan 
Wulfs gods, og at nævnte oldermænd og købmænd for at opnå retfærdighed 
rettede henvendelse til dette råd i Lübeck. Da samme Didrik af denne grund 
over for rådet forsikrede, at han fuldt ud var underrettet om, at nævnte Nico
laus er fuldstændig uskyldig med hensyn til disse forhold, eftersom denne 
Nicolaus ligeledes ydede sin ed og al retfærdighed angående sin uskyld, er
klærede fornævnte Didrik samme Nicolaus fuldstændig kvit og løst fra den
ne anklage. Skrevet efter rådets befaling.

1) indførelsen er den 1. på siden, der som overskrift har I det Herrens år 1380 på apostlenes ad
skillelsesdag. -2) Nicolaus.

45 13801). [Før 25. juli].2)
Henneke Tzules lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angåen

de det gods, som Rothger Rynbeke har efterladt i Ystad ved sin død.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Henneke Tzules lovede at holde de herrer rådmænd i Stralsund skades
løse og sikret angående alt det gods, der var efterladt i Ystad ved 

Rothger Rynbekes død, at inddrive sammesteds med stadens anbefalings-
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brev, der var overgivet herom, gennem Henning Tzules i det kompagniskabs 
navn om det gods, som de halvdelsvis indbyrdes havde haft, og gennem Hen
rik Rynbeke, broder til nævnte afdøde, med anledning i arvegangen, således 
at ingen senere påmindelse eller retssag angående dette gods^på nogen måde 
skal følge efter i fremtiden.

1) årstallet er tilføjet i marginen. - 2) jf. nr. 51-52.

1380'). [Før 25. juli].2) 46
Herman Holtorp og Didrik Top lover at holde rådmandene i Stralsund skadesløse for 

deres brev angående 55 mark stralsundsk, som skal inddrives i Helsingborg af den afdøde 
Johan Klotzovus gods.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Herman Holtorp og Didrik Top lovede at holde de herrer rådmænd i 
Stralsund sikret og skadesløse angående 55 mark stralsundske penge 

hidrørende fra godset efter Johan Klotzow, der var afgået ved døden i Hel
singborg, og som der skal rejses påmindelse om sammesteds gennem Nico
laus Swarte, nævnte Hermans befuldmægtigede, i sammes navn med sta
dens anbefalingsbrev, der er overgivet herom, og denne afdøde stod i sand
hed i gæld til nævnte Herman for nævnte 55 mark, men nævnte anbefaling 
indebærer, at der på ingen måde skal følge nogen påmindelse efter angående 
nævnte 55 mark.

1) året står i marginen ud for den umiddelbart foregående indførelse. - 2) jf. nr. 51-52.

13801) [Før 25. juli]2). 47
Arnold Stubbekøbing og Johan Mutzekow lover at holde rådmandene i Stralsund ska

desløse for deres brev angående 31 mark stralsundsk, som den i Helsingborg afdøde Hen

ning Klotzow skyldte sidstnavnte.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Arnold Stubbekøbing og Henning Mutzekow lovede at holde de herrer 
ZX rådmænd i Stralsund sikret og skadesløse angående 31 mark stralsund
ske penge, for hvilke Henning Klotzow, der var afgået ved døden i Helsing
borg, stod i gæld til fornævnte Johan Mutzekow, at inddrive sammesteds 
med stadens åbne anbefalingsbrev, der er overgivet herom, tilskrevet herr 
Nicolaus Segefrid og Jens Skytte, borgmester sammesteds, således at ingen
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senere påmindelse eller retssag på nogen som helst måde skal følge efter i an
ledning af disse fornævnte 31 mark.3)

1) indførelsen er den 2. på siden, der som overskrift har År 80. - 2) den efterfølgende side 
har som overskrift Ar 80 omkring Jakobs dag. - 3) i mrg. er tilføjet Bernhard v. Lancken indsat som 
befuldmægtiget.

48 1380'). [Før 25. juli]2).
Nicolaus Heghere og Johan Ruper lover at holde rådmandene i Stralsund skadesløsefor 

deres brev angående arvegodset efter Johan Duchgerowe, der var afgået ved døden i Ny hus 
i Lister.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Nicolaus Heghere og Johan Ruper lovede at holde de herrer rådmænd i 
Stralsund sikret og skadesløse angående alt arvegodset efter Johan 

Duchgerowe, der var afgået ved døden i Nyhus i Lister, hvilket var efterladt 
af samme sammesteds, og det skal inddrives sammesteds gennem Elisabeth, 
hans moder, med stadens anbefalingsbrev, der er overgivet herom, således at 
ingen senere påmindelse eller retssag på nogen som helst måde i fremtiden 
skal følge efter i anledning af dette arvegods, der er overgivet nævnte Elisa
beth.

1) indførelsen er den 3. på siden, der som overskrift har dr 80. - 2) jf. nr. 47 note 2.

49 138O')[Før 25. juli]2)
Henning Rode og Gerhard Vos lover at holde rådmandene i Stralsund skadesløsefor de

res brev angående arvegodset efter Klaus Stenhagen, der var død i Trelleborg.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Henning Rode og Gerhard Vos lovede at holde de herrer rådmænd ska
desløse angående det arvegods, d^r var efterladt i Trelleborg ved 

Klaus Stenhagens død, og som man gennem Johan Stenhagen, hans broder, 
skal minde om sammesteds med stadens åbne brev, der er overgivet ham der
om, således at ingen senere påmindelse skal følge efter dem i fremtiden.

1) indførelsen er den 5. på siden, der som overskrift har år 80. - 2) jf. nr. 47 note 2.
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1380. juli. Greifswald 50
Klaus, Rikwin og Lydeke Plötze, brødre, og syv andre pommerske væbnere overantvor- 

der borgene Böken og Quarkenburg som hertug Vartislav 5. af Pommer  n(-Wolgast) vil 
fratage dem, til hertugerne Vartislav 6. og Bugislav 6., sønner af hertug Barnim 4., og 
erkender at have forpligtet sig til at holde dem til hertugernes hånd, hvilket de lover over 
for hertugerne og på disses vegne til tro hånd over for de ærlige og strenge ridde
re og væbnere, herr Henning Podebusk den ældre, herr Henning Podebusk 
den yngre, herr Henning v. Pentz, herr Wedege Buggenhagen, marsk, herr 
Dargeslav v. Barnckow, herr Henrik v. Jasmund, herr Gottan Mörder, herr 
Johan v. Plotz, herr Fikke Krakcvitz, herr Henning Lepel, riddere, Konrad 
Moltke og Fikke, hans søn, Albrecht v. Helpte, Fikke Behr, Tideke von dem 
Borne, Henrik Klotzow, Henneke Kos og Henrik Lussow, Mathias Köller, 
væbnere.

Original i Stettin.

1380. Omkr. 25. juli1). 51
Lambert Weytendorp og Johan Woltman lover at holde rådmandene i Stralsund ska

desløse for deres brev angående et tilgodehavende på fem mark lødigt, der skal oppebæres 
hos rådmandene i Malmø.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Lambert Weytendorp og Johan Woltman lovede at holde de herrer råd- 
mænd i Stralsund sikret og bevare dem skadesløse angående de fem 

mark lødigt, som Peter Dartzow, befuldmægtiget, skal inddrive og oppebære 
på Johan Wittes og Hillegund, hans hustrus vegne fra rådmændene i Malmø 
med stadens åbne brev, der er overgivet derom, således at der ikke skal følge 
nogen anden påmindelse eller retssag efter.

1) indførelsen er den 1. på siden, der som overskrift har (13)80 Omkring Jakobs dag.

1380. Omkr. 25. Juli'). 52
Johan Påskedag og Johan v. Büren lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse 

for deres brev angående arvegodset efter Jakob Boiverstorp, der var død i Ystad.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.
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Tohan Påskedag og Johan v. Buren lovede at holde de herrer rådmænd 
I skadesløse angående det arvegods, der var efterladt i Ystad ved Jakob 

"Bowerstorps død, og som skal inddrives sammesteds gennem Regner Bo- 
werstorp, nævnte Jakobs broder, med stadens åbne brev, der er overgivet 
ham derom, således at ingen retssag eller påmindelse i fremtiden skal følge 
efter i anledning af nævnte gods.

1) indførelsen er den 5. på siden, der som overskrift har Ar (13)80 omkring Jakobs dag.

53 1380. 18. august. Stralsund
Henning Podebusk den ældre, herr Borantes søn, Henning Podebusk den yngre, gamle 

herr Hennings søn, Hans og Predbjørn, sønner af herr Henning den ældre, slutterforbund 
med staden Stralsund.

Original i Stralsund.

X Ti Henning Podebusk den ældre, herr Borantes søn, Henning Pode- 
V busk den yngre, den gamle herr Hennings søn, riddere, Hans og 

Predbjørn, sønner af herr Henning, der nu er den ældre, erkender og bevid
ner over for alle dem, til hvem dette nærværende brev når frem, at vi og vore 
arvinger med velberåd hu sammen med alle vore venner har sluttet og med 
dette brev slutter forbund med de ærlige mænd, rådmændene i Stralsund og 
med hele byen sammesteds, som vi til evige tider vil og skal bistå og under
støtte med alle vore befæstninger, som vi har i fyrstendømmet Rügen, og for
svare dem af al vor magt mod hvem som helst i deres retmæssige sager og vil 
være dem behjælpelige med velvillig dåd, når de forlanger det af os. For at 
dette vort velvillige forbund til evige tider skal forblive fast og ubrødeligt, så 
har vi med vort fulde vidende hængt vore segl under dette brev, der er givet 
i Stralsund år 1380 efter Guds byrd nærmeste lørdag efter vor kære frues 
himmelfartsdag.

54 1380. 18. august. Stralsund
Staden Stralsunds genbrev til forrige nr.

Original i Putbusarkivet 1).

tadens udfærdigelse til herr Henning Podebusk den ældre, herr Boran
tes søn, herr Henning Podebusk den yngre, den gamle herr Hennings
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søn, riddere, Hans og Predbjørn, væbnere, sønner af forskrevne herr Hen
ning.

1) nu tabt; teksten nedenfor gengivet efter Kausches referat i Putbusser Regesten.

1380. 24. august. 55
Lucie Ågesdatter skænker en gård i Ollsjij til Bosjø kloster.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Lucie Ågesdatters gavebrev, udstedt til fornævnte kloster på en gård i 
Ollsjd i Skepparslov sogn. Givet på den glorrige apostel sankt Bartho- 

lomæus’ dag 1380.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

To sammenbundne breve, der indeholder, at fru Lucie Ågesdatter, enke 
efter Konstantin Truedsen, har skænket Bosjø kloster to gårde, den 

ene i Ormatofta i Gårds herred og den anden gård, kaldet Ollsjd, Skeppars- 
lov sogn og samme herred, hvilken fornævnte gård Ollsjd hun overlod sin 
datter Bodil, som var underkastet nonnernes disciplin i klostret; men efter 
hendes datters død skulde samme gård komme til Bosjø kloster. Det ene brev 
givet 1381 ’), det andet 1380. Det ene med fire segl, det andet med to.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

To sammenbundne breve, der indeholder et af Lucie Ågesdatter, enke 
efter Konstantin Truedsen, udstedt gavebrev, givet Bosjø kloster, på 

to gårde, een, som ligger i Ormatofta i Gårds herred, og den anden gård hed
der Ollsjd i Skepparslov sogn. Givet 1380 og 1381’).

1) jf. nr. 182.

1380. 31. august. Nürnberg 56
Pileus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede og pave Urban 6.s. nuntius til kejser Karl 

4. af Tyskland og til de nordiske riger, pålægger bispen af Ribe og gejstligheden i Ribe stift 
at udrede 150 gylden til bestridelse af hans underhold i seks dage.

Original i rigsarkivet.

Pileus, af Guds miskundhed kardinalpresbyter af Sta. Prassede, det apo
stoliske sædes nuntius o.s.v. til sin ærværdige fader i Kristus (Jens), af 

Guds nåde biskop af Ribe, og hans vikar, official, skatmester, oppebærer og
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seglbevarer og deres stedfortrædere og til de ærværdige mænd provst, dekan, 
kanniker, kapitel ved kirken i Ribe og hver enkelt person i nævnte kapitel, til 
hvem dette brev når, hilsen med Gud og urokkelig lydighed mod vore befa
linger eller rettere de apostoliske i denne henseende.

For nylig har den højhellige fader i Kristus og vor herre, herr Urban 6., ved 
Guds forsyn pave, der har sendt os til sin såre kære søn i Kristus, lykkelig ihu
kommelse, herr Karl, romernes kejser, til alle tider øger af riger, til rigerne 
Tyskland, Danmark, Sverige og Norge og andre riger, provinser og lande i 
anledning af visse påtrængende sager, der angår den romerske kirke, og på 
sine brødres1) råd, tilstået os et apostolisk brev af denne ordlyd: Urban, 
biskop, Guds tjeneres tjener, (o.s.v. = DRB. IV1 nr. 432). Men da vi senere 
af hensyn til den os pålagte sendefærd og utallige andre påtrængende sager 
for den romerske kirke og for vor herre, fornævnte herr pave Urban, hvilke 
er betroet os af vor nævnte herre pave, for at give agt på befordringen og ud
førelsen af disse sager har været, standset op og gjort nødvendigt ophold i så 
mange dage i staden og stiftet Mainz, Worms, Wurzburg, Bamberg og Re- 
gensburg og andre stæder og stifter i nabolaget til Eders stad og stift Ribe, og 
da man må gøre ophold i anledning af befordringen og udførelsen af samme 
sager, og da vi med apostolisk myndighed har foretaget en fordeling og de
ling af vort underhold i løbet af nævnte dage under hensyntagen til enhvers 
muligheder, for at de lettere kan bæres og udholdes, forholdsmæssigt og med 
lige vægt, idet vi alene har Gud for øje, mellem Eder og andre bisper, gennem 
hvis stæder og stifter vi er draget og i hvilke vi har gjort ophold, og mellem 
bisperne i nabolaget til fornævnte stæder og stifter, i hvilke vi har været, og 
mellem Eders og deres gejstligheder, og da 150 guldgylden for seks fulde dage 
tilkommer og berører Eder herre biskop af Ribe og Eders gejstlighed, eksi- 
meret og ikke eksimeret, som underhold og som byrden af vort fornævnte 
underhold, og vi med den apostoliske myndighed, som vi udøver i denne 
henseende, har pålagt og med dette brev pålægger Eders fornævnte gejstlig
hed fornævnte 150 gylden i godt guld og af ret vægt som vort fornævnte un
derhold i de seks fornævnte dage, opfordrer og påminder vi derfor med for
nævnte apostoliske myndighed Eder, fornævnte herre biskop, og Eder, vikar, 
official, skatmester, oppebærer og seglbevarer og stedfortrædere for enhver 
af Eder, og Eder, provst, dekan, kanniker og kapitlet i Ribe og hver enkelt 
person i nævnte kapitel og enhver af Eder og påbyder Eder strengt som vor 
befaling i kraft af den hellige lydighed og under trussel om nedenforanførte 
straffe, at I oversender nævnte 150 gylden i godt guld og af ret vægt, der skyl
des os i medfør af nævnte vort underhold og som nævnte underhold i oven-
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foranførte seks dage såvel af Eder som af Eders fornævnte gejstlighed som 
følge af det pålæg, der med apostolisk myndighed er foretaget af os, inden de 
nærmestkommende 60 dage, at regne fra det tidspunkt, da dette brev er ble
vet overgivet til Eder eller en eller anden af Eder, hvilken termin vi med dette 
brev anviser for Eder og enhver af Eder som første, anden og tredie og per- 
emptorisk termin og for alle påmindelser og kanoniske udsættelser, til os eller 
vor skatmester eller en anden, der er eller måtte blive udpeget af os til at mod
tage nævnte gylden, på det sted, hvor vi da måtte befinde os, eller til Angelus 
de Florencia, apoteker, der bor i Prag, og som er udpeget af os til at modtage 
nævnte gylden, til fornævnte sted personligt på Eders risiko, held og omkost
ninger og under tilsidesættelse af enhver vanskelig hindring, idet de virkeligt 
og virkningsfuldt skal overgives til os eller denne vor skatmester eller en an
den, der er eller måtte blive udpeget af os til at modtage nævnte gylden, eller 
til Angelus de Florencia, fornævnte apoteker, der bor i Prag som fornævnt. 
I modsat fald, hvis I ikke inden terminen på fornævnte 60 dage virkeligt og 
virkningsfuldt opfylder vore fornævnte påmindelser og befalinger, forbyder 
vi under nævnte forudskikkede kanoniske påmindelse med ovennævnte apo
stoliske myndighed med dette brev Eder, fornævnte herre biskop af Ribe, til 
hvem vi af ærbødighed for Eders biskoppelige værdighed vil forebringe det 
i denne henseende, adgang til kirken. Men hvis I mener at kunne udholde 
nævnte interdikt i de tre dage, der følger umiddelbart efter nævnte 60 dage, 
hvad vi ikke tror, suspenderer vi Eder med fornævnte apostoliske myndighed 
fra gudstjenesten fra nu af under lignende forudskikket kanonisk påmindel
se. Men hvis I med forhærdet sind udholder denne suspension og dette inter
dikt i andre tre dage, der følger umiddelbart efter nævnte 60 dage og for
nævnte tre dage, - det ske ikke - afsiger og ligeledes retter vi under fornævnte 
forudskikkede kanoniske påmindelse med nysnævnte apostoliske myndig
hed med dette brev bandlysningsdom mod Eder, fornævnte herre biskop, og 
mod Eder, vikar, official, skatmester og seglbevarer og enhver stedfortræder 
for Eder og enhver af Eder og mod hver enkelt person i dette kapitel i Ribe 
og suspensionsdom mod dette kapitel og interdiktdom mod kirken i Ribe, 
idet vi vil skride til alvorligere forholdsregler, hvis Eders eller nogen af Eders 
stædighed eller foragt kræver det, idet vi blot forbeholder os eller vor over
ordnede løsgørelsen af alle, som på nogen som helst måde har pådraget sig 
fornævnte domme, der er afsagt af os eller nogen af dem. Men vi tilstår og 
betror med fornævnte apostoliske myndighed Eder, herre biskop, og Eders 
vikar, official, skatmester, oppebærer og seglbevarer, provst, dekan, kanniker 
og kapitel ved kirken i Ribe og enhver af dem og Eder in solidum, at I, idet



Nr. 56 31. august 1380 36

I alene har Gud for øje, med vor eller rettere den apostoliske myndighed må 
og virkningsfuldt kan dele og fordele fornævnte 150 guldgylden mellem ka
pitler, kollegier og alle regelbundne og verdensgejstlige kirkelige personer, 
eksimerede og ikke eksimerede, af cistercienser-, cluniacenser-, kartheuser- 
præmonstratenser-, benediktiner- og augustiner- og alle andre ordener, og 
højmestre og kommendatorer af sankt Johannes Jerusalemitanerens hospital 
og de tyskes sankt Maria orden og bede om og indkræve og modtage dem fra 
disse kapitler og kollegier og ovennævnte kirkelige personer, eksimerede og 
ikke eksimerede, nemlig fra hver enkelt af dem, således som det er sædvane, 
i betragtning af deres muligheder, hvorom vi bebyrder Eders og enhver af 
Eders samvittighed, tillige med de rimelige og mådeholdne udgifter, som I 
kun på grund af dette måtte gå ind i, og tvinge dem med kirkens straf og an
dre retslige midler, hvis de er genstridige, og een eller flere gange forstærke 
alle de forholdsregler, som I eller nogen af Eder måtte iværksætte på grund 
af dette, og at I kan kvittere dem, der betaler, og frigøre dem for det betalte. 
Men det er vor vilje, at I, herre biskop, og alle I ovenforanførte i forhold til 
Eders indkomster, således som det hidtil er overholdt eller fornuftigvis burde 
overholdes, sammen med gejstligheden i Eders stad og stift overhovedet skal 
bidrage ved betalingen af nævnte 150 guldgylden, der som fornævnt skyldes 
og skal betales til os i medfør af vort nævnte underhold. Thi hvis I i fornævnte 
anledning opkræver, inddriver eller modtager mere end ovennævnte 150 
guldgylden og de lovformelige og mådeholdne udgifter, som I blot på grund 
af dette måtte gå ind i, eller hvis I ikke efter evne bidrager ved betalingen af 
nævnte gylden, der vedkommer Eder eller enhver af Eder, eller hvis I begår 
svig og bedrageri med hensyn til fornævnte, er det vor vilje, at I eller enhver 
af Eder ved selve handlingen fra nu af som fra da af under en lignende forud- 
skikket kanonisk påmindelse, som den indeholdes ovenfor, trin for trin på
drager Eder ovenforanførte straffe og domme. Desuden befaler vi Eder og 
enhver af Eder under trussel om fornævnte straffe, at I inden samme termin 
sørger for at tildele vor nedenforanførte notar en gylden for dokumenter om 
nævnte forholdsregler og vor edsvorne udsending, nærværende brevviser, 
seks tournoser for overrækkelse af nævnte forholdsregel for hver dag, han i 
anledning af overrækkelsen af nævnte forholdsregel gør ophold under rejsen 
hen og tilbage. Men dette brev, der indeholder denne vor forholdsregel, og 
som vi til sikkerhed har ladet indføre i register, har vi gennem vor nedenfor
anførte notar ladet optage og affatte i form af offentligt dokument og nota- 
rialvidne, og vi har befalet, at det skulde bestyrkes ved, at vort segl bliver 
hængt under, og vi har befalet, at det skulde overgives til Eder og enhver af
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Eder eller en eller anden af Eder. Med hensyn til overrækkelsen heraf vil vi 
nære fuld tillid til indberetning fra vor edsvorne udsending, der overbringer 
det, eller til et offentligt dokument, der er affattet derom, idet det desuden er 
vor vilje at spare Eder og enhver af Eder for de farer, den møje og de omkost
ninger, som I måtte skulle bære ved at overgive nævnte pengesum til os eller 
en eller anden af vore ovennævnte betroede befuldmægtigede. Det er vor vil
je, og vi tilstår, at I kan betale nævnte 150 gylden til Johan Lange, købmand 
fra Nürnberg, og som bor i Lübeck ... 2) og har særlig befaling hertil fra 
ham, og at I ved at betale til samme skal være frigjort på samme måde som, 
hvis I havde betalt til os personligt. Thi vi udpeger og indsætter fra nu af 
nævnte Johan som vor indsamler af nævnte penge, skatmester og betroede 
befuldmægtigede, idet vi giver og tilstår samme fuld og fri bemyndigelse til 
at kvittere, løse og frigøre Eder og enhver af Eder for de penge, der er modta
get eller skal modtages i vort navn, og forpligtelse til ikke at kræve yderligere 
med formålstjenlige forpligtelser og bestemmelser. Givet og handlet i Nürn
berg, Bamberg stift, i vort hus og vor bopæl den sidste dag i august måned 
i år 1380 efter Herrens fødsel, i den tredie indiktion i den højhellige fader i 
Kfistus og vor herre herr Urban 6.s, ved Guds.forsyn paves, tredie pontifi
katsår, i nærværelse af den ærværdige fader herr Bartholomæus, abbed i St. 
Laurentius’ kloster af benediktinerordenen nær Trento, og de ærværdige 
mænd herr og magister Franciscus de Placentia, kyndig i lægekunsten, og 
Franciscus Beli, borger i Venedig, og flere andre vidner, der særligt er tilkaldt 
og udbedt til det fornævnte.

{Notarmærke) Og jeg.Frankenberg, gejstlig i Mainz stift, ved apostolisk 
og kejserlig bemyndigelse offentlig notar og skriver hos fornævnte herre kar
dinal, har sammen med foranomtalte vidner personlig overværet, at alt det 
ovenforanførte handledes og gik således for sig som fornævnt ovennævnte år, 
indiktion, måned, dag, sted og pontifikat og set og påhørt, at det gik således 
for sig som fornævnt. Af den grund har jeg trofast skrevet dette brev om for
holdsregler på denne herre kardinals befaling, og jeg har underskrevet det 
med min egen hånd og har opsat det i denne offentlige form, idet mit sæd
vanlige navn og mærke er føjet til sammen med, at samme herre kardinals 
segl er hængt under til bestyrkelse af og til vidnesbyrd om alt det fornævnte.

1) d.v.s. kardinalerne. - 2) her og i det følgende lakuner som følge af hul i pergamentet.
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57 1380. 31. august. Niirnberg
Pileus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede og pave Urban 6.s. nuntius til kejser Karl 

4. af Tyskland og til de nordiske riger, pålægger ærkebispen af Uppsala og gejstligheden 
i Uppsala stift at udrede 300 gylden til bestridelse af hans underhold i 12 dage1).

Original i det svenske rigsarkiv.
1) teksten er mutatis mutandis den samme som i nr. 56.

58 1380. [Omkr. 15. september]1) Dijon
Broder Step hanus, abbed i Clairvaux, pålægger abbederne af Esrom og Varnhem at un

dersøge de klager, som broder Johannes de Chassignolliis, der havde visiteret klostrene i 
Danmark, Sverige og Fris land, havde rejst mod abbeden i Alvastra, som havde fordrevet 
ham fra klostret.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Broder Stephanus, abbed i Clairvaux af cistercienserordenen, Langres 
stift, til vore i Kristus ærværdige for os meget kære medabbeder i Es

rom og Varnhem, der er underkastet os, hilsen med Gud og omhu med det 
betroede.

Vi har med smerte hørt en alvorlig klage fra vor elskede søn, broder Jo
hannes de Chassignolliis, som i alt væsentligt indeholdt, at da han fordum 
udøvede sin visitatsgerning på vore vegne i landene Danmark og Sverige og 
Frisland, nægtede vor medabbed i Alvastra, opfyldt af en ond ånd og glem
mende den faderlige lydighed, idet han i sin ubesindighed vendte øjet bort 
fra sandhedens lys, at modtage denne til nævnte visitatshverv og fordrev 
ham, der blev ramt af megen foragt, på utilbørlig vis fra nævnte klosters 
grænser til foragt for vor retsudøvelse, til undergang for den frelsebringende 
lydighed og til anstød for såre mange. Idet vi derfor ønsker at forjage så stor 
en ubesindighed og dristighed med tilbørlig strengheds stokkeslag, for at ik
ke så stor en lastefuldheds ubesindighed skal frembyde et forbillede for andre 
til at forse sig, pålægger vi Eder og enhver af Eder in solidum med dette brev, 
at I personligt begiver Eder til nævnte kloster og omhyggeligt skaffer Eder 
underretning om det fornævnte, og hvis I finder nævnte medabbed i Alva
stra skyldig i det fornævnte eller noget af det fornævnte, skal I sørge for med 
tilbørlig straf at retlede ham sammen med alle hans medskyldige i denne 
henseende blandt ordenens medlemmer i overensstemmelse med ordenens



39 18. september 1380 Nr. 59

bestemmelser og regler, der indeholdes i vor ordens vedtægter, og de kanoni
ske regler, idet, om nødvendigt, den verdslige arms hjælp bliver påkaldt her
til, hvilken vi ligeledes påkalder med dette brev, for at en så stor forbrydelses 
hårdnakkethed ikke skal savne tilbørlig afstraffelse, så at den kan virke af
skrækkende for de øvrige. Givet i Dijon på tidspunktet for generalkapitlet1) 
under vort segl i det Herrens år 1380. Og hvis I som fornævnt ikke kan tøjle 
så stor frækhed, skal I stævne nævnte medabbed i Alvastra peremptorisk og 
personligt til det kommende kapitel, idet han skal svare på spørgsmålene over 
for bisidderne2). Givet som ovenfor.

1) jfr. nr 59 note 1. - 2) teksten har diffinitores, jf. om disse nr. 360 note 1.

1380. 18. september. Dijon 59
Broder Step hanus, abbediClairvaux, meddeler abbederne i Nydala, Alvastra, luterøy, 

Hovedøy, Lyse og Klaarkamp klostre samt abbedissen i Essen i Frisland, at han har be
myndiget herr Peder, abbed i Esrom kloster, til at visitere deres klostre for et år.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Broder Stephanus, abbed i Clairvaux af cistercienserordenen, Langres 
stift, til sine i Kristus ærværdige og såre kære medabbeder af Nydala, 

af Alvastra, afTuterøy, af Hovedøy, af Lyse og af Klaarkamp og konventerne 
i de stiftelser samt de elskede døtre i Kristus abbedissen og konventet af Essen 
i Frisland hilsen og frugten af frelsebringende lydighed.

Den sjælens visitatsgerning, som vi for tiden personligt, omend vi gerne 
vilde, ikke kan yde Eder, fordi vi på mangfoldig måde er hindret af ordenens 
andre sager, der strømmer til fra alle sider, har vi ikke uden fremsyn ment at 
måtte tage vare på over for Eder gennem vor ærværdige medabbed herr Pe
der, abbed i Esrom, nærværende brevviser, for så vidt angår dette år, idet vi 
giver og tilstår ham myndighed og vor fuldstændige fuldmagt til at visitere, 
rette og forbedre i Eders nævnte huse og ligeledes fastsætte såvel i hoveder 
som i lemmer alt, hvad han i overensstemmelse med Gud og ordenen erfarer 
sammesteds bør visiteres, rettes og forbedres, og ligeledes mener bør fastsæt
tes ved ordenens fuldmagt på vore vegne. Men hvis der bør afsættes eller ind
sættes en abbed i noget af Eders fornævnte huse, ønsker vi at overgive denne 
afsættelse - ligeledes ved nogen som helsts frivillige afkald - i hænderne på 
vor nævnte beskikkede udsending, hvem vi overdrager fuldmagt til at mod
tage nævnte afkald og ligeledes denne indsættelse ved kanonisk valg eller ved
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provision af en egnet person. Hvis det sker, at et valg på grund af de vælgen
des uenighed eller iøvrigt henskydes til vore hænder, og når det er nødven
digt, er det vor vilje, at det såvel før visitatsen som efter skal ske gennem vor 
fornævnte beskikkede udsending med ordenens fuldmagt i vort sted, idet vor 
ordens fastsatte regler urokkeligt bliver overholdt, for så vidt angår dette, og 
hvis denne vor beskikkede udsending ikke personligt kunde komme til et el
ler andet af Eders fornævnte huse, er det vor vilje, at han kan overdrage en 
anden eller andre det i sit sted, som skal have en lignende myndighed angå
ende alt det ovennævnte. Vi giver derfor med dette brev Eder, alle I regel
bundne personer i fornævnte huse, urokkeligt som befaling i kraft af den hel
lige lydighed, at I ydmygt adlyder og fromt retter Eder efter fornævnte vor 
beskikkede udsending eller den eller dem, hvem han har overdraget det i sit 
sted, angående alt det ovennævnte og alt det, der vedrører det, som om det 
var os, idet dette brev vedblivende skal være i kraft indtil det tilstundende 
generalkapitel1). Givet i Dijon under vort segl i det Herrens år 1380 den 18. 
september.

1) cistercienserordenens generalkapitel samledes i dagene omkring 15. september, jf. også 
DRB. I 4 nr. 80 note 3.

60 1380. 21. september
Jakob Oluf sen, ridder, lejer alt Roskilde sankt Clara klosters gods i Allerslev og Tjørne

hoved i seks år for otte skilling grot årligt.

Original i den arnamagnæanske samling

Jakob Olufsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg af den fromme fru abbedisse i sankt Clara kloster 

og af hele det menige konvent sammesteds fra førstkommende sankt 
Mikkelsdag1) og således gennem de seks umiddelbart følgende år har mod
taget alt deres gods i Allerslev og Tjørnehoved i Bårse herred i forpagtning 
med alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, skove, fiskevande, tørt og vådt, 
intet undtaget, på det vilkår, at jeg hvert år, i hvilket jeg har nævnte gods af 
dem, rettidigt skal betale dem otte skilling grot i god og gangbar mønt inden 
allehelgensdag2), medmindre det bliver lagt øde af rigets fjender, ligeledes 
med den tilføjelse, at jeg skal have fuldmagt til at indsætte og afsætte under
givne på samme gods og til årligt at oppebære frugter, afgifter og øvrige op-
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pebørsler af samme med al ret, og med den bestemmelse, at hvis jeg imellem- 
tiden skulde afgå ved døden, da skal alt dette gods frit tilfalde fornævnte ab
bedisse og menige konvent uden nogen indsigelse fra mine arvinger eller alle 
andre. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen 
med min elskede søn Folmers segl. Givet i det Herrens år 1380 på den hellige 
apostel og evangelist Matthæus’ dag.

1) 29. september. - 2) 1. november.

1380. 26. september 61
Godskalk Hemmingsen overdrager herr Niels Uffesen, evig vikar ved det nordlige Vor 

Frue alter i Lunds domkirke, tre grunde i Travestræde i Skanør for en årtid for kong Valde
mar 4. Atterdag, sig selv og sin hustru Cecilie.

Afskrift i Lundebogen.

Godskalk Hemmingsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, at jeg til nærværende brevviser herr Niels Uffe
sen, evig vikar ved kirken i Lund ved den hellige jomfru Marias alter mod 
nord, hvor peblingene plejer at holde messe for den hellige jomfru Maria, har 
overdraget mine tre sammenhængende grundstykker på vestsiden i 
Travestræde1) til underhold for ham og, når han er afgået ved døden, for 
andre, som gør tjeneste ved det alter, at besidde med rette evindelig på det vil
kår, at disse samme, som gør tjeneste ved ovennævnte alter, hvert år den før
ste hverdag efter Mortensdag2), så længe ovennævnte Lundekirke står, skal 
holde en årtid til frelse for herr kong Valdemars, samme Godskalks, hans hu
stru fru Cecilies og deres arvingers sjæle, såfremt de ønsker at stå til svar over 
for Gud den almægtige. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette 
brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige herrer Folkvin, provst, 
Svend Sakstorp, dekan ved kirken i Lund. Givet i det Herrens år 1380 onsda
gen før sankt Michaels dag.

1) i Skanør, ifølge brevoverskriften i Lundebogen. - 2) 11. november.

1380. 29. september 62
Lucie Ågesdatter, enke efter Konstantin, skøder gods i Ndsby og Norra Skråvlinge til 

sin svigersøn Lars Pedersen.

1. Skånebrevsfortegnelsen.
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Skøde- eller salgsbrev, udstedt af Lucie Ågesdatter, enke efter Konstantin, 
til hendes måg Lars Pedersen af Naffentorp på en gård i Nåsby i Vil- 

lands herred og to øde grundstykker i Skråvlinge i Onsjd herred. Givet på ær
keenglen sankt Michaels dag 1380.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Lucie Ågesdatters skødebrev, givet Lars Pedersen af Naffentorp, angåen
de en gård i Nåsby i Villands herred, fremdeles to gårde i Skråvlinge i 

Onsjd herred. Givet 1380.
3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Skødebrev, udstedt af Lucie, enke efter Konstantin, til Lars Pedersen an
gående en gård, der ligger i Nåsby, og to gårde i Skråvlinge i Onsjd her

red. Givet 1380.

63 1380. 29. september
Johan Quatz, bymand i København, pantsætter alt sit gods i Roskilde sankt Mikkels 

sogn til Mogens Lang borger i Roskilde, for 20 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Johan, kaldet Quatz, bymand i København, til alle, der ser dette brev, hil
sen med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg står i gæld 
til den gode og hæderlige mand, nærværende brevviser, Mogens Lang, bor
ger i Roskilde, for 20 mark sølv i gode hvide penninge, af hvilke enhver har 
en værdi af fire gode hule lybske, i medfør af et ret lån, han venskabeligt har 
ydet mig, for hvilke 20 mark sølv jeg med dette brev til samme Mogens pant
sætter alt mit gods i Roskilde i sankt Mikkels sogn nord for samme sankt 
Mikkels kirke og nord for Kongensgade og Algaden, nemlig fra det stenhus 
og den gård, som fru Edle nu har til sin rådighed, og videre til boderne tilhø
rende fornævnte sankt Mikkels kirke, fremdeles fra dominikanernes abild- 
gård i Roskilde og videre til fornævnte gade, med et stenhus, med et hus, kal
det ‘lerhus’1) og andre huse og grundstykker og alle andre tilliggender til 
samme gods, overhovedet intet undtaget, fra denne dag og så fremdeles de 
umiddelbart følgende fire år, frit at råde over til sit eget brug, og samme Mo
gens eller hans arvinger skal frit oppebære frugterne og afgifterne af samme
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gods i disse fire år og således i hvert enkelt af de følgende år, uden at de på no
gen måde skal fradrages i gældens hovedstol, indtil fornævnte gods i sin hel
hed indløses af mig eller mine arvinger fra samme Mogens eller hans arvin
ger for fornævnte sum sølv i den aftalte mønt til mikkelsdag2), som skal an
ses for indløsningstermin. Hvis fremdeles samme Mogens eller hans arvin
ger forbedrer eller istandsætter de bygninger, der nu er bygget på disse 
grundstykker, eller brønden, der nu er fuldstændig forfalden, eller muligvis 
nogle andre bygninger på samme grundstykker, eller hvis de nu opførte byg
ninger går til grunde ved ildsvåde eller et andet hændeligt uheld, og de da 
bliver genopbygget af fornævnte Mogens eller hans arvinger som fornævnt 
tillige med de andre mulige bygninger, da skal de således forbedrede og op
førte bygninger efter kendelse af fire gode mænd, der skal udtages fra begge 
sider, fuldt ud indløses fra fornævnte Mogens eller hans arvinger af mig eller 
mine arvinger til ovennævnte indløsningstermin, førend hovedsummen ud
betales. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og fri ofte
nævnte Mogens eller hans arvinger omtalte gods fra krav fra hvem som helst, 
dog med den bestemmelse, at hvis der af fornævnte hovedsum er betalt for
nævnte Mogens eller hans arvinger nogen penge af mig eller mine arvinger 
før den skyldige betalingstermin, da skal disse penge ved indløsningstermi
nen for fornævnte gods afkortes i hovedsummen, dog under overholdelse af 
alle de fornævnte betingelser. Fremdeles når som helst fornævnte gods bliver 
indløst som fornævnt, da skal de otte skilling grot, som nu er udbetalt af mig 
til samme Mogens til byggeomkostninger ved brøndens genopbygning, i 
hvert fald afkortes i udlæggene til byggeomkostningerne ved fornævnte 
brønd. Til vidnesbyrd om alt dette er mit segl hængt under dette brev sam
men med segl tilhørende de gode mænd Niels Pedersen, kaldet Snefugl, og 
Jakob Skrædder, borgere i Roskilde. Givet i det Herrens år 1380 på ærkeeng
len sankt Michaels dag.

1) dansk ord i den latinske tekst. - 2) 29. september.

1380. [Efter] 21. oktober. Wismar 64
Reces af hansedagen i Wismar

Afskrift i hanserecesserne.

det Herrens år 1380 på de 11.000 jomfruers dag forsamledes de herrer 
rådsudsendinge fra nedenforanførte stæder i Wismar til forhandlinger,
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nemlig fra Lübeck de herrer Jakob Pleskow og Johan Lange, fra Hamburg 
Ludolf Holdenstede og Fikke v. Geldersen, fra Rostock Arnold Kröpelin og 
Johan van der Aa, fra Stralsund Bertram Wulflam og Johan Ruge, fra Preus
sen: fra Thorn Hartvig Pul, fra Elbing Hartvig Beteke, fra Danzig Godskalk 
Nase, fra Wismar Didrik v. Rampen, Henrik Wessels, Johan Dargetzow, Pe
ter Strömekendorp, Marvard Bantzekow og Nicolaus Bukow, og gennem- 
drøftede nedenfor anførte sager.

<l-2> .... ')
<3> Fremdeles fremførte fornævnte Heine Dragenborg på de fra Star

gards vegne, at de havde haft stor udgift og skade i stædernes tjeneste, da de 
havde krigen mod kongen af Danmark, og han bad om, at man af tolden i 
Skåne vilde godtgøre dem udgiften og skaden, således som det var blevet lo
vet dem. Derpå blev der svaret ham således, at hvad udgift de fra Stargard 
havde haft derved, den havde de til deres eget bedste for at beskytte sig selv 
og deres købmand i tilbørligt omfang, således som enhver anden stad havde 
haft, af hvilke der var mange, som endnu manglede penge og hvis skade ikke 
var erstattet, og desuden, hvad de fra Stargard havde haft af udgifter, det ske
te i den første krig, som var bilagt for omkring 14 år siden. Men tolden i Skå
ne den blev fastsat og givet nogle stæder til erstatning for deres udgift og ska
de, som de havde i den sidste krig, som begyndte efter den forskrevne tid mel
lem kongen og stæderne. Fremdeles blev det sagt ham, at de fra Stargard fra 
den første krig endnu skylder 1.538 mark og 10 skilling lybsk, som de tit og 
ofte er blevet rykket for, og han blev bedt om, at han vilde meddele dem, at 
de skal udrede og betale disse penge til stæderne Rostock, Wismar og Kiel, 
hvem hansestæderne har overladt det, for at det ikke skal være nødvendigt 
med nogen møje eller yderligere maning. Dette budskab påtog han sig at 
forelægge for rådet i Stargard. Desuden er der sendt breve herom til dem fra 
Stargard og på samme måde til dem fra Anklam.

<4-5> .... 2)
<6> Desuden bad de fra Lübeck og fra Hamburg om breve til Henneke 

Limbæk. De blev givet dem.
< 7 > Desuden bad de fra Preussen om breve til fogeden i Søborg, til herr 

Henning Podebusk og til Konrad Moltke og rigets råd. De blev givet dem.
<8-14> .... 3)
< 15 > Fremdeles begærede herr Henning Podebusk og Konrad Moltke, 

at man vilde holde et møde med dem i Stralsund for at tale om mangehånde 
sager. Det har stæderne pålagt dem fra Stralsund. Desuden begærede de ind
stændigt af dem fra Lübeck, at de vilde sende (udsendinge) dertil. Dette har
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deres råds sendebud henvist til deres råd, og specielt har stæderne befalet, at 
man skal forhandle med fornævnte herr Henning på de fra Preussens vegne 
om det klæde, som blev taget fra deres købmand, og minde herr Henning om 
det løfte, at han i Stralsund skulde træffe aftale derom med de stæder, der var 
samlet der. Herom skal de minde og deri gøre det bedste, de kan, og hvad der 
vederfares dem fra Stralsund fra herr Hennings side, det skal de meddele 
dem fra Preussen.

< 16-22> .... 4)
< 23 > Fremdeles har de fra Preussen på hertugen af Sachsens vegne fore

lagt en redegørelse for stæderne om det gods, som blev taget fra deres borge
re i Danmark i Gedser. Desangående har stæderne bedt dem fra Lübeck om, 
at de vil holde forhandlinger med hertugen derom, at han over for de borge
re, som de fra Preussen repræsenterer, gør, hvad han rettelig er pligtig til over 
for dem, således som han tidligere har sagt, at han vil gøre det.

<24> Fremdeles har de fra Preussen bedt om breve til herr Oluf Bjørn
sen. De er givet dem. Og de har holdt en mand i fangenskab omkring halvan
det år, for at hvis nogen mand vilde anklage ham, så kunde de stille ham for 
retten. Det har stæderne bestemt desangående, og det synes dem at være helt 
nyttigt, at de stadig holder ham i fangenskab indtil førstkommende sankt 
Hans dag ved midsommer, og at man inden den tid meddeler herr Oluf 
Bjørnsen og brødrene von Hagen dette. Hvis ingen inden den tid anklager 
ham, så syntes det stæderne at være helt rimeligt, at man frigiver ham.

<25> Fremdeles er stæderne i fællesskab kommet overens om, at de vil 
overlade borgene i Skåne, nemlig Helsingborg, Malmø, Falsterbo og Skanør, 
i varetægt til herr Peter Strömekendorp og Wulf Wulflam indtil førstkom
mende sankt Jakobs dag5), at overtage og varetage på enhver måde, som 
herr Gregor Swerting og herr Nicolaus Segefrid har haft borgene efter ordly
den af det brev, som blev affattet derom i året 1378 søndagen før pinse i 
Stralsund6). Det har herr Peter Strömekendorp garanteret sammen med 
herr Didrik v. Rampen og herr Markvard Bantzekow, og Wulf Wulflam, han 
har garanteret dette sammen med herr Johan Rockut og Johan Semelow.

<26> Fremdeles er de fra Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund og de 
fra Wismar kommet overens om, at de vil sende deres bud, nemlig et fra Lü
beck og et fra Wismar, til Preussen til højmesteren for at anmode om, at han 
vil lade den bestemmelse, der blev vedtaget i året (13)79 på sankt Hans dag 
ved midsommer i Lübeck mod englænderne7), forblive i kraft i et helt år fra 
førstkommende påske. Desuden vil de sende et fremtrædende sendebud til 
England med klage fra dem, som englænderne har gjort skade, for at fordre
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hos kongen og hans råd, at der gives erstatning og udligning derfor, og for at 
anmode om, at der igen bliver givet købmanden stadfæstelse af hans privi
legier. Hvad budene fortærer i Preussen, det skal man modregne i tolden i 
Skåne, og hvad budet i England fortærer, det skal købmanden udrede.

<27> Fremdeles har hertug Henrik af Mecklenburg på sin søns vegne 
bedt hansestæderne om breve, der skal sendes til dronningen og Danmarks 
riges råd. De er givet ham. Desuden bad han om, hvis rigets råd kom over, 
at man så vilde forhandle med dem og tale om hans søns sag.

1) § 1 handler om de kommende forhandlinger om Flandern, § 2 om Stargards forhold, 
fremført af Povl Mallin og Heine Dragenborg — 2) § 4 handler om Braunschweig, § 5 om 
Greifswald. - 3) §§ 8-11 indeholder anmodninger om udstedelse af forskellige breve, §§ 12-14 
klager over englænderne, Novgorod og Anklam. - 4) § 16 handler om møntforhold, § 17 om 
et mellemværende med højmesteren, § 18-20 om søfolkenes løn, § 21 om fredløse og § 22 om 
fredeliggørelse af havet. - 5) 25. juli - 6) jf. DRB. IV 1 nr. 403 samt nr. 402 § 24. - 7) jf. DRB. 
IV 1 nr 508 § 8.

65 1380. Omkr. 28. oktober1). Lübeck
Robert Rikardsen fra Odense kvitterer på egne og sin hustru Kristines vegne Didrik v. 

Lübeck og Vilhelm Berewold for 47 mark penge, efterladt af hustruens fader Nicolaus 

Stut.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

an skal vide, at Robert Rikardsen fra Odense, der var til stede ved 
denne bog2), erkendte at han af Didrik v. Lübeck og Vilhelm Bere

wold har modtaget og oppebåret 47 mark penge af de resterende 280, som de 
beholdt hos sig af Nicolaus Stuts penge, således som det indeholdes i den ind
førelse, der er anført ovenfor samme år 1. september3), og han erklærede 
dem for kvit og løst for sin del på sine og sin hustru Kristines vegne, datter 
af fornævnte afdøde.

1) indførelsen er den 2. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1380 Simons og Judas' 
dag. - 2) jf. nr. 25 note 2. - 3) jf. Niederstadtbuch II p. 440 4. indførelse, hvori Rikard og hans 
hustru dog ikke omtales.

66 1380. 7. november.
Jakob Pedersen, borger i Lund, skøder en gård sammesteds til Gunne Tbrstensen.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

algs- eller skødebrev, givet af Jakob Pedersen, borger i Lund, til hans 
medborger Gunne Torstensen på en gård i Lund i sankt Nikolaj sogn,
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hvilken han selv beboede, og det var et stenhus med tilhørende grund. Givet 
dagen før bekenderen sankt Willehads dag 1380.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Skødebrev, udstedt af Jakob Pedersen, borger i Lund, til hans medborger 
Gunne Torstensen på en gård i sankt Nikolaj sogn i Lund, hvilken for

nævnte gård han havde købt af Jens Henriksen1). Givet 1380. Endvidere et 
brev, givet 13812), af fornævnte indehold.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Jakob Pedersen, vognmagers skødebrev, givet Gunne Torstensen, hans 
medborger, på en gård, der ligger i sankt Nikolaj sogn, og som oven

nævnte købte af Jens Henriksen1). Givet 1380. Et brev år (1)381 af samme 
ordlyd2).

1) jf. DRB. III 9 nr. 205. - 2) jf. nr. 132.

1380. 10. november. Lund 67
Ærkebiskop Mogens af Lund, Tue Galen, gælker i Skåne, fire riddere og 43 væbnere 

forpligter sig til at overholde en landefred og værne alle gejstlige og læge i Lunds stift.

Afskrift i Lundebogen.

Mogens, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det 
apostoliske sædes legat, Tue Galen, gælker i Skåne, Holger Greger

sen, Anders Jakobsen, Ludvig Andersen, riddere, Jakob Mus, Jens Kri
stiansen, Esger Brok og Jens Povlsen, væbnere, til alle, der ser dette brev, hil
sen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi med sandfærdige ord og på vor gode tro af
giver det løfte og binder os fast med dette brev til fra denne stund fremover 
at overholde og holde en fast fred, på folkesproget kaldet ‘landefred’1), u- 
brydeligt og uden svig, og til at forsvare ærkebiskoppen, den hellige kirke i 
Lund og de øvrige kirker, klostre, hele gejstligheden og deres undergivne 
samt riddere og riddermæssige mænd, væbnere, købmænd, selvejerbønder 
og bønder og hele befolkningen i Lunde stift i deres ret og i deres friheder af 
al magt, uden at skåne nogen med hensyn til dette på grund af slægtskab, 
gunst eller venskab med nogen som helst. Til vidnesbyrd herom og til fastere 
sikkerhed herfor har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Lund 
i det Herrens år 1380 dagen før biskoppen og bekenderen sankt Mortens
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dag. Og vi Stig Pedersen, Klaus Zernin, Stig Ågesen, Anders Davidsen, 
Niels Hak, Lars Jakobsen, Absalon Karlsen, Hågen Tordsen, Ture Tostesen, 
Filip Ågesen, Trued Tuesen, Jens Plovpenning, Jens Åstredsen, Niels 
Åstredsen, Eskil Mogensen, Tyge Tulesen, Jens Strangesen, Jens Nielsen, 
Henrik Barsebek, Kristian Då, Jakob Due, Peder Falk, Kjeld Jonsen, Kjeld, 
Trued Hase den yngre, Knud Nielsen, Niels Olufsen, Trued Mus, Jens Jon
sen, Jens Buk, Peder Laxmand, Eskild Brahe, Werneke Konradsen, Mathias 
Sakstorp, Jens Holgersen, Holger Jensen, Henrik Jensen og Tue Pedersen, 
væbnere, lover med sandfærdige ord og på vor gode tro ubrydeligt at overhol
de alt det ovenstående, såvidt det står til os, idet vi til vidnesbyrd hænger vore 
segl under. Fremdeles vi, Torben Pedersen, ridder, og Niels Jensen Spalde- 
ner.

1) dansk ord i den latinske tekst.

68 1380. 11. november.
Gyncelin Gyncekesen af Falkendal sælger alt sit gods i Ågerup til herrJakob Tbrstensen 

Falster, kannik i Roskilde.

Original i den arnamagnæanske samling

Gyncelin Gyncekesen af Falkendal til alle, der ser dette brev, hilsen med 
Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg til den gode 
og hæderlige mand, nærværende brevviser, herr Jakob Torstensen, kaldet 
Falster, kannik i Roskilde, i sandhed har solgt alt mit gods i Ågerup i Sømme 
herred, som jeg ved arveret lovligt har erhvervet efter min elskede fader Gyn- 
ceke den ældres død — god ihukommelse — på hvilket gods en Peder Ovesen 
nu bor, med agre, enge, græsgange og alle andre rørlige og urørlige tilliggen
der til dette gods, slet intet undtaget, at besidde evindelig. Jeg erkender lige
ledes, at jeg fuldstændig har oppebåret fuld betaling for samme gods af sam
me herr Jakob. Ligeledes forpligter jeg mig eller mine arvinger til at skøde 
fornævnte herr Jakob eller hans arvinger foranførte gods med alle dets for
nævnte tilliggender inden førstkommende hellige jomfrues renselsesdag1) i 
Roskilde på Sømme herredsting samt til at hjemle og fri samme herr Jakob 
eller hans arvinger omtalte gods fra krav fra hvem som helst, med den yderli
gere bestemmelse, at hvis foranførte gods på grund af mangel ved min eller
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mine arvingers hjemling i overensstemmelse med landets love fratages oft- 
nævnte herr Jakob eller hans arvinger eller den eller dem, som med rette har 
erhvervet ovennævnte gods af samme herr Jakob eller hans arvinger, forplig
ter jeg mig og mine arvinger til at holde ham eller dem skadesløs eller skades
løse i overensstemmelse med dennes eller disses forgodtbefindende inden et 
år fra da af. Til vidnesbyrd om alt dette og til sikrere forvaring er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Niels Pe
dersen, kaldet Snefugl, Mogens Ingvarsen og Vilhelm Hemmingsen, borge
re i Roskilde, som særligt er anmodet herom. Givet i det Herrens år 1380 på 
sankt Morten bisps dag.

1) 2. februar.

1380. 12. november. 69
Niels Esgersen Westfal skøder sit gods i Ettehave til Mogens Pedersen.

Eline Gøyes jordebog.

Først et brev, at Niels Esgersen, som kaldes Westfal, skøder Mogens Pe
dersen alt sit gods i Ettehave og Ettehavefang i Slemminge sogn, som 

hans (!) broder1) herr Niels, fordum biskop i Odense, havde skødet ham på 
landstinget, og som hans (!) fornævnte broder havde købt af Torsten Jensen 
af Ettehave. Givet dagen efter sankt Mortens dag 1380.

1) rimeligvis misforståelse af bispens titulatur: herr broder; biskop Niels, der var franciska
nermunk, hed ifølge Hamsfort Niels Jonsen, jf. DRB. III 2 nr. 156 og SRD. VII 230.

1380. 14. november. 70
Biskop Niels af Roskilde kvitterer EbbeJakobsen  for afgiften af sitfogedi Østrup indtil 

førstkommende mikkelsdag.

Original i den arnamagnceanske samling

Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen 
med Gud.

I skal vide, at vi af den forstandige mand Ebbe Jakobsen, nærværende 
brevviser, i sandhed har faaet den fulde afgift af vort fogedi Østrup lige fra 
det første tidspunkt, da han fik nævnte fogedi af os, og indtil den umiddelbart
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kommende sankt Mikkelsdag1), for hvilken afgift for nævnte tidsrum vi 
med dette brev kvitterer samme Ebbe Jakobsen og hans arvinger. Givet un
der vort sekret i det Herrens år 1380 dagen efter bispen og bekenderen sankt 
Briccius’ dag.

1) 29. september.

71 1380. Omkr. 8. december1). Lübeck.
Johan Hebel fra Bargteheide tillige med sine formyndere og Johan Kobel, 

Telsejens Mortensen fra Eckernfördes ægtefælle, kvitterer som nærmeste arvinger 
efter Ida, afdøde Johan v. Hildesheims hustru, for den dem tilfaldne arv.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.
1) indførelse er < h • n 3. på siden, der som overskrift har I det Herrens år 1380 den hellige jomfru 

Maries undfangelsesdag.

72 1380. 13. december.
Bent Byg af Gunderslevholm, ridder, sælger herr Niels Ruser, kannik i Roskilde, sin 

gård sammesteds for fuld betaling.

Original i den arnamagnceanske samling.

Bent Byg af Gunderslevholm, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen 
med Gud.

I skal vide, at jeg til nærværende brevviser, den ærværdige mand, herr 
Niels Ruser, kannik i Roskilde, og hans arvinger har solgt og skødet min gård 
i Roskilde beliggende uden for den østre port i sankt Peders sogn, som ved 
retmæssig arv tilfaldt mig og Henneke Olufsen på hans hustru fru Ingeborgs 
vegne ved Erik Nielsen af Hørsholms død — from ihukommelse — og halv
delen af denne gård erhvervede jeg ligeledes på lovlig vis ved køb fra den om
talte Henneke Olufsen, hvilken gård en Anders Nielsen nu for tiden bebor 
- tillige med et stenhus og hver enkelt af de andre bygninger, der er opført 
der, at besidde med rette evindelig, idet jeg erkender at have oppebåret fuld 
betaling for nævnte gård og bygninger af foranførte herr Niels. Ydermere op
laderjeg med dette brev til denne herr Niels alle de breve med deres betingel
ser og værnende bestemmelser, som Erik Nielsen havde på nævnte gård, tilli
ge med det brev, som jeg har fra Henneke Olufsen angående halvdelen af
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samme gård, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle oftenævnte 
herr Niels og hans arvinger fornævnte gård fra alles krav, således som landets 
love kræver. Men hvis denne gård med en eller anden ret bliver fravundet 
samme herr Niels eller hans arvinger, forpligter jeg mig og mine arvinger 
med dette brev fra da af til at fyldestgøre ham og hans arvinger for det tab, 
de pådrager sig i medfør af denne fravindelse, efter kendelse af fire venner, 
udvalgt fra begge sider inden et kvart år efter denne fravindelse. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende 
de velbyrdige mænd, nemlig de herrer Peder Jensen og magister Peder Lyk
ke, kanniker i Roskilde, Peder Uffesen og Jens Uffesen, brødre, Grib Gun- 
narsen og Anders Gris, væbnere. Givet i det Herrens år 1380 på jomfruen 
sankt Lucias dag.

1380. Omkr. 25. december1) 73
Wilken Kræmmer og Martin Grunehove lover at holde rådmandene i Stralsund skades

løsefor deres brev angående de tilgodehavender, som den afdøde Johan Grunehove har efter
ladt i København.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Wilken Kræmmer og Martin Grunehove lovede at holde de herrer råd- 
mænd i Stralsund sikret og bevare dem skadesløse angående alle til

godehavender, på hvilken måde de end benævnes, der tilhører Johan Grune
hove, død i København, og som er efterladt af samme dersteds og uden for 
København, at inddrive sammesteds af Margrete, hans lovformelige hustru, 
med stadens åbne anbefalingsbrev, der er overgivet derom, således at ingen 
senere påmindelse eller retssag på nogen måde skal følge efter i fremtiden an
gående samme tilgodehavender, der er blevet overgivet til nævnte Margrete.

1) indførelsen er den sidste på siden, der som overskrift har år 80 omkring Kristi fødselsdag.

1380. 27. december. Bohus 74
Ragnvald Erengislesson og Peter Ragnvaldsson pantsætter Fastarp i Tvååker sogn til 

Abraham Brodersen for 20 lødige mark.

Original på Uppsala Universitetsbibliotek.
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Ragnvald Erengislesson og Peter Ragnvaldsson sender alle de mænd, 
der ser dette brev eller hører det læse, hilsen med Gud.

Og vi kundgør med dette vort åbne brev, at vi pantsætter alt vort jorde
gods, som vi ejer i Varberg fogedi, til den ærlige mand Abraham Brodersen 
for 20 lødige mark som et ret lån, hvilket er Fastarp i Tvååkers sogn med alt, 
hvad der ligger dertil af vådt og tørt, nær og fjern, med landboer og møller 
og møllestrømme og med ager og eng og skove og intet undtaget, som fra 
gammel tid og tilforn har ligget under det samme gods, indtil vi og vore ar
vinger indløser det samme gods fra ham og hans arvinger for 20 lødige mark, 
som før er sagt. Til yderligere vidnesbyrd sætter vi vore segl under dette brev. 
Givet på Bohus i det Herrens år 1380 tredie juledag.

75 1380
Hamburgs kæmnerregnskab

Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

Til rejser:  Til de herrer Kristian Ritter og Nicolaus Rode 21 mark, til 
Lübeck, til møde med Henneke Limbæk.......  Løbere: ....  Samme1) 

8 skilling 4 penning, til Steinburg og Nyhus... Til ugevægterne: 3 skilling 
til kranmesteren, som vågede for Gerlak, da han blev sendt til Danmark.

1) der sigtes til ‘hønsefogeden’.

76 1380
Herlug Brimle skøder sit gods i Rønnebæk til Konrad Moltke.

Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et brev, med hvilket Herlug Brimle, skøder og afhænder Kon
rad Moltke alt sit gods i Rønnebæk. I det Herrens år 1380.

77 1380. Slagelse
Henneke Preen og hans hustru fru Beke sælger deres rettighed i Dronningholm til herr 

Henning Podebusk.

Vordingborgske registratur (1476).



53 1380 Nr. 80

To breve, at Henneke Preen og hans hustru, fru Beke, sælger og afhæn
der til herr Henning Podebusk al deres rettighed i Dronningholm 

gård samt i alle landsbyer og len, som ligger dertil. Givet i Slagelse år 1380.

1380. Slagelse 78
Kong Olufs brev om, at Henneke Preen på rettertinget har skødet sin rettighed i Dron

ningholm til Henning Podebusk.

Vordingborgske registratur (1476).

Kong Olufs brev, givet på retterting i Slagelse, at Henneke Preen af 
Dronningholm var til stede og oplod og skødede Henning Podebusk 

til evig besiddelse al sin rettighed i fornævnte Dronningholm1) og i alle 
landsbyer, møller og alt andet tilliggende, som hører dertil. Givet i Slagelse 
år 1380.

1) jf- nr. 77.

1380 79
Torben Nielsens skødebrev på gods i Herrestads herred.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles Torben Nielsens skødebrev på gods i Herrestads herred i Skå
ne. Givet 1380.

1380 80
Palle Jensen, præst, og Jens Jensen skøder den ret i Hårby mark, som er tilfaldet dem 

efter Ingerd, Niels Gødesens hustru.

Skanderborgske registratur (1606).

Palle Jensen, præst, Jens Jensens skødebrev på latin på den ret, som til
faldt dem efter Ingerd, Niels Gødesens hustru, i Hårby mark. Givet 

1380.
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81 1380
Niels Slet, væbner, skøder en gård i Klejtrup til bispedømmet i Viborg.

Viborg stifts registratur (1540erne).

fremdeles Niels Slet, væbners, skødebrev på en gård i Klejtrup til bispe
dømmet. 1380.

Viborg stifts registratur (1574).

avebrev, som Niels Slet har givet på en gård i Klejtrup sogn, til stiftet. 
År 1380.

82 1380
Ludvig Ivarsen pantsætter gården Mejlsted til Børglum kloster

Børglum klosters registratur (1542).

Pantebrev, ved hvilket Ludvig Ivarsen pantsætter sin gård Mejlsted i Tol- 
strup sogn til Børglum kloster for seks mark lødigt sølv. 1380.

83 1380
Jens Andersen skøder gården Stade til Børglum kloster.

Børglum klosters registratur (1542).

Skødebrev, at Jens Andersen har skødet til Børglum kloster en af sine går
de i Serritlev sogn ved navn Stade sammen med en mølle sammesteds. 

1380.

84 1380
Marina Jensdatters gavebrev på gården Ulsted.

Vestervig klosters registratur (1599).

avebrev på pergament af en, som hedder Marina Jensdatter, på en 
gård, som kaldes Ulsted. På latin. 1380.
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1380 (1319 og 1385) 85
Breve om gods i Skellerup og i Alsted.

Maribo klosters registratur (1624).

I et knippe med mærke nummer 508, findes nogle breve om gods i Skelle
rup i Jylland og i Alsted. 1385, 19, 80.

[Før 1380]1) 86
Erik Pileman skeder Sigersholm til dronning Margrete.

Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles Erik Pilemans brev, at han skøder Sigersholm til dronning 
Margrete.

1) Denne skødning må ligge forud for de to efterfølgende registraturer fra Roskildegårds 
reg., da kronen i følge Holbæk lens jordebog 1525 (RA. D. K. B 46. Diverse) ikke ejede gods 
i Sigersholm, og de to gårde, der 1570 fandtes i landsbyen lå til det gamle bispelen, Tølløse 
strandlen, jf. Kronens Skøderi 123. Erik Pilemans skødning til dronning Margrete må derfor 
antages at være blevet underkendt ved den forfølgning til lås, der omtales i de to følgende nr.

1380 87
Biskop Niels af Roskilde indføres i Sigersholm og Vinstrup.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Nogle riddermæssige mænds brev til kong Oluf, at de har indført biskop 
Niels i Sigersholm og Vinstrup. Givet 1380.

1380 88
Kong Oluf giver biskop Niels af Roskilde låsebrev på gods i Sigersholm og Vinstrup.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Kong Olufs låsebrev, givet biskop Niels af Roskilde, på gods i Sigers
holm og Vinstrup. 1380.
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89 1380
Fru Petronilla Pedersdatter overlader Jens Rødmersen at indløse hendes gods på Sjcel- 

land.

Ros kilde gårds registratur (omkr. 1570).

Fru Petronilla Pedersdatters brev, givet Jens Rødmersen, at han kan ind
løse hendes gods på Sjælland, hvor som helst det findes. Givet 1380.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

r vidisser under biskoppen af Ribes og flere andres segl, at fru Petronilla 
JL Pedersdatter pantsætter Jens Rødmersen alt sit gods, hvor som helst 

det findes på Sjælland. 1423.’)
1) vidissernes årstal.

90 1380
Fru Petronilla Pedersdatter giver Eskil Falk af Valle fuldmagt til at indløse hendes gods 

på Sjælland.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Fru Petronilla Pedersdatter, enke efter Jens Råbuk af Bornholm, giver 
herr(J)1) Eskil Falk af Vallø fuldmagt til, at han må indløse hendes 

gods på Sjælland, hvor som helst det findes, og holde det som pant for ti mark 
lødigt sølv. Givet 1380.

1) Eskil Falk var ikke ridder.

91 1380
Fru Petronilla Pedersdatter giver Ove Stegfuldmagt til at sælge hendes gods på Sjælland 

til Jens Rødmersen.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

TT'ru Petronilla Pedersdatter, enke efter Jens Råbuk, giver Ove Steg fuld-
JL magt til, at han må sælge alt hendes gods på Sjælland til Jens Rødmer
sen. Givet 1380.
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1380 92
Fru Petronilla Pedersdatter skøder alt sit gods på Sjælland til Jens Rødmersen.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Fru Petronilla Pedersdatters skødebrev givet Jens Rødmersen på hendes 
gods i Vivede: fem gårde med nogle bol, en gård i Rejnstrup, i Ebbe

skov, i Kertevad, Bonderød og alt hendes gods på Sjælland. 1380.

1380 93
Fru Petronilla Pedersdatter skøder sit gods på Sjælland til Jens Rødmersen.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

pru Petronilla Pedersdatters skøde givet Jens Rødmersen på hendes gods
på Sjælland. 1380.

1380 94
Landstingsvidisse af Anders Pedersens skøde på Nebbe og Quindenes til biskop Niels 

af Roskilde.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

En vidisse, udstedt på landsting om, at Anders Pedersen af Svanholm har 
skødet sin gård Nebbe og Nebbe fang, samt Quindenes og Quindenes 

fang til biskop Niels af Roskilde og hans efterkommere sammen med mere 
gods. 1380.

1380 95
Vidisse angående Nebbe, som Anders Pedersen af Svanholm har skødet til bispen af 

Roskilde.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

V Tidisse angående Nebbe og Nebbe fang, som Anders Pedersen af Svan- 
V holm har skødet til bispen af Roskilde. 1380.
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96 l[3]80
Anders Pedersen afSvanholms endelige skødebrev på Nebbe til biskop Niels af Roskil

de.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Anders Pedersen af Svanholms endelige skødebrev givet biskop Niels af 
Roskilde på Nebbe og Nebbe fang, Quindenes og Quindenes fang 

med mere gods. 1 [3]80').
1) registraturen har fejlagtigt 1480, men jf. nr. 94-95.

97 l[3180
Bo Porse oplader to breve til lure Knudsen.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

"få o P°rses brev, hvorved han oplader Ture Knudsen to breve. l[3]80‘).

1) registraturen har fejlagtigt 1480. Ture Knudsen levede endnu 1383, men var død 1385, 
jf. ndf. nr. 414 og 647. Bo Porse nævnes ellers i tidsrummet 1388-95, jf. SRD. VI 174-75.

98 1380
Jakob Svendsen tilsiger sin frænke fru Marina sit gods i Østrup.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Jakob Svendsens brev, i hvilket han tilsiger sin frænke, fru Marina, alt sit 
gods i Østrup i Merløse herred. Ar 1380. På latin.

99 1380
Cecilie Arnoldsdatter skøder en gård i Slagelse til Oluf Krum.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Cecilie Arnoldsdatter skødede Oluf Krum en gård på Bredgade i Slagel
se. År 1380.
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1380 100
Jens Hennekesen, borgmester i Odense, giver dominikanerne i Odense 3 agre i Dageløk

ke mod afholdelse af 12 årlige messer for ham og hans kone.

Odense hospitals registratur (1701).

Et gavebrev af år 1380, at Jens Hennekesen, borgmester i Odense, har gi
vet Sortebrødre kloster og munke 3 agre i en løkke uden for Odense, 

som hed Dageløkke, for at holde 12 messer årligt for ham og hans kones sjæle.

1380 101
Dronning Margretes privilegium for sankt Jørgens hospital i Svendborg.

Referat i herredagsdombog (1604).

Efter dets privilegier, som klostret nådigt har modtaget af højbårne kon
ger i Danmark......dronning Margretes brev, givet 1380.

[Omkr. 1380?]') 102
Skiftebrev mellem Niels Jensen af Udstolpe og nogle børn om Havgård.

Registratur i rigsarkivet (omkr. 1600).

Skiftebrev mellem Niels Jensen af Udstolpe og nogle børn om Havgård i 
Vestenskov sogn og fire uindløste pantsatte gårde.

1) Nielsjensen er rimeligvis identisk med Nielsjensen af Udstolpe, som endnu levede 1380 
31. januar, nr. 6, men var død 1386 24. maj, da hans enke fru Mette pantsætter gods til Anders 
Sjundesen, jf. Eline Gøyes jordebog 122.

[Omkr. 1380-90?]1) 103
Leiden forordner, at dens borgere ikke må sælge klæde på Skånemarkederne, medmindre 

det er farvet og forseglet i Leiden.

Indførelse i et håndskrift i Leiden byarkiv.

Fremdeles skal ingen borger i Leiden, der farer til Skåne og opstiller eller 
lejer nogle boder, som staden Leidens mærke står på, sønderskære 

klæde i dem eller sælge det helt, medmindre det er vævet i Leiden og forseglet
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afprøvemestrene, ej heller levere noget klæde længere end 21 alen pr. det hal
ve ‘laken’2). Og den, der findes skyldig i overtrædelse deraf, således at man 
kan bevidne det med to troværdige vidner, det skal gælde hans borgerret og 
(hans opholdsret) i staden i eet år.

1) alle indførelser i håndskriftet er skrevet med samme hånd, de fleste uden datering, men 
fire er dateret til 1384, 1393, 1396 og 1397, jf. indledningen i Dipi. Dan. - 2) klæde solgtes i 
ruller, ‘laken’, af forskellig størrelse, fastsat af klædelavene på oprindelsesstedet, jf. også DRB. 
III 7 nr. 116 note 3.

104 1381. 7. januar. Viborg byting
Borgmestre, rådmænd og borgere i Viborg bevidner, at Jakob Jensen har solgt sin arve

lod i en gård vest for sankt Hans kirkegård samt i løsøret til Peder Jensen forfuld betaling.

Original i rigsarkivet.

Borgmestre, rådmænd og de øvrige borgere i Viborg til alle, der ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1381 på vort 
første byting1) efter helligtrekongersdag var Jakob Jensen personligt til ste
de i vor nærværelse og til nærværende brevviser Peder Jensen, vor elskede 
medborger, af egen fri vilje og helt og fuldt solgte og til evig besiddelse skøde
de hele den lod, der med arveret tilfaldt ham efter hans elskede moders død 
i en gård vest for sankt Hans kirkegård, samt hele hans lod såvel i rørligt som 
i urørligt, idet han desuden erkendte, at han på samme ting efter sit ønske 
havde fået og på enhver måde havde oppebåret fuld betaling af fornævnte Pe
der Jensen for fornævnte lod i gården eller for al arv. At vi har set og hørt det
te, erklærer vi med sandfærdige ord. Til vidnesbyrd herom er vor stads segl 
hængt under dette brev. Givet som ovenfor.

1) mandag var tingdag i Viborg, jf. 1365 4. august, DRB. III 7 nr. 173, og 1375 17. decem
ber, DRB. III 9 nr. 545.

105 1381. 11. januar. Akershus
Dronning Margrete stadfæster på egne og sin søn kong Olufs vegne alle privilegier, der 

er tilstået Mariekirken i Oslo.

Original i Oslo.
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1381. 15. januar. Lund 106
Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Esger Brok af Håckeberga, væbner, skøder 

sin gård i Tranarp i Søndre Asbo herred til Lundekirkens bygningsfond mod afholdelse af 
en årtid for hans afdøde hustru fru Cecilie.

Original i det svenske rigsarkiv.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde

lig med Gud.
Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens 

år 1381 dagen efter sankt Felix in pincis’ dag var den velbyrdige mand Esger 
Brok af Håckeberga, væbner, personligt til stede i vor nærværelse i vort kam
mer i Lund og skænkede og afhændede sin gård i Tranarp i Søndre Asbo her
red med alle dens tilliggender til vor Lundekirkes bygningsfond ifølge sin af
døde hustru — salig ihukommelse — fru Cecilies sidste vilje og testamente 
og virkeligt skødede den i hænde på den ærværdige mand herr Peder Jensen, 
vor kannik i Lund, forstander for samme bygningsfond, at besidde med rette 
evindelig på det vilkår, at de til enhver tid værende forstandere for denne byg
ningsfond hvert år højtideligt skal lade afholde samme fru Cecilies årtid1) i 
koret i Lund. Til vidnesbyrd om denne gave, afhændelse og skødning har vi 
ladet vort segl hænge under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.

1) jf. Weeke s. 218-19.

1381. 18. januar 107
Brødrene Daniel og Nicolaus v. Loppenitze, væbnere, pantsætter tre mark afgift af fire 

hageplove sædeland i deres gård Wostevitz til herr Henning Podebusk, kong Olufs drost, 
for 30 mark stralsundsk.

Original i Greifsvuald.

Daniel og Nicolaus v. Loppenitze, væbnere, brødre, til alle, såvel nule
vende som fremtidige, der får dette brev at se, evig kærlighed med 

Gud.
Vi erkender og erklærer offentligt med dette brev på vore og vore rette ar

vingers vegne, at vi med samtykke og tilslutning af alle vore arvinger og nær
meste venner lovligt og rigtigt ved en evig afståelse har solgt, afstået og med 
dette brev til den velbyrdige mand herr Henning Podebusk, stormand, drost 
hos Oluf, Danmarks berømmelige konge, og hans rette arvinger sælger og
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afstår tre mark afgift i Stralsundmønt i vor gård Wostevitz i fire hageplove 
sædeagre og i alt andet gods, der ligger til og hører til nævnte gård, hvad en
ten det er i len eller i arv, således som fornævnte gård endeligt er omfattet af 
sine nutidige og gamle skel og afgrænsninger, og således som den vides frit 
at have været vores og vore forfædres, hvert år hver sankt Morten bisps 
dag1) at oppebære af fornævnte gård og af alt det tilliggende gods eller at 
inddrive ved om nødvendigt at udtage pant, idet man skal gøre med panter
ne, efter hvad ret er i landet ifølge overenskomst og renteaftale, og efter hvad 
den fører med sig. Men samme herr Henning Podebusk har dog, rørt af from 
kærlighed og klart for Guds skyld, overdraget og skænket os og vore arvinger 
tilbagekøbet af disse tre mark afgift for 30 mark stralsundske penge under 
denne form, at når vi erklærer at ville tilbagekøbe, da skal vi utvetydigt betale 
fornævnte pengesum sammen med afgifterne på sankt Morten bisps dag. 
For at det fornævnte skal forblive fast og urokket, har de berømte væbnere, 
nemlig Henrik v. Rode, Henneke Boretteke, sammen med os med sammen
lagte hænder og håndslag in solidum aflagt løfte om ubrydeligt at overholde 
alt det fornævnte. Til klart vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette 
brev sammen med vore foranførte medleveres segl. Givet i det Herrens år 
1381 på selve den hellige jomfru Priscas dag.

1) 11. november.

108 1381. 19. januar. Slagelse
Kong Oluf erklærer, at Anders Jensen af Særslev og Niels Bryde af Føllenslev som ting

høringe på kongens retterting har forsikret, at stokkenævnet på Skippinge herredsting havde 
bevidnet, at det gods i Skippinge, som herr Barnum Eriksen og Hartvig Bryske stredes om, 
fuldt ud tilhørte sidstnævnte som arv efter herr Niels Stigsen, der havde pantsat det til herr 
Erik Barnumsen for 10 mark sølv, men at herr Barnum Eriksen skulde have ret til at af

kræve arvingerne de 10 mark.

Original i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle nulevende og fremtidige skal vide, at i det Herrens år 1381 lørdagen 
næst før apostlen sankt Paulus’ omvendelsesdag på vort retterting i Slagelse 
i nærværelse af de herrer Klaus Skepeles, Ture Knudsen, Henrik Jensen, rid-
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dere, Jens Skriver, forstander for sankt Johannes’ hus i Antvorskov, Jens 
Navnesen, Niels Basse, Godskalk Hemmingsen, Jens Rud, Niels Klement- 
sen, Johan, kaldet van See, væbnere, og Lars Jensen af Gierslev og flere an
dre velbyrdige og gode mænd i en talrig mængde var Anders Jensen af Sær
slev og Niels Bryde af Føllenslev som særligt udmeldte vidner, kaldet 
‘tinghøringe’1), til nedennævnte til stede i denne anledning og forsikrede 
enstemmigt, at efter den af herr Barnum Eriksen, ridder, foretagne appel, 
kaldet ‘skudsmål’1) fra dette vort retterting til Skippinge herredsting havde 
de udmeldte, kaldet ‘stokkenævn’1), på dette Skippinge herredsting bevid
net, at det gods i Skippinge, om hvilket der førtes proces mellem denne herr 
Barnum og Hartvig Bryske, at herr Niels Stigsen, ridder, erkendte, at han til 
herr Erik Barnumsen, samme herr Barnums fader, havde pantsat dette gods 
på nævnte Skippinge herredsting for ti mark sølv.2) Derfor var det på vort 
fornævnte retterting ved slutdom afgjort, at fornævnte gods i Skippinge fuldt 
ud tilhørte fornævnte Hartvig som evig besiddelse ifølge fædrenearveretten 
på hans hustru fru Kristine Jensdatters vegne, således som det lovligt var til
dømt ham ved vort brev under evig tielse3), og at omtalte herr Barnum skal 
have lovlig og retmæssig bemyndigelse til at afkræve fornævnte herr Niels 
Stigsens arvinger fornævnte ti mark sølv. Givet under vort rettertingssegl 
ovennævnte år, dag og sted med Niels Drage, vor justitiar, som vidne.

1) dansk ord i den latinske tekst. - 2) sætningen er anakolutisk. - 3) kendes ikke.

1381. Omkr. 21. januar1). Lübeck 109
Johan Rotermunt, borger i Eckernförde, skylder Reineke Schutte 700 stykker træ.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

an skal vide: Johan Rotermunt, borger i Eckernförde, skylder Reine
ke Schutte 700 stykker træ ifølge det mål, som på folkesproget kal

des hamburgerrode2), som han skal bringe og overgive ham her nær muren 
på egen risiko, nemlig fornævnte Johan Rotermunts, så snart de kan lade sig 
sejle, så hurtigt som muligt, nemlig det første træ, som denne vil bringe eller 
sende. Af det skal samme Reineke tilbageholde sit fornævnte træ, indtil han 
har fået sin betaling.

1) indførelse er den 6. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1381 Agnete dag. - 
2) længdemål af varierende størrelse; den var snart 16 fod, snart 18, jf. Svend Aakjær i Maal 
og Vægt 223-24 og samme i kommentaren til KVJ.
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110 1381. 25. januar
Hildebrand af Erle pantsætter en gård i Bjergbygade (i Slagelse), pantsat til ham af 

Henneke Albertsen for 12 mark sølv, til Henze Finke for samme beløb.

Original i rigsarkivet.

Hildebrand, kaldet af Erle, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg med dette brev pantsætter en 
gård ved siden af Morten Holsts gård mod syd i Bjergbygade med grund
stykke, stenhus, alle andre bygninger og alle samme gårds tilliggender, intet 
undtaget, pantsat til mig af Henneke Albertsen på lovlig vis for tolv mark 
sølv, således som det indeholdes i det derom givne brev1), til nærværende 
brevviser, den gode mand Henze Finke for samme sum penge, det åbne brev 
samt alle de i denne anledning fastsatte afgifter og vilkår, idet jeg til samme 
Henze oplader al den ret, som jeg i medfør af fornævnte pant har haft til sam
me gård, uden nogen som helst indsigelse. Givet under mit segl i det Herrens 
år 1381 på sankt Paulus’ omvendelsesdag til vidnesbyrd om ovenstående.

1) kendes ikke.

111 1381. 25. januar
Otto Schacht, væbner, pantsætter alt sit gods i Bjergby og Mørkøv samt alt andet gods, 

som han har eller i fremtiden måtte erhverve, til ridderen Bent Byg for 200 mark lødigt 
sølv.

Afskrift i rigsarkivet.

Otto Schacht, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Jeg vil, at det med dette brev skal stå fast for nulevende og fremtidige, at 
jeg i sandhed står i skyld og gæld til den velbyrdige mand herr Bent Byg, rid
der, og hans arvinger for 200 mark lødigt sølv efter kolnsk vægt foruden al 
den virning1), der er tilvurderet ham ifølge åbent brev med kongelig ret i 
overensstemmelse med landets love, og som uden al tvivl på førstkommende 
Sjællands landsting inden ottendedagen efter påske fuldt ud skal betales ham 
eller hans rette arvinger af mig eller mine arvinger i rede sølv eller jævngode 
sølvpenge og ikke i andre værdier, for hvilke 200 mark lødigt sølv og for hvil
ken virning jeg til samme herr Bent Byg med dette brev pantsætter alt mit 
gods i Bjergby og Mørkøv og alt andet gods, der tilkommer mig ved mit æg-
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teskab, samt alt andet gods, som senere på en eller anden måde eller ved arve
ret måtte tilkomme mig, med hvilket navn det end benævnes, idet aldeles in
tet er undtaget eller må undtages i fremtiden, på det vilkår, at hvis omtalte 
sølv ikke betales til den nævnte betalingstermin, skal alt mit fornævnte gods 
og det gods, der er tilfaldet mig i medfør af mit ægteskab, samt alt andet gods, 
som måtte tilkomme mig ved arveret, ved pantsætningsret i form af 
forved2) tilfalde samme herr Bent, frit at besidde, og skal aldrig kunne 
kræves tilbage af mig eller mine arvinger, idet jeg til nævnte herr Bent og 
hans arvinger med velberåd hu og med klar tilslutning oplader al den ret, 
som nogensinde måtte kunne tilkomme mig eller mine arvinger til mit eget 
gods, til mit ved ægteskab erhvervede gods eller til noget andet gods, som på 
anden måde måtte tilfalde mig, idet jeg desuden forpligter mig og mine ar
vinger til at hjemle fornævnte herr Bent og hans arvinger alt det fornævnte 
gods og til at fri det fra krav fra hvem som helst. Ligeledes kasserer og tilintet
gør jeg aldeles med dette brev alle de breve, som berører nævnte herr Bent 
Byg eller hans arvinger angående gods i Gunderslev og alt hans andet gods, 
hvis sådanne breve fra nu af skulde blive fundet, ved hvilke der kunde tilføjes 
ham eller hans arvinger noget tab eller nogen skade. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige 
mænd, nemlig herr Henrik Jensen, herr Bo Dyre, riddere, Jens Uffesen, Ja
kob Nielsen af Sørup, Anders Gris og Niels Bosen. Givet i det Herrens år 
1381 på sankt Paulus’ omvendelsesdag.

1) jf. DRB. II 1 nr. 333 note 2. - 2) jf. DRB. III 1 nr. 22 note 3.

13<8>1(?)1) Efter 2. februar 112
Bonde Pedersen sælger som værge for Kristine Madsdatter alt hendes gods i Himmer- 

syssel til Jakob Kirt.

Viborg stifts registratur (1540 erne).

Fremdeles et gammelt brev på latin, at Jakob Kirt skødede og solgte Bonde 
på Kristine Madsdatters vegne efter sin hustrus død alt sit gods i Him- 

mersyssel. Givet i det Herrens år 13<8> 1 på tingdagen efter den hellige 
jomfru Marias renselsesdag.

Viborg stifts registratur (1574).
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Et brev, at Bonde Pedersen på fru Kristine Madsdatters vegne som hen
des værge har skødet Jakob Kirt alt hendes gods i Himmersyssel, som 

var tilfaldet hende efter hendes søster fru Margrcte Madsdatter. Ar 
13<8> 1.

1) det utvivlsomt fejlagtige år 1341 i reg. skal antagelig rettes til 1381, fordi Jakob Kirt, der 
døde omkr. 1430, jf. ÆA. II 237 F 27, i et tingsvidne 1435, ÆA. II 275 J 31, siges at have haft 
godset i 50 år ukæret. Overdragelsen anfægtes i 15. årh. af arvinger, jf. ÆA. II 277 J 38, 276 
J 34, men afsluttes med endeligt afkald ved Niels Munks skødning i 1448, til bispen af Viborg, 
ÆA. II 273 J 16. Formuleringen i 1574-rcg. må derfor være den rigtige.

113 1381. 4. februar
Jakob Madsen, kaldet Kristian, borger i Næstved, pantsætter sit stenhus til Oluf Trave.

Rejerat i Sorø gavebog.

Den gode mand Jakob Madsen, kaldet Kristian, borger i Næstved, mod
tog som lån af Oluf Trave, hans medborger, otte mark sølv i hvide 

penge og pantsatte til ham for de samme penge sit stenhus med to boder og 
kælder underneden og med et bagvedliggende hus i samme gård og med 
samme huses og boders grundstykke og andre tilliggender, nemlig med ind
gang og udgang, til en vis indløsningstermin og på visse betingelser, nemlig 
at hvert år, så længe pantsættelsen varede, skulde han betale samme Oluf otte 
skilling grot i årlig afgift, og at i det år, da indløsningen skulde finde sted, 
skulde frugterne og hele afgiften af samme huse og jorder ligeledes ledsage 
hovedsummen uden noget fradrag i samme, og at der skulde ydes ham og ar
vingerne passende fyldestgørelse for de bygninger, der i mellemtiden mulig
vis var opført ved samme huse og på samme jorder, efter afgørelse af fire af 
deres venner på begge sider. I det Herrens år 1381 dagen efter den hellige 
Blasius’ dag.

114 1381. 10. februar. Sta. Maria Maggiore i Rom
Petrus Barratis, kannik ved Sta. Maria Maggiore i Rom kvitterer grev Henrik 2. af 

Holsten og hans fem medlovere, hvoriblandt Detlev Tinhuus, Henrik Redder, Wit- 
te Marschalk, væbnere fra Verden, Ratzeburg og Slesvig stift, for indbetaling 
af 465 gylden.

Original på Gottorp.
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[1381]') 12. februar. Westminster 115
Kong Richard 2. af England pålægger skatmesteren og barons of the Exchequer at und

lade at indkræve den sikkerhed, der er s tillet for den skotske købmand Finalaus Vssher, som 
havde lastet et skib fra Zeeland i landet Skåne med 16 læster og 3 tønder sild 
og to kister tillige med det klæde, der er i samme kister, og hans rustninger 
for at føre det til Flandern, men som i stedet var blevet forslået til Humber og beslag
lagt af admiralen Thomas Percy, da godset er blevet givet tilbage til købmanden, efter at 
han har godtgjort sin ejendomsret, uden at nogen har gjort indsigelse.

Afskrift i London.
1) brevet er indført blandt brevene for 1381.

1381. 20 februar. Horby 116
Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Peder Tubbesen af Sbderto har skænket alt 

sit gods sammesteds til Lundekirkens bygningsfond til bodfor sin og sin hustrus sjæle.

Original i det svenske rigsarkiv.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde

lig med Gud.
Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens 

år 1381 onsdagen næst før sankt Peter ad cathedram var den gode mand Pe
der Tubbesen af Soderto i Frosta herred personligt til stede for os på vor gård 
Horby og til bod for sin sjæl og for sin hustrus sjæl gavmildt skænkede og af
hændede alt sit gods sammesteds med alle dets tilliggender til bygningsfon
den ved vor kirke i Lund og skødede det virkeligt i hænde på den hædervær
dige mand herr Svend Sakstorp, vor dekan i Lund, forstander for samme 
bygningsfond, at besidde med evig ret på det yderligere vilkår, at samme Pe
der og hans hustru skal have fri adgang til at blive boende på dette gods, så 
længe de lever, mod at betale en årlig afgift på en skilling grot i gængs mønt 
til fornævnte bygningsfond. Til vidnesbyrd om denne gave, afhændelse og 
skødning har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet år, dag og sted 
som ovenfor.
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117 1381. 2. marts
Katerine Eriksdatter, enke efter Erik Rind, pantsætter Urnegård og Mørkholt til sin 

frænde Kristian Astredsen for 10 mark lødigt sølv.

Original i rigsarkivet.

Katerine Eriksdatter, enke efter Erik Rind, til alle, der ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg til nærværende 
brevviser Kristian Astredsen, min elskede frænde, med dette brev pantsæt
ter og stiller som pant mit gods i Holmans herred i Gårslev sogn, nemlig går
den Urnegård og byen Mørkholt med hver enkelt af dets tilliggender, agre, 
enge, græsgange, moser, skove, fiskevande ogalt det øvrige, vådt og tørt, intet 
undtaget, for 10 mark lødigt sølv, indtil det fornævnte på lovlig vis indløses 
af mig eller mine arvinger fra denne Kristian eller hans arvinger for samme 
pengesum i god og gængs mønt, idet den betingelse er tilføjet, at når som 
helst jeg eller mine arvinger måtte ønske at indløse dette gods fra fornævnte 
Kristian eller hans arvinger til Mikkelsdag1), da skal vi forud sige det til for
nævnte Kristian eller hans arvinger på sidste Holmans herredsting før sankt 
Hans dag. Hvis yderligere omtalte Kristian eller hans arvinger inden indløs
ningen har forbedret fornævnte gods med nogle bygninger, skal jeg eller mi
ne arvinger gøre samme Kristian eller hans arvinger fyldest derfor efter ken
delse af fire af vore venner på begge sider. Givet under mit segl tillige med 
segl tilhørende min broder Kristian Urne, herr Oluf, ærkedegn i Ribe, Jens 
Thomsen, Eggert Kletkamp, Detmar Tidemansen og Kristian Freilesen til 
vidnesbyrd om det fornævnte i det Herrens år 1381 lørdagen før søndagen 
Invocavit.

1) 29. september.

118 1381. 9. marts. Güstrow
Meinhard v. Hachede, provst ved kirken i Güstrow og apostolisk delegeret dommer, på

lægger sognepræster, vikarer, alterpræster og alle andre gejstlige i stæderne og stifterne 
Kammin, Schwerin, Lübeck og Roskilde at forkynde den bandlysningsdom, han 
har fældet mod Henneke Kather, Henneke Delevitz, Bertram Nipritz og Henneke Czegher 
for ulydighed, idet de har gjortfælles sag med Kristian Makup, Martin Schlawitz og Ni

colaus Ziegenbart, som er bandlyst på opfordring a/Konrad Popelvitz, gejstlig i Ros
kilde stift, og som hverfor sig har undladt til den fastsatte frist at betale 11 skilling stral- 

sundsk til ham.

Original i Stralsund.
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1381. 22. marts. S. Pietro i Rom 119
Pave Urban 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund med anledning i en ansøgning fra 

Roskilde sankt Agnete kloster, der har klaget over, at Edle Jessikes har tilegnet sig en gård 
med en mølle i Roskilde stift, tilhørende klostret, at stævne alle, som ulovligt har tilegnet 
sig dettes gods, og tilbagekalde alt det gods, der uretmæssigt er afhændet fra klostret.

Afskrift hos Bartholin.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder (Mogens), 
ærkebiskop af Lund, hilsen og apostolisk velsignelse.

En ansøgning, som vore elskede døtre i Kristus, priorinden og det menige 
konvent i Roskilde sankt Agnete kloster, som plejer at styres af en priorinde, 
af den hellige Augustins orden, hvilke lever i overensstemmelse med domini
kanerordenens klosterregler og er under deres sjælesorg, for nylig har fore
lagt os, indeholdt, at vor elskede datter i Kristus Edle Jessikes, en kvinde i 
Roskilde i Roskilde stift, har bemægtiget sig en gård med en mølle i nævnte 
stift, og at adskillige andre velbyrdige og mægtige personer i nævnte stift mod 
al ret hidtil har bemægtiget sig mange forskellige andre besiddelser og andet 
gods, som tilhører førnævnte kloster, og fastholder det, som de utilbørligt har 
bemægtiget sig, til fare for deres sjæle og til stor-skade og tynge for fornævnte 
priorinde og menige konvent og kloster, hvorfor samme priorinde og menige 
konvent, hvem det efter særlig bevilling af det apostoliske sæde er tilladt at 
have ejendom i fællesskab, ydmygt har bønfaldet os om, at vi vilde værdiges 
at drage omsorg for dem med et passende middel. Idet vi derfor bøjer os for 
disse bønner, pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk brev, at Du efter at have 
stævnet dem, som stævnes bør, på lovlig vis skal lade alt, hvad Du af fornævn
te klosters gods måtte finde ulovligt afhændet eller fjernet derfra, tilbagekal
de til fornævnte klosters retmæssige eje, summarisk og uformelt, uden of
fentlig og formelig rettergang med udelukkelse af appel, idet Du hertil om 
fornødent påkalder den verdslige arms hjælp, og idet Du tugter dem, der sæt
ter sig op herimod, med kirkens straf under udelukkelse af appel. Men hvis 
de udmeldte vidner skulde undslå sig af gunst, had eller frygt, skal Du uden 
appel ved samme straf tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sandheden, 
uanset vor forgænger pave Bonifacius 8.s. — lykkelig ihukommelse — 
forordning1), som fastsætter, at når den, der anlægger sag, og den anklage
de er fra samme stad og stift, må sagen ikke rejses og ingen af samme stævnes 
uden for dem i kraft af brev fra det apostoliske sæde undtagen i visse undta
gelsestilfælde, eller (hans forordning2) om), at dommere, som er beskikket 
af fornævnte sæde, ikke må stævne eller driste sig til at drage nogen for retten
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ud over een dagsrejse fra deres stifts grænse, og om, at der ikke må stævnes 
ud over et vist antal personer for retten, og (bestemmelsen) om de to dagsrej
ser, fastsat på det almindelige kirkemøde3), og alle andre apostoliske forord
ninger, der strider herimod. Og yder mere skal Du på nævnte klosters vegne 
forbyde fornævnte priorinde og mcm-e konvent at driste sig til at tilstå eller 
for længere tid at bortleje eller på nogen måde til nogle personer at afhænde 
det, som af dette gods eller andet af nævnte klosters ejendele og gods føres til
bage til fornævnte klosters eje. Givet ved S. Pietro i Rom den 22. marts i vort 
tredie pontifikatår.

1) c. 11 § 1 in VIto de rescriptis I 3 (Friedberg II 941). - 2) c. 15 in VIto de officio et potesta
te iudicis delegati I 14 (Friedberg II 982). - 3) c. 28 X de rescriptis I 3 (Friedberg II 31)

120 1381. 31. marts. Skänninge
Kong Albrecht af Sverige og ærkebiskop Mogens af Lund, Lue Galen, gælker, Holger 

Gregersen, ridder, Torkil Nielsen og Absalon Kjeldsen, væbnere, og hele befolkningen i 
Skåne slutter fred indtil 16. marts 1382 og fastsætterforholdsregler vedrørendefredsbryde
re, røvere og ildgerningsmænd. Kong Albrecht må endvidere støtte hertugerne af Mecklen
burg i deres krig mod Danmark vest for Øresund, og Skåne og Halland må støtte kong Oluf 
mod alle undtagen Sverige.

Original i rigsarkivet.

Det skal være vitterligt for alle mænd, nulevende og fremtidige, at år 
1381 efter Guds fødsel på den søndag i fasten, som kaldes passionssøn

dag, blev denne dagtingning fastsat, fuldbyrdet og sikret mellem den højbår- 
ne og mægtige f yrste herr kong Albrecht af Sverige og hele hans samlede rige 
og de i riget boende mænd, deres tjenere og hjælpere, som er inden for riget, 
tillige med alle de borge og lande, som han, hans mænd eller hjælpere sidder 
inde med, eller som holdes til hans hånd, hvor de end er øst for Øresund, på 
den ene side og den ærværdige herre og fader med Gud, ærkebiskop Mogens 
af Lund, herr Tue Galen, gælker, og herr Holger Gregersen, riddere, Torkil 
Nielsen og Absalon Kjeldsen, væbnere, og hele det samlede land Skåne, alt 
det, som er øst for Øresund, og de mænd, som bor deri, deres tjenere og hjæl
pere, som er inden for landet, på den anden side på denne måde, som heref
ter anføres: < 1 > Først skal der mellem riget Sverige og hele det samlede 
land Skåne og alt det, som er øst for Øresund, bestå og forblive en fuldstæn
dig fred og sikkerhed fra nu forbigangne midfaste søndag1) og til den mid- 
faste søndag2), der nu næst herefter kommer, den dag helt til ende, fast, sta-
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dig og ubrydelig uden al svig. < 2 > Når dernæst dette fornævnte år er forlø
bet, skal der mellem det tornævnte rige Sverige og landskabet Skåne og alt, 
hvad der er øst for Øresund, bestå våbenstilstand i tre måneder under samme 
fred som fornævnt uden al svig, dog således at ingen inden dette fornævnte 
års dag og time skal eller må opsige våbenstilstanden på de samme tre måne
der. Hvem af dem der opsiger eller på hvilken side de siden vil opsige denne 
våbenstilstand, de skal vitterligt opsige den med befuldmægtiget bud og åbne 
breve, de fra Skåne på borgen Kalmar og de fra Sverige på Lindholm og Tu- 
restorpso, og de sendebud, der skal medføre disse breve, skal være sikret frit 
lejde på begge sider. < 3 > Fremdeles er det dagtinget og lovet således på beg
ge sider, at alle de fredsbrydere, røvere og ildgerningsmænd, som siger ikke 
at ville være under nogen fred og have nogen mand til herre, men stå til regn
skab over for sig selv for skade og gavn, dem skal ingen mand, det være sig 
i Sverige eller i Skåne, som er indbefattet i denne fred, holde eller beskytte el
ler på nogen måde befordre eller værne, men hvem der med Guds hjælp kan 
tvinge, hindre eller gribe dem, han skal stille dem under anklage oglade ret
ten gå sin gang over dem som over rette fredsbrydere. <4> Kan nogen 
mand også inden for denne dag og fred fange og få fat på disse fredsbrydere 
eller mænd uden for tjeneste, skal han slet ikke holde dem i fængsel og ikke 
være pligtig dertil, men skal være helt fri for dette fangenskab med ære, rime
lighed og ret. <5> Hvilken høvedsmand eller anden mand, hvem han end 
er, der holder eller beskytter eller på nogen måde er de fredsbrydere behjæl
pelige eller med vilje og viden tillader og tåler, at de færdes fra eller tilbage 
til hans len, den eller dem skal man forfølge med samme ret som de fredsbry
dere, hvor han eller de end sidder på borg eller gård, eller hvor de end kan 
være, som gør dette, og hvem — de, som har lidt skaden, og de høvedsmænd 
på den side, for hvem skaden er sket af de andre — der siger til og maner til 
hjælp, dem skal de straks være behjælpelige med magt og hjælp uden al svig 
til at forfølge de fredsbrydere og i lige måde de andre, som holder eller be
skytter fredsbryderne, og mane ret af dem, hvad enten de sidder på en borg, 
i en købstad eller på landet. <6> Skulde det også være således, at nogen for
fulgte dem, som havde brudt freden, på flygtende fod, på hvilken side de end 
monne være, da må han med lejde forfølge dem til de nærmeste borge og ud
bede sig hjælp af den høvedsmand, som er på borgen, eller af andre gode 
mænd nær derved, og de skal være ham behjælpelige, som forfølger fredsbry
derne, hvis han ikke kan fængsle ham, og hvis de, som så hastigt forfølger 
sådanne fredsbrydere, da i det fri tager mad eller foder, skal der ikke dermed 
være brudt nogen fred på nogen side. < 7 > Skulde det også gå således, at no-
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gen af fredsbryderne eller de mænd, der er uden for tjeneste, eller hvem det 
end var, inden for denne fred og dag efterstræbte eller med nogen form for 
forræderi eller uret aftvang eller fravandt nogen mands borge eller befæst
ninger, de borge eller befæstninger skal ingen, som er indbefattet i denne 
fred, købe til sig eller tiltage sig med nogen anden dagtingning eller påfund 
eller underhandle mod dem, hvem det på denne måde er frakommet. <8> 
Hvem der gør det, på hvilken side det end sker, da skal de fra begge herskaber 
være dem behjælpelige med magt og god vilje uden al svig med at komme til
bage til den borg eller den befæstning, som således bliver fravundet dem, og 
som de da sad inde med. Og hvem han, fra hvem borgen således bliver frali
stet eller fravundet, kalder eller kan byde til sig, dem, som kommer ham til 
hjælp, skal han da give mad og foder i den tid, han behøver dem. <9> Skul
de det fremdeles være således, at nogen mand begik en handling mod en an
den indbyrdes under det ene herskab, enten med fangenskab, rov, brand, 
vold eller drab med foragt og uden hastig uenighed, eller hvilken handling 
han end begik, som var imod ære og mod denne fred, vilde han da ride til det 
andet herskab og skjule sig der eller byde sig til tjeneste, da skal den mand ik
ke blive forsvaret der af nogen for den handling eller forbrydelse, men skal 
stilles under anklage og stå til regnskab for sin forbrydelse, således som han 
har forskyldt. < 10 > Blev og nogen således fangen af sådanne mænd på beg
ge sider under denne fred, da skal han ikke være pligtig over for dem med 
fangenskab og behøver ikke holde dem i et sådant, som det tidligere er sagt. 
< 11 > Fremdeles må klerke, bønder og købmænd under denne fred og dag 
rejse med lejde til hinanden på begge sider for deres gavns og rette ærindes 
skyld, og hvad de fører med sig til hinanden, det skal være og rejse i sikkerhed 
uden al svig. < 12 > Vil nogle riddere og væbnere eller hovmænd ride til hin
anden under denne fred, da skal de udbede sig og have lejde eller førere fra 
nærmeste høvedsmænd og nærmeste borge. < 13 > Ingen sikkerhed eller 
dens magt skal nogle af disse fredsbrydere eller mænd uden for tjeneste have 
uden med det varsel, at han skal stå til rette for sin forbrydelse, hvis der kom
mer klage over ham, og fordi hans forbrydelse opdages. Hvem der bryder 
denne fred på enhver måde som fornævnt, ham skal ingen tage løskøbelse for, 
men han skal miste livet, eftersom hans forbrydelse opdages, og en ridderlig 
ret og vore egne vilkår tilsiger det på begge sider. Var der en artikel, som ikke 
var åbenbar og fuldstændigt udtrykt, da skal man dog fortolke den til styrkel
se og bevarelse af freden og dem til mere skade, som bryder freden. Alle disse 
foranførte artikler og hver af dem især for sig lover vi efternævnte på hele ri
get Sveriges vegne og på alle deres vegne, som bor heri, og alle deres, som har
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underhold der, nemlig Bo Jonsson, drost i Sverige, Sten Bengtsson, marsk, 
Erik Karlsson, Porse Get, riddere, Herbrekt Konigsmark, Gerhard Snaken- 
borg, Heine Snakenborg og Arnold Karow, væbnere, og lover fast og ubry
deligt uden al argelist på enhver måde som fornævnt med samlet hånd at 
overholde alt det foranførte til denne fornævnte hæderlige fader og herre ær
kebiskop Mogens’ i Lunds og til deres tro hånd, som bor i hele landet Skåne 
og øst for Øresund, nemlig disse ærlige og velbyrdige mænd herr Tue Galen, 
gælker i Skåne, herr Holger Gregersen og herr Peder Nielsen, riddere, Torkil 
Nielsen, Absalon Kjeldsen, Trued Hase, Jakob Absalonsen og Peder Munk, 
væbnere. Til større sikkerhed for alle disse fornævnte artikler er vore segl 
kommet herunder. Givet og handlet i Skånninge ovenanførte år og dag.

(På en vedføjet pergamentstrimmel:)

Fremdeles er det således fastsat foranførte år, dag og sted, at den højbårne 
fyrste kong Albrecht og de gode mænd i Sverige må være hertug Henrik og 
hertug Magnus eller andre af deres venner behjælpelige i deres krig mod 
Danmark vest for Øresund, om de ønsker det, og de gode mænd i Skåne, 
Halland og øst for Øresund må være deres herre, kong Oluf behjælpelige 
med hans krig mod ethvert land, hvor han har behov derfor, med undtagelse 
af Sverige og med undtagelse af disse lande, der er indbefattet i denne fred, 
ukrænket på begge sider, derved at det afhænger af fred og forlig mellem riget 
Sverige og landet Skåne og alt, hvad der er øst for Øresund. Og den fred og 
det forlig skal evig forblive urokkeligt, som det er fastsat og skrevet ovenfor. 
Og for denne samme artikel lover alle vi foranførte på samme måde som for 
alle de andre artikler, som foran er anført.

1) 24. marts. - 2) 16. marts.

1381. 31. marts. Korsør 121
Gisla Podebusk, Henning Podebusks hustru, henlægger med sin mands samtykke 30 

mark indtægt af gården Kabelou) til indstiftelse af et evigt vikardømme ved kapellet i Put
bus.

Original i rigsarkivet.

V Ti Gisla, den velbyrdige herre herr Henning Podebusk, ridder, Dan- 
V marks riges drosts hustru, til alle, nulevende og fremtidige, til hvis 

kundskab dette brev kommer, hilsen evindelig med Gud.
For at ikke det, som sker i tiden, med tiden skal gå til grunde sammen med 

den, er det nødvendigt, at det stadfæstes ved breve og skriftstykker. Eftersom
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jordelivets kår er usikre, tilbøjelige til fordærvelse, og de dagligt synligt nær
mer sig til ikke-væren, og eftersom der intet vil være tilbage for mennesket af 
det forgængelige gods med undtagelse af det, som fromme hænder trofast 
stræber efter at forandre til fromme brug, bringer vi Gisla Podebusk, den vel
byrdige herre herr Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges drosts for
nævnte hustru, det derfor til kundskab for nulevende og fremtidige til evig 
erindring om nedenfor anførte handling, at idet vi, efter forudgående moden 
overvejelse og på råd, befaling af og med samtykke og fuldstændig tilslutning 
af vor elskede herre og ægtefælle samt af vore børn og venner til bod og frelse 
for vor sjæl og vore slægtninges og i lige måde vore arvingers sjæle, ønsker at 
forøge gudsdyrkelsen, har vi til ære for Gud den almægtige og hans moder, 
den glorrige jomfru Maria, til stiftelse af et evigt vikardømme ved vort kapel, 
der i sin tid blev indstiftet i Putbus, og til sammesteds under frigørelse af den, 
der er præsenteret til omtalte vikardømme til ære for den hellige treenighed, 
at holde gudstjeneste ved altret i samme kapel henlagt og overgivet samt hen
lægger og overgiver 30 mark afgift i stralsundske penge årligt af gården og 
godset Kabelow på landet Rügen i Poseritz sogn, Roskilde stift, lovligt og rig
tigt erhvervet eller købt af os af den gode mand Nicolaus Suhm, væbner, med 
al ret og herrernes frihed, således som det fuldstændigt indeholdes i det åbne 
brev1), der er affattet af nævnte Nicolaus Suhm om disse afgifter, helt såle
des at vi eller vore arvinger og efterfølgere med hensyn til samme 30 mark 
stralsundske afgifter kun forbeholder os patronatsretten til fornævnte vikar
dømme, at arve og besidde af begge køn til evig tid. Til vidnesbyrd herom er 
vort segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende vor såre elskede 
herre og ægtefælle herr Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges drost, 
samt vore børn eller sønner herr Tetze, kannik ved kirkerne i Lund og Roskil
de, Hans, Predbjørn og Borante. Givet og handlet på borgen Korsør, Roskil
de stift, i det Herrens år 1381 på den søndag, da der som indgangsbøn synges: 
ludica me deus.

1) kendes ikke.

122 1381. 4. april. Skänninge
Jakob Jensen oplader alt det gods i Sverige, han har arvet efter sin broder Niels Fed og 

sin søster, til Bo Jonsson, drost i Sverige.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Det skal være vitterligt og klart for alle mænd, som hører eller ser dette 
brev, at jegjakob Jensen åbenbart erkender med dette mit nærværen-
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dc åbne brev, at jeg med vilje og velovervejet sind til den ærlige og velbyrdige 
mand Bo Jonsson, drost i Sverige, og hans arvinger har opladt alt det gods 
til evindelig ejendom, som jeg har arvet efter min broder herr Niels Fed og 
min søster, med alle de rettigheder, som jeg har dertil, hvor det gods end lig
ger i riget Sverige, intet undtaget. Derfor beder jeg alle gode mænd for Guds 
skyld og for rettens skyld, at I måtte være denne fornævnte Bo Jonsson be
hjælpelig vedrørende dette gods, at det måtte tilhøre ham, eftersom lov og ret 
er og ingenlunde nogen hindring for ham desangående. Det vil jeg gerne 
sammen med alle hans hjælpere gengælde og gøre mig fortjent til. Til yderli
gere sikkerhed for dette brev er mit segl trykt på dets bagside og til vidnes
byrd har jeg bedt om at lade de ærlige mænds segl komme under dette brev, 
som er herr Porse Gets, ridder, og Eskil Magnussons. Skrevet i Skånninge i 
det Herrens år 1381 torsdagen næst før palmesøndag.

1381. 6. april. Güstrow 123
Meinhard v. Hachede, provst ved kirken i Güstrow og apostolisk delegeret dommer, på

lægger sognepræster, vikarer, alterpræs ter og alle andre gejstlige ‘i stæderne og stifterne 
Kammin, Schwerin, Lübeck og Roskilde’ at forkynde den store bandlysningsdom, 
han harfældet mod Henrik Dudesche, Henrik Drammendorp, Bertram Nipritz og Ever
hard van dem Orde, lægmænd i ‘Roskilde stift’, som har trodset en bandlysningsdom, 
han harfældet mod dem på opfordring af ‘Konrad Popelvitz, gejstlig i nævnte Ros
kilde stift1).

Original i Stralsund.

1) omtrent samtidig indviklede Konrad Poppelvitz sig i en strid med Adam Hilgeman, sog- 
nepræst i Rambin, Roskilde stift, om tiendeydelser, jf. breve af 1381 29. april og 5. august i Stral
sund samt udaterede procesindlæg smst., jf. og ndf. nr. 223 og 225.

1381. 7. april. Alvastra 124
Abbederne Peder i Esrom og Tideman i Varnhem klostre transsumerer to breve af abbed 

Stephanus i Clairvaux af 1380 [omkr 15. september] og 18. september og erklærer, at de 

efter at have begivet sig til A Ivastra kloster for at undersøge klagerne mod dettes abbed Mads 
Knop, har afsat denne og stævnet ham for cistercienserordenens generalkapital.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Brødrene Peder, abbed i Esrom, og Tideman, abbed i Varnhem klostre 
af cistercienserordenen, Roskilde og Skara stifter, til alle, hvem det 

vedkommer eller på enhver måde i fremtiden vil kunne vedkomme, hilsen 
med Gud og kundskab om sandheden.
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I skal vide, at vi med den ærbødighed, som det sømmede sig, har modtaget 
nedenforanførte breve af den højærværdige fader herr Stephanus, abbed i 
Clairvaux, uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseende, beseglet 
med hans hele og rette segl, indeholdende følgende ordlyd: Broder Stepha
nus, abbed i Clairvaux af cistercienserordenen (o.s.v. = nr. 59). Broder Ste
phanus, abbed i Clairvaux af cistercienserordenen (o.s.v. = nr. 58). Da vi i 
kraft af disse breve som lydige sønner trofast, som det sømmer sig, ønskede 
at udføre vore overordnedes befalinger, kom vi personligt til Alvastra kloster 
af nævnte orden i det Herrens år 1381 den 2. april, idet herr Mads, kaldet 
Knop, der udgiver sig for at være dette Alvastra klosters abbed, først lovfor
meligt, personligt og peremptorisk var stævnet til os personligt til da at give 
møde sammesteds for os for at svare på lovformelig vis til det, der bebrejde
des ham. Han gav dog ikke møde, skønt der blev ventet længe ud over den 
termin, der forud var fastsat for hans fremmøde. Vi har da med den myndig
hed, der er betroet os, rigtigt og kanonisk forrettet forbedrings- og visitats- 
hvervet i dette Alvastra kloster i overensstemmelse med vor cistercienseror- 
dens tilbørlige og sædvanlige form, idet vi under denne forbedrings- og visi- 
tatshandling har anstillet så omhyggelig undersøgelse som muligt gennem 
prøvelse, vidnesbyrd og edsaflæggelser af hver enkelt person i nævnte Alva
stra kloster og andre troværdige vidner, der blev fremgørt hertil, angående 
og om de uretfærdigheder, indsigelser, den modstand, ulydighed og opsæt
sighed, der blev udvist og begået mod den regelbundne mand den herre bro
der Johannes de Chassignolliis, munk i Clairvaux, i sin tid kollektor af bi
drag til ordenen og beskikket udsending fra den højærværdige fader herr Jo
hannes - salig ihukommelse - fordum abbed i Clairvaux til at visitere nævnte 
Alvastra kloster, der umiddelbart er underkastet denne herre abbed i Clair
vaux, ved at hindre forløbet af hans visitats og ved at lægge hindringer i vejen 
og sørge for, at ordensbidragene ikke blev betalt af fornævnte herr Mads 
Knop, således som samme herr Johannes de Chassignolliis forsikrede, hvor
om denne herr Johannes har fremført og overrakt alvorlige klager til den høj
ærværdige fader herr Stephanus, abbed i Clairvaux, mod fornævnte herr 
Mads Knop, og vi har hørt, forstået og i sandhed erfaret, at det blev fyldesgø
rende bevist for os, idet det, der såre omhyggeligt skulde prøves angående det 
fornævnte, tilbørligt er blevet prøvet, at ovennævnte herr Mads Knop, da ab
bed i Alvastra kloster, har fordrevet fornævnte broder Johannes de Chassig
nolliis, hans visitator, mens han under udførelsen af de ham betroede hverv 
for cistercienserordenen vilde foretage indsamling, nemlig af ordensbidra
gene, og udføre visitatspligten i Alvastra, som han skulde, såvel personligt og
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ved sine trusler som gennem adskillige verdslige personer og deres hårde og 
vrede trusler, og sørget for og ladet ham fordrive på usømmelig måde og 
derefter skræmt og tvunget ham mod sin vilje til at trække sig tilbage uden 
at have udført sine hverv, idet han urigtigt i ubesindig voven under tilsidesæt
telse af gudsfrygten forsøger at modstå og frækt sætter sig op mod samme til 
alvorlig skade for ordenen og til skam og forhånelse af hans person, hvilken 
visitator fornævnte herr Mads Knop ligeledes ikke alene nægtede at betale 
de ordensbidrag, der skyldtes generalkapitlet af nævnte Alvastra kloster, 
men også med voldelig hånd dristede sig til at fratage en sum penge, der af 
samme visitator var indsamlet fra Julita kloster i nævnte generalkapitels 
navn som bidrag, i modstrid med pavens og vor ordens bestemmelser, idet 
han ikke gyste tilbage for de bandlysnings- og interdiktdomme, der er fældet 
mod disse, der forsøger dette, til undergang for hans sjæl og til dårligt forbil
lede for andre. Idet vi desuden under samme visitatshandling ifølge vor em
bedspligt gav os tid til omsorgsfuld undersøgelse af nævnte Alvastra klosters 
tilstand under oftenævnte herr Mads Knops styre og levned, han, der udgi
ver sig for sammes abbed, og overholdelsen af ordenens hellige regel og dens 
bestemmelser samt andet, der angår rette visitatorer, og nødtvunget udførte 
denne undersøgelse, har vi hørt om, set og fuldstændigt overvejet den store 
forødelse af nævnte Alvastra kloster, der var sket i tidsrummet for ovennævn
te herr Mads Knops styre ved afhændelse og adsplittelse af dette klosters gods 
og bortfjernelse af dets ejendele, og mens vi undersøgte årsagen til dette ofte
nævnte Alvastra klosters forødelse og den person, der var anklaget herfor og 
skyldig heri, og vilde være sikret og underrettet herom, fandt vi det fyldest
gørende bevist for os, at omtalte herr Mads Knop var og er den bevægende 
årsag til samme forødelse af ovennævnte Alvastra kloster og anklaget og skyl
dig, eftersom samfundets og nabolagets såre store bevidnelse virkeligt be
kræfter erfaringen, og den fuldstændige undersøgelse i årvågen troskab — o 
ve — viser sandheden om det fornævnte, således at man ikke ved nogen ud
flugt kan skjule eller på nogen måde modbevise noget angående dette, for 
hvilke fornævnte sager og andre brøder og forseelser, der er begået af for
nævnte herr Mads Knop mod ordenens bestemmelser, idet lovformelige be
viser bærer vidne herom, hvilke brøder og forseelser vi af hensyn til ordenens 
ærværdighed og anseelse anser for mere passende at fortie end at udtrykke, 
denne fornævnte herr Mads Knop, som retfærdigheden foreskriver, havde 
fortjent afsættelse og berøvelse af stillingen som abbed og abbed værdigheden 
i fornævnte Alvastra kloster, hvorfor vi, for at ikke den frække dristighed gen
nem så stor ubesindigheds ustraffethed vedrørende det fornævnte skal frem-
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byde anledning for andre til at forse sig, når blot vi ikke har vovet at forbigå 
det fornævnte med døve øren og ikke kunnet ignorere dette med god samvit
tighed, i året 1381 efter Herrens fødsel den 7. april i munkekapitlet i for
nævnte Alvastra kloster i nærværelse af sammes konvent sammesteds sam
men med regelbundne personer fra andre klostre i medfør af fornævnte 
grunde til afsættelse og af andre grunde, der ikke er optaget i dette brev, un
der påkaldelse af Guds navn ifølge vor ovennævnte cistercienserordens til
børlige og sædvanlige form har afsat, løst og fuldstændigt berøvet oftenævnte 
herr Mads Knop abbedværdigheden, omsorgen for, styret og forvalt ningen 
af de åndelige og timelige anliggender i omtalte Alvastra kloster og konventet 
sammesteds på lovformelig og kanonisk vis, som retfærdigheden foreskriver, 
og vi forkynder med dette brev samme Mads Knop tilbørligt, ordensmæssigt 
og kanonisk afsat og frataget abbedværdigheden, omsorgen for og styret af 
nævnte Alvastra kloster og sammes regelbundne personer. Desuden bandly
ser vi i Herrens navn denne fornævnte Mads Knop, der så at sige på grund 
af det fornævnte er ramt af selve bandlysningsdommen, og erklærer ham 
med dette brev for bandlyst på grund af det fornævnte; lige så vel har vi også 
stævnet og stævner med dette brev samme herr Mads Knop, som om han er 
til stede, omend han da var fraværende, personligt og peremptorisk til vor or
dens generalkapitel, der snart skal afholdes, at han inden næstkommende 
korsets ophøjelsesdag1), hvilken termins eller hvilket tidsrums første del vi 
hidtil har fastsat og fastsætter og med dette brev anviser som første, anden del 
som anden og resterende og sidste som tredie og peremptorisk termin og ka
nonisk påmindelse, skal give møde på dette vor ordens generalkapitel for lov
formeligt at svare på det, der bebrejdes ham, og sammesteds modtage forla
delse og tilgivelse eller gengæld for sin brøde. Vi påbyder og formaner derfor 
Eder urokkeligt, ærværdige nærværende herrer abbeder fra Alvastra, Nyda- 
la og Julita klostre, i kraft af den hellige lydighed og under de bandlysnings- 
og interdiktdomme, som vi i Herrens navn fælder mod Eder og enhver af 
Eder og Eders kirker, hvis I ikke gør, hvad vi befaler, at I offentligt forkynder 
oftenævnte, kaldet Mads Knop, for bandlyst i Eders klostre under alle højti
deligheder, ved hvilke der plejer at være prædikener, og i domkirkerne og i 
andre kirker, der findes i nabolaget hos Eder, i det mindste på de steder, hvor 
I kender hans nærværelse, eller de steder, hvor det står klart for Eder, at han 
drager igennem, og på ingen måde undlader at lade denne forkynde som 
bandlyst, indtil han fortjener at opnå befordrende syndsforladelse fra nævn
te generalkapitel eller fra den, der optræder som dets stedfortræder i denne 
sag, og han beviser, at han er tilbørligt løst. I skal ligeledes stævne samme,



79 12. april 1381 Nr. 126

kaldet Mads Knop, til nævnte kommende generalkapitel, således som vi har 
stævnet ham, således at han ikke kan dække sig med uvidenhed herom. Men 
til tegn på, at denne vor befaling trofast er udført, skal I ovennævnte herrer 
vore medabbeder i Alvastra, Nydala og Julita sende dette brev tilbage til os, 
beseglet med Eders segl. Givet i Alvastra år 1381 efter Herrens fødsel den 7. 
april under vore segl, der er hængt under dette brev til vidnesbyrd om det 
fornævnte.

1) 14. september.

1381. 11. april. Roskilde 125
Kong Oluf giver arvingerne efter Mikkel Pedersen, bymand i Helsingborg låsebrev på 

en gård i Lund.

Afskrift i Lundebogen.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, 
til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevvisere, arvingerne efter Mik
kel Pedersen, bymand i Helsingborg, en gård i Lund, som var pantsat til 
samme Mikkel af Henrik Hermansen for 12 mark sølv, men ikke indløst til 
den mellem dem aftalte termin, og som var lovligt tildømt samme Mikkel 
ved fire breve1) af vor elskede bedstefader herr Valdemar — from ihukom
melse — fordum de Danskes konge, uden at der er taget breve, der strider 
herimod, hvorpå fornævnte Mikkel også efter landets love ved fire gode 
mænd er indført i håndgribelig besiddelse af denne gård, frit at besidde, ind
til den lovligt indløses fra dem, og vi lægger evig tielse på denne sag, idet vi 
påbyder, at ingen i mellemtiden på nogen måde må befatte sig med nævnte 
gård mod fornævnte arvingers vilje. Givet i Roskilde under vort rettertings- 
segl i det Herrens år 1381 skærtorsdag med Niels Drage, vor Justitiar, som 
vidne.

1) kendes ikke.

1381. 12. april 126
Mogens Jensen forpligter sig til at overholde aftalerne med Kristian Vendelbo om gården 

Lrudsholm.

Original i rigsarkivet.

Mogens Jensen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev fast
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forpligter mig og mine arvinger til urokkeligt at holde og opfylde de aftaler, 
som indeholdes i dette brev: For det første, at herr Kristian Vendelbo, ridder, 
frit skal have gården Trudsholm i sin besiddelse med alt det gods, der ligger 
til denne gård, tørt og vådt, rørligt og urørligt, med undtagelse af det gods, 
som ligger i Udbyneder sogn. Ifald han til gengæld herfor skulde løskøbe mig 
eller mine tjenere af vort fangenskab enten for penge eller med magt eller ad 
forhandlingens vej, da skal jeg fornævnte Mogens Jensen eller mine arvinger 
på ingen måde kræve eller fordre eller modtage fornævnte gård Trudsholm 
af fornævnte herr Kristian eller hans arvinger, førend vi har fyldestgjort 
nævnte herr Kristian eller ydet ham erstatning enten med tjeneste eller med 
andet, således at samme herr Kristian under alle omstændigheder erklærer 
sig tilfreds. Hvis fremdeles nævnte herr Kristian Vendelbo bygger noget på 
fornævnte gård Trudsholm, da skal jeg Mogens eller mine arvinger fuldt og 
helt erstatte fornævnte herr Kristian eller hans arvinger det, alt efter hvad to 
af hans venner og to af mine bestemmer os imellem, og vi skal fyldestgøre 
ham eller hans arvinger for alle de udgifter, der indtil denne dag har været 
afholdt på fornævnte gård Trudsholm. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig 
herr Niels Esgesen, ridder, min morbroder, Jakob Kirt, Palle Kirt, Anders 
Pallesen og Mogens Lavesen. Givet i det Herrens år 1381 langfredag.

127 1381. 15. april. Uppsala
Henrik, dekan, og de øvrige kanniker ved kirken i Uppsala opfordrer på ærkebiskop 

Birger af Uppsalas vegne abbedissen i sankt Clara kloster nær Stockholm til at udrede 
af den afgift, der er pålagt klostret, i medfør af et brev fra Pileus, kardinal med titel af Sta. 
Prassede, ‘beskikket nuntius til Tysklands områder og til rigerne Sverige, Dan
mark og Norge’, med pålæg om, at der førstkommende 1. maj skal indbetales 300 gyl
den i Lübeck som afgift af alle beneficier og alle klostre til kardinalens underhold.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

128 (13)81. 25. april. Stralsund
Rådsudsendingene  fra Lübeck, Rostock, Wismar og Stralsund meddeler de preussiske 

stæder, at de har ført forhandlinger med Henning Podebusk og Konrad Moltke om hjælp 
mod sørøverne, men at der skal føres nye forhandlinger 24. juni.
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Afskrifter i Danzig og på det kongelige bibliotek.

Meget tjenstvillig hilsen tilforn1). For Eder, kære venner, gør vi vitter
ligt, at herr Henning Podebusk, Konrad Moltke og dronningens 

bud har været hos os på denne tid i Stralsund, og vi har talt med dem om den 
store skade, der er sket os på havet, hvori de erklærer sig helt uskyldige, og 
på hvilken måde, det vil vi nøje underrette Eder om til sankt Hans, når vi - 
om Gud vil - mødes. Desuden har de tilbudt, at hvis vi vil gøre noget mod 
de borge, som godset er kommet til og skaden er sket fra, og hvorfra sørøver
ne bliver beskyttet, dertil vil de gerne hjælpe os med deres venner og med de
res magt. Dertil har vi svaret, at de skal aftale med riget, at de skal komme 
til os på sankt Hans dag2), og give os svar på, hvor talrigt de vil komme der
til, og hvad vi kan regne med, hvis vi bliver enige om, at vi vil gøre noget der
ved. Dette kan I aftale, kære venner, hvis det behager Eder, at I vil give Eders 
bud, som I sender til mødet, fuldmagt til at drøfte denne sag, det synes os at 
være nyttigt, hvis det behager Eder. Skrevet i Stralsund på evangelisten Mar
kus’ dag år (13)81.

1) afsenderne fremgår af overskriften til afskriften: Brev fra de herrer rådsudsendinge fra staderne 
Lübeck, Rostock, Wismar og Stralsund, og modtagerne er preussiske stæder, jf. overleveringen, 
jf. også nr. 129 § 2-3 - 2) 24. juni, jf. også nr. 145.

1381. [Efter] 25. april. Stralsund 129
Reces af hansedagen i Stralsund.

Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1381 på selve evangelisten sankt Markus’ dag forsamledes 
stædernes herrer og rådsudsendinge i Stralsund, fra Lübeck Jakob 

Pleskow, Herman Osenbrugge og Thomas Morkerke, fra Rostock Arnold 
Kröpelin og Johan van der Aa, fra Wismar Henrik Wessels, Peter Ströme
kendorp og Markvard Bantzekow, fra Stralsund Herman v. Rode, Bertram 
Wulflam og Johan Ruge og gennemdrøftede disse nedenforanførte sager.

< 1 > For det første var Peder Walkendorp og Albrecht Kalenberg til stede 
for stæderne og erklærede dronningen uden skyld i sørøveriet, eftersom det 
var et rygte i stæderne, og hun blev mistænkt for, at hun skulde beskytte sø
røverne, og at det tagne gods skulde være kommet til hendes borge, og også 
angående den tildragelse, der var sket købmanden i Skåne, at de også erklæ
rede hende uskyldig i dette. Deslige gjorde også herr Henning Podebusk og 
Konrad Moltke, der sagde, at det gjorde dem ondt af hele deres hjerte, og 
hvis vi vilde gøre noget derved med hensyn til det gods, der var taget der og
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ført op på borgene, så vilde de vise sig hjælpsomme deri, for at vi skulde for
stå, at det gjorde dem ondt. Derpå blev der svaret dem af stæderne, at der var 
sket stæderne stor skade fra deres lande og fra deres borge, så hvis de vilde 
aftale, at stæderne fik erstattet deres skade, og der skete ret for uret, så vilde 
de gerne modtage det. Det har de bedt om betænkningstid til at drøfte med 
dronningen og rigets råd, så de kan give et svar derpå til næste møde.

< 2 > Desuden har stæderne drøftet med dem, om de vilde yde hjælp des
angående mod sørøverne ved at belejre de borge, hvortil det tagne gods var 
kommet, og hvad de vilde gøre derved, og hvor talrigt man kunde regne med 
de vilde komme dertil. Det har de også bedt om betænkningstid til at give 
svar på til næste møde.

<3> Fremdeles har vi sendt breve til Preussen og til stæderne ved Zui- 
dersøen med følgende ordlyd: Efter hilsen1). For Eder, kære venner, gør vi 
vitterligt (o.s.v. = nr. 128).

1) den indledende hilseformel er afkortet i denne afskrift.

130 1381. 26. april. Lund
Ærkebiskop Mogens af Lund overdrager brødrene i de spedalskes hus noer Lund alle ær- 

kebispetiender af deres ladegårde, bryder og landboer.

Original i det svenske rigsarkiv.

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

Skønt vi er forpligtede til at lægge inderlig fromhed for dagen over for alle, 
så bør vi dog i særlig grad have medfølelse med dem, der er ramt af spedalsk
hedens sygdom og ikke uden vanskelighed kan omgås med mennesker, og vi
se dem barmhjertighed. Vi vil derfor, at det skal stå fast for alle, at vi til brød
rene af de spedalskes hus nær Lund af særlig nåde overlader og overdrager 
alle vore ærkebiskoppelige tiender, der fremkommer såvel fra deres ladegår
de som fra sammes bryder og landboer, frit at råde over til deres eget brug, 
så længe vi lever, idet vi fast og strengt forbyder, at nogen af vore fogeder eller 
sammes officialer eller nogen som helst anden, hvilken stilling eller stand han 
end indtager, drister sig til på nogen måde at fortrædige disse brødre eller no
gen af deres undergivne i modstrid med dette brev, såfremt han vil undgå 
kirkens dom. Givet i Lund under vort segl i det Herrens år 1381 dagen efter 
evangelisten sankt Markus’ dag.
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1381. 29. april. Lund 131
Ærkebiskop Mogens af Lund pålægger alle i Lunds stift to gange om året at betale al

misse til de spedalskes hus noer Lund.

Original i det svenske rigsarkiv.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til 
alle troende kristne i sit stift Lund hilsen evindelig med Gud.

Skønt vi for Guds skyld skal række en hjælpende hånd til mange nødliden
de, så gælder det dog især dem, hvis egne midler ikke slår til, og hvem en le
gemlig svaghed kendeligt rammer, af hvilken grund vi beder Eder, gode 
mænd, og opfordrer Eder såre inderligt i Herren med vore fromme bønner 
til, at I til bod for Eders synder med glæde, velvilligt og gavmildt to gange om 
året til de spedalskes hus nær Lund og til dets brødre betaler de vanlige almis
ser til dem, når I ved deres udsendinge eller udsending bliver opfordret der
til. Vi befaler lige så vel alle, der til ikke ringe skade og tynge for nævnte brød
re er i restance med disse almisser i modstrid med den af gode troende kristne 
indførte rosværdige sædvane, at de fuldt ud betaler nævnte almisser til dem, 
når de bliver opfordret dertil. I modsat fald vil vi, hvis der rejses klage af for
nævnte brødre angående disse almisser, skride til retsforfølgning og bøde ved 
kirkens straf, som ret er. Givet i Lund under vort segl i det Herrens år 1381 
mandagen efter evangelisten sankt Markus’ dag.

1381. 29 april 132
Vidnesbyrd om Jakob Pedersens salg af en gård i Lund til Gunne Torstensen.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

V Tidnebrev, udstedt af Jens Andersen, foged i Lund, og Gøde Bentsen, 
V landstingssaghører i Skåne, med samtykke af adskillige borgmestre 

sammesteds angående de fornævnte borgeres køb og handel om den gård i 
sankt Nikolaj sogn1). Givet mandagen næst før apostlene Filips og Jakobs 
dag 1381.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

| p ndnu et brev, givet 1381, af samme indhold som ovenfor.

l)jf. nr. 66.
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133 1381. 6. maj
Otto Schacht, væbner, sælger alt sit gods i Bjergby og Mørkøv til Bent Byg ridder.

Afskrift i rigsarkivet.

Otto, kaldet Schacht, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg nu til den velbyrdige mand 
herr Bent Byg, ridder, og hans arvinger retmæssigt og lovligt har solgt alt mit 
gods i Bjergby og Mørkøv og alt andet gods, der er tilfaldet mig efter min el
skede hustrus død — god ihukommelse — samt alt det gods, som nogensinde 
i fremtiden ved en eller anden arv på nogen måde eller med rette måtte til
komme mig, hvilket gods, som tilkommer mig ved mit ægteskab eller ved ar
veret, han tidligere har fået i pant fra mig med den panteret, som kaldes 
forved1), således som det fuldstændigt indeholdes i det herom givne åbne 
brev2). Dette gods, som tidligere har været pantsat til samme herr Bent, til
lige med andet gods, som senere tilkommer mig, skøder jeg til nævnte herr 
Bent, ridder, eller hans arvinger til virkelig håndgribelig besiddelse og opla
der det frit til hans hånd og forpligter mig med dette brev til fuldt ud at hjem
le ham det fra krav fra hvem som helst, idet jeg erkender at have fået fuld 
betaling for samme til min tilfredshed, idet jeg desuden forpligter mig og mi
ne arvinger til med dette brev at tilbagegive og tilbagelevere samme herr 
Bent hans åbne brev3), der var givet min elskede fader angående gods i 
Gunderslev og andet af hans gods overalt. Hvis der desuden i fremtiden skul
de blive fundet breve, der berører nævnte herr Bent Byg eller hans arvinger 
med hensyn til nævnte gods, ved hvilke der kunde ske samme herr Bent eller 
hans arvinger noget tab eller nogen skade, kasserer og tilintetgør jeg dem al
deles med dette brev. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette 
brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig de herrer Hen
rik Jensen, Bo Dyre, riddere, Jens Uffesen, Jakob Nielsen af Sørup, Anders 
Gris og Niels Bosen, væbnere. Givet i det Herrens år 1381 på Lille sankt 
Hans dag.

1) jf. DRB. III 1 nr. 22 note 2. - 2) jf. 1381 25. januar, nr. 111. - 3) kendes ikke.

134 [1381]*) 9. maj. Lübeck
Rådet i staden Lübeck meddeler rådet i staden Reval, at den i et tidligere brev bebudede 

hansedag i Lübeck den 24. juni erflyttet til Stralsund af hensyn til Danmarks riges råder, 
og beder det om at sende dets udsendinge dertil og lade dem medføre de pundpenge, som efter
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hansestcedernes bestemmelse på ny opkræves til udrustning af fredeskibe mod sørøverne, til
lige med de pundpenge, som det sidder inde med fra tidligere år.

Original i Revalarkivet.

ed hilsen i kærligt venskab tilforn og ønsket om alt godt. Enestående 
elskede venner2). Vi har en anden gang skrevet til Eder om den dag- 

tingning, der var aftalt af hansestæderne til afholdelse her i vor stad næste 
sankt Hans dag. Som følge deraf ønsker vi at gøre vitterligt for Eder, gode 
mænd, med dette brev, at samme dagtingning er flyttet og skal afholdes i 
Stralsund på grund af Danmarks riges råder, der ønsker at have deres udsen
dinge til stede under denne dagtingning, men ikke ønsker at besøge vor stad, 
fordi de i så fald vilde være nødt til at rejse gennem deres fjenders lande og 
områder. Derfor har man aftalt at holde dagtingning i Stralsund til det forud 
omtalte tidspunkt af hensyn til samme råders bekvemmelighed. Af den 
grund beder vi Eder, elskede venner, indtrængende om, at I måtte ønske at 
anordne de samme Eders rådsudsendinge, som I måtte have villet oversende 
hertil til forhandlinger, til fornævnte dagtingning i Stralsund, og at I ligele
des skal stræbe efter hos Eder at modtage de pundpenge, som ifølge hanse
stædernes bestemmelse modtages i de enkelte stæder og efter tidligere skik 
indsamles til udrustning af de fredeskibe, der nu er forberedt og søsat mod 
sørøverne, og indsamle dem, således som I tidligere har vænnet Eder til, tilli
ge med de pundpenge, som I stadig sidder inde med fra tidligere år, eftersom 
vi i vort tidligere brev har anråbt om, at I på ingen måde vilde undlade at sen
de dette til os. Herren bevare Eder lykkeligt til evig tid, som vi ønsker det. 
Skrevet i Lübeck torsdag efter Jubilate under vort sekret.

Rådmændene i staden Lübeck.
1) med recessen af 1376 24. juni, jf. DRB. IV 1 nr. 51, traf hansestæderne beslutning om 

opkrævning af pundpenge til udrustning af fredeskibe. Denne opkrævning gennemførtes 
1377-79 og igen fra 1381, jf. Hanserec. IV Einleitung p. VI-VIII med henvisninger. Da op
krævningen sker morepristino, og Reval anmodes om at medbringe pundpenge fra tidligere år, 
må brevet dateres til 1381 ligesom et andet brev til Reval fra Lübeck af 23. april, som ikke med
tages i DRB., men som har været benyttet som diplomforlæg. Den omtalte hansedag afholdtes 
1381 24. juni i Lübeck, hvilket forudsætter, at man under nu ukendte omstændigheder på ny 
har ændret beslutningen om mødestedet. - 2) adressen står på brevets bagside: Skal overgives 
til de hcedervcerdige og omsigtsfulde mænd, de herrer borgmestre og rådmænd i Reval, vore inderligt elskede 
venner.

1381. 13. maj. Lunds byting 135
Tingsvidne af Lunds byting om, at David Tygesen, bymand i Helsingborg harskødet 

Niels Pedersen Vinter, borger i Lund, en gård i sankt C lernens sogn i Lund.
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Afskrift i Lundebogen.

ens Andersen, foged i Lund, Troels Pedersen, Jens Tuesen, Jakob Guld- 
I brandsen, Erik Ebbesen og Niels Hågensen Murmester, rådmænd og 

"borgere i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens 

år 1381 dagen efter martyrerne sankt Nereus’ og sankt Achilleus’ dag var den 
gode mand David Tygesen, bymand i Helsingborg, personligt til stede på 
Lunde byting i nærværelse af os og mange andre troværdige mænd og til den 
gode mand Niels Pedersen, kaldet Vinter, borger i Lund, nærværende brev
viser, skødede, afhændede og frit og lovligt ihændegav en gård i sankt Cle- 
mens’ sogn i Lund, i hvilken Henrik Hermansen - god ihukommelse - for
dum boede gennem flere år, med alle de betingelser, åbne breve og rettighe
der, hvormed nævnte gård kom ham, nemlig samme David, frit i hænde med 
fornævnte gårds tilliggender, alle som en, såsom grund, æblegård og huse, og 
de øvrige ejendomsrettigheder og alle gårdsrum, overhovedet intet undtaget, 
at besidde med rette evindelig, idet han erkendte fuldt ud at have oppebåret 
fuld og fyldestgørende betaling af samme Niels for omtalte gård, således at 
han erklærede sig tilfreds. Af den grund forpligtede han sig og sine arvinger 
til at hjemle, frigøre og fri omtalte Niels, kaldet Vinter, og hans arvinger for
nævnte gård med alle dens tilliggender som ovenfor nævnt fra krav fra hvem 
som helst. Det erklærer vi i sandhed over for alle, hvem det angår. Til vid- 
nedsbyrd om denne erklæring er vore segl hængt under dette brev. Givet i 
ovennævnte år, dag og sted.

136 1381. 24. maj. Lübeck
Johan Clendenst, dekan ved kirken i Lübeck, og Johan v. Ghysenheim, generalvikarer 

i åndelige og timelige anliggenderfor biskop Konrad af Lübeck, indstifter på anmodning 
af ‘eksekutorerne af - salig ihukommelse - magister Bertold v. Brunswigs, 
ærkedegn i Ejdersted under kirken i Slesvigs, testamente eller sidste vilje’, et 
evigt vikardømme ved kirken i Eutin i overensstemmelse med bestemmelserne i dennes testa

mente.

Afskrift på Gottorp.

137 1381. 24. maj. Barth
Hertug Vartislav 6. af Pommern-Wolgast lover hertugerne Albrecht 4., Henrik 3. og 

Magnus af Mecklenburg ikke at ville sluttefred med kong Oluf, dronning Margrete, Dan

marks riges råd eller indbyggerne i Danmark uden hertugernes samtykke.
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Original i Schwerinarkivet.

X T\ Vartislav, af Guds nåde hertug af Stettin og fyrste af Rügen, erkender 
V og bevidner åbent med dette brev, at der er sluttet overenskomst mel

lem vore kære onkler1) Albrecht, hertug Henriks søn, Henrik og Magnus, 
brødre, hertuger af Mecklenburg, og os og på den måde, som det brev viser, 
som vi på begge sider har ladet affatte om overenskomsten. Og så længe vi 
ikke har fuldbyrdet, stadfæstet og beseglet det brev og den aftale, så skal vi 
aldrig slutte fred, forhandle, forlige os eller træffe aftaler med kong Oluf af 
Danmark og konge af Norge, dronning Margrete, hans moder, og med Dan
marks riges råd og med alle indbyggerne i samme Danmarks rige, medmin
dre vi gør det efter vore fornævnte onklers råd og vilje. Vi fornævnte hertug 
Vartislav lover at overholde alle disse forskrevne ting stadig og fast over for 
vor fornævnte onkel1) Albrecht, over for Henrik og Magnus, hertuger af 
Mecklenburg, på vor gode tro uden svig med dette brev, under hvilket vi til 
vidnesbyrd har ladet hænge vort sekret, og som er givet i Barth år 1381 efter 
Guds byrd dagen efter vor herre Guds himmelfartsdag.

1) her brugt i vid betydning.

1381. 14-20. juni. Alvastra 138
Abbed Svend i Varnhem kloster vidimerer abbederne Peder i Esrom og Tideman i Varn- 

hem klostres brev af 1381 7. april.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Broder Svend, abbed i Varnhem, Skara stift i riget Sverige, til alle, der får 
dette brev at se eller hører det læse, hilsen med Gud.

I skal vide, at vi omhyggeligt har undersøgt nedenfor anførte brev af de ær
værdige fædre, de herrer Peder, abbed i Esrom kloster, og Tideman, den
gang abbed i Varnhem, men nu i Alvastra kloster, af cistercienserordenen, 
uskrabet, ustungent og ubeskadiget i enhver henseende, beseglet med deres 
hele og rette segl sammen med segl tilhørende den ærværdige fader herr 
Svend, abbed i Nydala, indeholdende ord til andet følgende ordlyd: Brødre
ne Peder og Tideman, abbeder i klostrene Esrom og Varnhem af cistercien
serordenen (o.s.v. = nr. 124). Til bevis for denne undersøgelse fæster vi oven
nævnte broder Svend, abbed i Varnhem, vort segl ved dette brev som hæn
gende. Givet i Alvastra i det Herrens år 1381 inden ottendedagen efter Kristi 
legemsdag.
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139 1381. 20. juni. Avignon
Pave Clemens 7. pålægger Laurentius de Barbuto, kannik i Coimbra og pavelig kapel

lan, Anton v. Piessen, kannik i Lübeck, og Herman v. d. Molen, kannik i Slesvig at ind
føreJohan Ricquardi, gejstlig i Ratzeburgstift, i et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen 
af Schwerin, provsten, dekanen, kapitlet og kannikerne enkeltvis sammesteds har overdra
gelsesretten.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner magister Laurentius de Barbu
to, kannik ved kirken i Coimbra, vor kapellan, og Anton v. Piessen, kan

nik ved kirken i Lübeck, og Herman v. d. Molen, kannik ved kirken i Slesvig, 
hilsen o.s.v.

.... Givet i Avignon den 20. juni i vort tredie (pontifikats)år.
1) både provisions- og følgebrevet følger de sædvanlige formler.

140 1381. 22. juni. Hamburg
Notarialvidne om, at Werner, dekan i Hamburg forkynder for gejstligheden i stifterne 

Bremen, Lübeck, Schwerin, Ratzeburg Kammin og Slesvig at han har stævnet Didrik, 
præst ved sankt Jakobs kirke i Rostock, og fire andre præsterfor sig fordi de ikke på tilbør
lig måde har udført hans befalinger.

Original i Rostock.

141 1381. 23. juni
Anders Pedersen, borgmester i Malmø, skøder sin gård i Malmø til sin hustru Ingerd 

Jensdatter.

Original i rigsarkivet.

Anders Pedersen, borgmester i byen Malmø, til alle, der ser dette brev, 
21 hilsen evindelig med Gud.

Jeg vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at jeg, sund og 
uskadt på legemet, drevet af uskrømtet kærlighed, til min højtelskede hustru 
Ingerd Jensdatter til gengæld for den velvilje, hun så ivrigt har vist mig, i 
medfør af hendes fortjenester særligt har skænket og med dette brev har 
ihændegivet og skødet min gård, i hvilken jeg nu personligt bor, med huse, 
bygninger, kældre, grundstykker, jorder, gårdsrum, med alle samme gårds 
tilliggender sammen med hele min formue, nemlig bryggerkedel, kar, alle
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bryggeredskaber tillige med alt løsøre, kaldet ‘bohave’1), og med alle mine 
andre ejendele, som befinder sig i samme min gård, slet intet undtaget, med 
hvilke benævnelser det end kan opregnes, at besidde med rette evindelig, 
uden at der senere efter min død skal foretages noget andet skifte mellem mi
ne arvinger og samme min hustru Ingerd. Jeg forpligter mig og mine (arvin- 
gef) til at hjemle, frigøre og fri min fornævnte hustru Ingerd Jensdatter for
nævnte gård med alle dens tilliggender, som nævnt ovenfor, og med alle mine 
andre ejendele i samme gård uden enhver afkortelse, fra krav og tiltale fra al
le nulevende og fremtidige. Til vidnesbyrd om denne gave, overdragelse og 
skødning og til fastere sikkerhed er mit segl hængt under dette brev tillige 
med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Albert Nielsen, Hemming Pe
dersen, Jakob Andersen og Peder luesen, mine elskede medborgere. Givet 
i det Herrens år 1381 dagen før sankt Hans dag.

1) dansk ord i den latinske tekst.

1381. 23. juni. Mainz 142
Pileus, kardinalpres byter afSta. Prassede, indsætter Johan Lange, købmand fra Nürn

berg boende i Lübeck, og Heine Verwer, borger sammesteds, som sine befuldmægtigede til 
at modtage og kvittere for de penge, han modtager til sit underhold fra Danmark, Sverige 
og Norge.

Transsumpt 1381 27. august i rigsarkivet.

Pileus, af Guds miskundhed kardinalpresbyter af Sta. Prassede, det apo
stoliske sædes nuntius o.s.v.

Vi gør vitterligt for alle, at idet vi ikke tilbagekalder vore befuldmægtige
de, men snarere bekræfter samme, de gode borgere Johan Lange, købmand 
fra Nürnberg, der opholder sig i Lübeck, og Heine Verwer, borger i Lübeck, 
indsætter, udnævner og beordrer vi med dette brev dem begge in solidum til 
vore rette og lovlige og utvivlsomme befuldmægtigede, vore forretningsføre
re, forvaltere og særlige sendebud til i særdeleshed at inddrive og oppebære 
alle de pengesummer, der skyldes os i medfør af vort underhold, og ikke blot 
os, men også det apostoliske kammer, samt til at kvittere og frigøre for det 
modtagne og til at meddele fuldstændig eftergivelse og forsikring om ikke 
yderligere at rejse krav, med formålstjenlige bestemmelser og forpligtelser og 
især til at indsætte en anden eller andre i deres sted i rigerne Danmark, Sveri
ge og Norge, til at tilbagekalde denne eller disse een gang og flere gange, så 
ofte det synes dem eller den ene af dem at være til gavn, og til overhovedet
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i denne sag at gøre og udføre alt og hvert især, således som vi vilde gøre, hvis 
vi personlig var til stede, idet vi lover at ville anerkende og for bestandig god
kende alt, hvad der med hensyn til ovenstående bliver udført, handlet eller 
besørget af vore nævnte befuldmægtigede eller en af dem eller af deres sted
fortræder eller stedfortrædere. Til vidnesbyrd herom har vi befalet, at dette 
brev skulde udfærdiges og har ladet det befæste ved at hænge vort segl under. 
Givet i Mainz 23. juni i den 4. indiktion i vor højhellige fader i Kristus og 
herre ved Guds forsyn herr pave Urban 6.s. 4. pontifikatsår.

143 1381. 24. juni
Peder Andersen, sognepræst i Næstelsø, bevidner, at Anders Ingvarsen på sit dødsleje 

har overdraget alt sit gods på Lolland til Tårs kirke og dens præst.

Original på Orebygård.

Peder Andersen, præsteviet mand og sognepræst ved Næstelsø kirke, Ros
kilde stift, til alle, til hvis kundskab dette brev når, hilsen evindelig 

med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg for nylig personligt har væ

ret til stede ved en Anders Ingvarsens dødsleje - god ihukommelse - og hørt, 
at denne med levende røst og frelsebringende har overdraget alt sit gods med 
alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, skove, græsgange, fiskevande og alle 
andre huse og besiddelser, der med rette tilkommer ham på Lolland, til Tårs 
kirke, vor hellige moder, og præsten, og idet han ligeledes fast påbød under 
trussel om evig forbandelse, at ingen, hvilken stilling han end indtager, for 
fremtiden på nogen måde må befatte sig med nævnte gods undtagen med 
samtykke af nævnte kirkes værger og præsten sammesteds, hvilket jeg per
sonligt klart vil erklære sammen med flere troværdige mænd. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1381 sankt 
Hans dag.

144 1381. 24. juni
Cecilie Pedersdatter overdrager Hillerødsholm til herr Jens Andersen.

Eline Gøyes jordebog.

fremdeles et brev, at Cecilie Pedersdatter overdrager herr Jens Andersen
Hillerødsholm med alt det andet gods, hun har på Sjælland, som hun



91 [Efter] 24. juni 1381 Nr. 145

arvede efter sin broder Jens Pedersen af Hillerødsholm. Givet sankt Johan
nes Døberens dag 1381.

1381. [Efter] 24. juni. Lübeck 145
Reces af hansedagen i Lubeck.

Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1381 på sankt Johannes Døberens fødselsdag forsamledes 
de herrer rådsudsendinge fra nedenfor anførte stæder til forhandlinger i 

Lübeck, nemlig fra Hamburg de herrer Ludolf Holdenstede og Kristian 
Ritter, fra Rostock Arnold Kröpelin og Johan van der Aa, fra Stralsund Jo
han Ruge og Didrik Krüdener, fra Wismar Henrik Wessel, Peter Ströme
kendorp og Markvard Bantzekow, fra Lüneburg Didrik Springintgud og 
Albrecht Hoyke, fra Kiel Tideman Honendorp og Nicolaus Rike, fra Preus
sen: fra Thorn Hartvig Pul, fra Elbing Johan Stolte, fra Danzig Godskalk 
Nase, fra Stettin herr Peter Kröpelin, fra Livland: fra Riga Frowin Reme- 
lingrode, fra Dorpat Walter van der Borch, fra Reval Godskalk Scotelmund, 
fra Zuidersøen: fra Kampen Hendrik van Wiltzen, fra Stavern Andries Peye, 
fra Amsterdam Pieter Abbe, fra Lübeck Johan Pertzeval, Simon Swerting, 
Jakob Pleskow, Hartman Pepersak, Segebod Crispin, Johan Schepenstede, 
Herman v. Osenbrugge og Johan Lange, fra Gotland Gerhard v. Wederen 
og Johan Swarte og gennemdrøftede disse nedenfor anførte sager.

<1> .... ')
< 2 > Fremdeles synes det stæderne at være nyttigt, at man i alle søstæder- 

ne gør sildetønderne lige så store som de tønder, som man fremstiller i Ro
stock, og den mand, der vil fremstille tønder i Skåne, han skal fremstille tøn
der og halve tønder og fjerdingstønder lige så store som de tønder, som man 
fremstiller i stæderne, således som det står skrevet foran. Dette har enhver 
henvist til sit råd at give et svar derpå til næste møde.

<3-6> .... 2)
<7> Fremdeles kom der en alvorlig klage for stæderne over fogederne i 

Trelleborg, Ystad og Simrishamn over, at de dér groft har skadet og forulem
pet købmanden, der plejer at ligge der under Skånefarten og hele året. Der
for er man blevet enige om, at man under denne kommende fart hemmeligt 
skal meddele og befale alle dem, der kommer derhen, at enhver skal ordne 
sine forhold i år således, at de fremtidig bliver derfra og ikke salter der, men 
at de ligger i Skanør og Falsterbo og Malmø, hvor hansekøbmanden ligger,
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og ikke længere fører gods dertil, under fortabelse af købmandens ret og un
der en bøde på 50 lødige mark. Derudover har de fra Rostock, de fra Stral
sund og de fra Greifswald fået fuldmagt til, hvis de får forhandlinger herom, 
at de tilstræber det bedste deri på alle de stæders vegne, der står i dette for
bund.

<8> Fremdeles har håndværkerne fra stæderne klaget over borgmestre
ne og borgerne i Malmø over, at de ikke må opholde sig der med deres gods 
efter sankt Dionysius’ dag3), og har sagt, at det har været en ret fra gammel 
tid, at når en af dem betalte en ørtug penge, så kunde han blive boende der 
med sit gods fra sankt Dionysius’ dag3) indtil sankt Mortens dag4). Derfor 
skal enhver stad befale sin foged, som de sender til Skåne, at han skal være 
håndværkerne fra stæderne behjælpelige med, at de kan blive boende med 
deres gods i Malmø, således som det har været en ret fra gammel tid.

<9> .... 5)
< 10 > Fremdeles er stæderne kommet overens om, at de fra Stralsund og 

fra Kampen skal sende deres fogeder i tide til Skåne, så at de kan ordne det 
således, at deres fiskere kommer til deres rette leje, således som det fra gam
mel tid har været sædvane, for at det ikke mere skal være nødvendigt med no
gen krav eller beskatning derfra. Og stæderne skal befale deres borgfogeder 
i Skåne, at de ikke skal kræve penge af nogen for at skaffe ham hans ret, og 
desuden skal stæderne befale deres andre fogeder, at de skal hjælpe enhver, 
der har brug for det, til, at der vederfares ham ret.

< 11-13 > .... 6)
< 14 > Fremdeles vil disse tre stæder, Lübeck, Rostock og Wismar, efter 

bøn fra hansestæderne og af velvilje over for dem atter udruste fredeskibene 
på den måde, som det står skrevet herefter. De fra Lübeck vil udruste et stort 
skib og to snækker med 80 væbnede mænd, de fra Rostock vil udruste et stort 
skib med to snækker og med 50 væbnede mænd, og de fra Wismar ligeledes. 
Og når de, der er sammen her fra stæderne, kommer hjem, så skal enhver 
uden opsættelse sende den pundtold til Lübeck, som er opkrævet og indsam
let hos dem, til brug for de tre fornævnte stæder til hjælp til fredeskibene. Og 
med de skibe, der efter sankt Mikkels dag7) sidst før vinteren sejler over ha
vet, skal de ligeledes sende den pundtold til Lübeck, der til den tid er opkræ
vet hos dem. Dette skal man også befale de andre stæder, hvor man opkræver 
pundtold, og som ikke er til stede her. Og hvis de tre fornævnte stæder ikke 
har nok i pundtolden, så skal de tage af tolden i Skåne. Men hvis de ikke kan 
hente, hvad de mangler, hverken i pundtolden eller i tolden, så har alle stæ
derne lovet de fornævnte tre stæder at erstatte, hvad de mangler, efter rime-
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ligt forhold og efter mandtal, og stæderne skal og vil i fællesskab bære al om
kostning og skade på grund af fredeskibene, det være sig med hensyn til fan
ger eller med hensyn til, hvad det kan være, allesammen efter rimeligt for
hold og efter mandtal. Men med undtagelse af det punkt at være med til at 
bære skaden med hensyn til fangerne, det har de fra Preussen og herr Peter 
Kröpelin, skriver fra Stettin, henvist til deres råd at give dem fra Lübeck et 
svar derpå. Og fredeskibene skal blive på havet indtil førstkommende sankt 
Mortens dag.

< 15 > Fremdeles blev der holdt drøftelse om sagen mellem herr Henning 
Podebusk og dem fra Preussen vedrørende det klæde, der blev bjerget i disse 
år foran Helsingborg, af hvilken grund herr Henning blev i Stralsund hos 
stæderne. Og de fra Preussen begærede nu at vide, på hvilken måde for
nævnte herr Henning havde forligt sig med stæderne derom i Stralsund. 
Dertil sagde herr Jakob Pleskow, herr Gerhard v. Attendorn og herr Johan 
Lange fra Lübeck, herr Johan Ruge og herr Didrik Krüdener fra Stralsund, 
herr Henrik Wessel og herr Markvard Bantzekow fra Wismar, at det blev 
sagt til herr Henning i Stralsund af stæderne, at han skulde have hvert tiende 
‘laken9)’ af det klæde, der var fundet der, og at de fra Preussen da sagde, at 
der var fundet mere klæde der, nemlig omkring ni pakker9); dertil svarede 
herr Henning, hvad han skulde sige dertil. Han vidste dengang endnu ikke 
noget om, hvad der var fundet eller ikke. Dertil sagde stæderne til herr Hen
ning, at man i hvert fald skulde forholde sig med de sidste som med de første. 
Så har de fra Preussen bedt stæderne om, at hvis herr Henning kom et eller 
andet sted i nærheden af staden, at de vilde minde herr Henning derom.

<16> .... 10)
< 17 > Fremdeles har købmænd fra Tønsberg og Oslo været for stæderne 

og klaget over, at de dér bliver groft forurettet og brandskattet af de fogeder, 
der er der, i modstrid med den frihed og de privilegier, som kongen af Norge 
har givet og beseglet for stæderne og købmanden. Herom er der sendt 
breve11) til dronningen af Norge og til fogederne sammesteds for at bede 
dem om, at de vil lade købmanden blive ved hans ret efter ordlyden af privi
legierne og derudover ikke brandskatte eller belaste ham. Desuden er det 
meddelt stæderne, at fogederne har sagt, at kongens privilegier, der er givet 
købmanden, ingen gyldighed har efter kongens død.

< 18 > Fremdelse har fogeden fra Kampen og også andre købmænd kla
get over, at de har lidt skade ved rov og brand i Skåne fra fogedernes side, 
nemlig herr Gregor Swertings og herr Nicolaus Segefrids side. Hertil har 
stæderne sagt således, at det skal forblive i bero, indtil stæderne første gang
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igen mødes i disse fire stæder: i Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar. Så 
kan herr Nicolaus Segefrid komme med dertil, for at de, hvis man da ankla
ger dem for noget, da kan svare derpå, og man da kan afgøre deres sag efter 
lybsk ret.

< 19-21 > .... 12)
<22> Fremdeles blev alt gjort op vedrørende tolden i Skåne og fredeski

bene. Men om pundtolden blev alt gjort op med dem, der var til stede der, 
undtagen dem fra Kampen, Stavern, Gotland og Stettin; de havde ikke bragt 
deres pundtold fra i år. Og alle de stæder, der ikke var til stede der, havde ikke 
sendt deres pundtold derhen; de skal sende den til Lübeck, således som den
ne artikel13) i recessen lyder om genudrustningen af fredeskibene..... 14)

<23-24> .... ,5)
1) § 1 drejer sig om forholdet til Anklam. - 2) § 3 handler om forholdene i Flandern, § 4 

om striden mellem højmesteren og England, § 5 om toldspørgsmål i Holland og Zeeland, § 
6 indeholder et brev til Bo Jonsson. - 3) 9. oktober. - 4) 11. november. - 5) handler om Star
gards og Anklams restancer fra krigen i 1362. - 6) § 11-12 drejer sig om at nægte lejde til skyld
nere og forbrydere, § 13 om pundtolden. - 7) 29. september. - 8) jf. DRB. IV 1 nr. 309 note 
4. - 9) jf. DRB. IV 1 nr. 370. - 10) handler om Kampens og Zierikzees gældsposter. - 11) ken
des ikke. - 12) § 19 handler om det flanderske klæde, § 20 om den tyske ordens undergivne og 
deres rettigheder i Novgorod, § 21 om breve til Flandern. - 13) ovf. § 14. - 14) resten drejer 
sig om dækning af Rostock, Stralsunds og Wismars tilgodehavender. - 15) § 23 drejer sig om 
et brev til Novgorod, § 24 om behandling af indbyrdes stridigheder.

146 1381. 25. juni. Lübeck
Johan Pleskow, skatmester ved kirken i Lübeck og apostolisk udpeget dommer, kundgør 

for gejstligheden i stifterne Bremen, Verden, Minden, Osnabrück, ‘Slesvig’, Schwerin og 
Lübeck, at han har stævnet vidnerne i Hamburgs proces mod ærkebiskop Albrecht af Bre
men om dennes standhugst til at give møde for sig i Lübeck den 9. juli.

Afskrift i Hamburg.

147 1381. 26. juni
Tingsvidne om, at Bent Mogensen skænker en gård i Höör til Bosjø kloster.

Skånebrevsfo rtegnelsen.

Fornemme mænds tingsvidne og vidnesbyrd, som indeholder Bent Mo
gensens skødebrev, udstedt til Bosjø kloster på en gård i Höör. Givet 

onsdagen næst efter sankt Hans dag1) 1381.
1) lohannis alene er snarest Johannes Døberens dag.
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1381. [Omkr. 26. juni]1) 148
Bent Mogensens arvinger skøder en gård i Höör til Bosjø kloster.

1. Udkast til Skånehrevsfortegnelsen.

Bent Mogensens arvinger har skødet Bosjø kloster en gård i Höör i Frosta 
herred, således som det yderligere fremgår af brevet, skrevet under 

datum 1381, med tre segl.

2. Udkast til Skånehrevsfortegnelsen.

Skødebrev, udstedt af Bent Mogensens arvinger, til Bosjø kloster angående 
en gård, som ligger i Frosta herred i Höör sogn.

l)jf. nr. 147.

1381. 2. juli. Lund 149
Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at væbneren Peder Due af Sjbrup overdrager 

sankt Laurentius’ alter i domkirken i Lund og dets præst alt sit gods i Vemmerlbv mod en 
sjælemesse ved altret og en årtid i koret.

Afskrift i Lundebogen.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde

lig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1381 tirsdagen efter apostlene 

Peters og Paulus’ dag var den velbyrdige mand Peder Due af Sjorup, væbner, 
personligt til stede for os i vort kammer i Lund og til bod for sin sjæl af u- 
skrømtet gavmildhed og særlig fromhed skænkede, skødede og virkeligt 
ihændegav alt sit gods i Vemmerlov med alle dets tilliggender til den glorrige 
martyr Laurentius’ alter i vor kirke i Lund og til præsten ved samme, at be
sidde med rette evindelig, med den tilføjelse, at den til enhver tid værende 
præst ved nævnte alter skal holde en stedsevarende ihukommelse af denne 
Peders sjæl, efter at Gud Herren har kaldt ham bort fra denne verden, og skal 
ydermere til evige tider i fremtiden for tre mark penge lade afholde hans årtid 
i koret i Lund med vigilier og messe og med messer nede i kirken og almisse 
til bygningsfonden og til de fattige i overensstemmelse med det ærværdige 
Lundekapitels anordning, som skal indføres i dets kalendarium1). Men vi
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bevidner, hvad vi har set og hørt, idet vi hænger vort segl under dette brev 
til vidnesbyrd tillige med vort elskede kapitels segl. Givet år, dag og sted som 
ovenfor.

1) jf. Weeke s. 77.

150 1381. 10. juli
Kristine, enke efter Mogens Jensen, tillader Henneke Moltke af Tor benfeld at indløse 

en hovedgård i Stigs-Bjergby, pantsat til Bent By g for 100 mark lybsk, og pantsætter den 
til ham for 50 mark sølv i sterlinger og lybske penge.

Original i det svenske rigsarkiv.

"T7 ristine, datter af herr Peder Karlsen, ridder, af Bjergby, enke efter Mo- 
JL^. gens Jensen, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg offentligt 
med dette brev har givet den velbyrdige og gode mand, nærværende brevvi
ser, Henneke Moltke af Torbenfeld, fuld adgang til frit og lovligt at indløse 
en hovedgård i Stigs-Bjergby med alle gårdsædetilliggender til fornævnte 
gård såvel dem, der er vel bebygget, som dem, der ikke er bebygget, med 
undtagelse af en gård, på hvilken Jens Jyde nu bor, med 6 skæpper jord på 
Høed mark, fra ethvert påkrav og enhver tiltale fra hvem som helst, hvilken 
gård er pantsat til herr Bent Byg, ridder, for 100 mark lybsk. Desuden erken
der jeg, at jeg i sandhed til fornævnte Henneke Moltke har pantsat samme 
hovedgård med alle tilliggender til nævnte gård, nemlig agre, enge, græsgan
ge, skove, fiskevande, tørt, vådt, lavt og højt, rørligt og urørligt, intet undta
get derfra, med hvilket navn det end betegnes, for 50 mark sølv i sterlinger 
og lybske penge, lovlige og gængse, hvormed en købmand på passende måde 
kan gøre en købmand fyldest, og dagen for indløsning af fornævnte gård er 
altid sankt Mortens dag1) hvert år. Når gården er indløst, skal frugterne og 
afkasteiserne tillige med afgiften følge hovedstolen. Desuden skal man vide, 
at oftenævnte gård ikke på nogen måde skal indløses af nogen undtagen af 
fornævnte Henneke eller af hans arvinger sammen med mig eller mine ar
vinger, idet ethvert falsk kneb er udelukket, under tilføjelse af denne betin
gelse, at for alt, hvad samme Henneke genopbygger på foranførte gård, - de 
bygninger, der er opført af ham - skal der derefter ydes ham og hans arvinger 
fuldstændig fyldestgørelse efter lige mange gode mænds skøn fra begge sider. 
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl til-
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hørende de velbyrdige mænd, nemlig herrBarnum Eriksen, ridder, og Jakob 
Nielsen af Vognserup. Givet i det Herrens år 1381 på sankt Knud konges 
dag.

1) 11. november.

1381. 22. juli 151
Jens, provst, Oluf, ærkedegn, og Albert, kantor ved kirken i Roskilde, vidimerer tings

vidnet af Lille herredsting 1349 5. oktober

Original i den arnamagnaanske samling

Jens, provst, Oluf, ærkedegn, og Albert, kantor ved kirken i Roskilde, til 
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

I skal vide, at vi har set og nøje undersøgt et brev, udstedt af Gynceke den 
ældre, borgmester i staden Roskilde, Jakob Skål, foged, Jakob Gudmund- 
sen, borger i Roskilde, Mogens Jensen, Anders, sakristan, evige vikarer ved 
kirken i Roskilde, Jakob af Torslunde og Niels Ishøj, præster, beseglet med 
deres segl, uskrabet, ustungent, ufordærvet og ubeskadiget i enhver henseen
de, af denne ordlyd, som følger ord til andet: Gynceke den ældre, staden Ros
kildes borgmester (o.s.v. = DRB. III3 nr 196). Hvad vi har set, dette bevid
ner vi. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev bestyrke ved at hænge 
vore segl under. Handlet og givet år 1381 efter Herrens fødsel på sankt Marie 
Magdelene dag.

1381. 26. juli 152
Peder Sommer, kustos for franciskanerne, skøder en gård i Lund til Jens Nielsen.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Peder Sommers skøde- eller salgsbrev, givet Jens Nielsen på en gård i Lund 
i sankt Jakobs sogn. Givet dagen efter apostlen sankt Jakobs dag 1381.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Skødebrev, udstedt af Peder Sommer, kustos for franciskanerne, med hele 
konventets samtykke til Jens Nielsen på en gård i Lund i sankt Jakobs 

sogn mod syd ved kirken. Givet 1381.
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3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Skødebrev af Peder Sommer, kustos for franciskanerordenen(!), med hele 
konventets samtykke givet Jens Nielsen på en gård, som ligger i sankt Ja

kobs sogn i Lund mod syd ved kirken. Givet 1381.

153 1381. 28. juli. Varberg
Dronning Margrete overlader Svarteskåning som len alt det gods, der tidligere tilhørte 

Mogens Porse og Torkil Barun i Fjåre herred.

Original i det svenske rigsarkiv.

Margrete, af Guds nåde Norges og Sveriges dronning, til alle der ser 
dette brev, hilsen med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi til den hæderlige mand Svarteskåning efter 
lensretten nådigt overlader alt det gods, der fordum tilhørte Mogens Porse og 
Torkil Barun i Fjåre herred, såvel øde som bebygget, med alle tilliggender og 
rettigheder til gengæld for den tjeneste, som han skal yde og har ydet os. Vi 
forbyder fast med dette brev alle og enhver af vore fogeder og officialer, at no
gen af dem på nogen måde drister sig til u tilbørligt at besvære sig over denne 
ham forundte gunst og overgivelse af godset, såfremt han vil undgå vor kon
gelige straf. Men hvis samme Mogens Porse og Torkil Barun ønsker at vie sig 
til vor tjeneste og at være i den sammen med os og få det tilbage som for
nævnt, da overgiver vi ham andet gods i stedet for det. Til vidnesbyrd herom 
har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet på borgen Varberg i det 
Herrens år 1381 søndagen efter apostlen sankt Jakobs dag.

154 1381. 29. juli. Trondheim
Kong Oluf tager Jåmtland under sin beskyttelse og lover det samme ret som Norge.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

155 [Efter 1381. 29. juli - Før 1383. 11. august]')
Kong Oluf pålægger efter klage af Vinald, provst ved Apostelkirken (i Bergen), de 

mænd på Voss, som har nægtet at yde udfareleding), at svare det skyldige i løbet af fem 

dage.
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Originalfragmenter i det norske rigsarkiv.

1) kan ikke dateres nærmere end mellem kong Olufs tiltrædelse som norsk konge og date
ringen i det brev, hvorunder fragmenterne er benyttet som seglremme. - 2) en ekstraskat, jf. 
Kult. leks. XV 430.

1381. 31. juli 156
Hartvig Hummersbiittel, søn af afdøde Hartvig Hummersbiittel, skøder gården Lyk

kesholm, også kaldet Magelund, til Fikke Moltke af Kyse, ridder.

Original i rigsarkivet.

Hartvig Hummersbiittel, søn af Hartvig Hummersbiittel, fordum ejer 
af Lykkesholm, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at jeg til nærværende brev
viser, herr Fikke Moltke af Kyse, ridder, og hans arvinger med mit Ja’ og 
med min gode vilje med dette brev skøder og oplader gården Lykkesholm, 
ellers kaldet Magelund, i Ellested sogn, Vindinge herred, med hele Mage- 
lundfang og ligeledes med møllen og med alt andet gods og alle andre tillig
gender, som fra gammel tid ligger til nævnte gård, hvor som helst det end er 
på Fyn, hvilken gård min farbroder herr Johan Hummersbiittel og min fader 
Hartvig Hummersbiittel retmæssigt og på lovlig vis ved deres åbne brev skø
dede til herr Evert Moltke, ridder, fordum marsk hos Danmarks konge, og 
med al den ret, der tilkommer mig eller som nogensinde vil kunne eller i 
fremtiden måtte kunne tilkomme eller tilfalde mig til nævnte gods eller noget 
af det, og med hver enkelt af de betingelser, artikler og forpligtelser, som er 
indsat og indeholdt i min nævnte farbroders og min faders åbne brev1), så
ledes som samme brev lyder, der nøjeregnende og gavmildt er givet nævnte 
herr Evert og hans arvinger angående nævnte gård og tilliggende gods, at be
sidde med evig ret, idet jeg erkender, at der over for min farbroder herr Jo
han Hummersbiittel og hans søn Henneke og min fader Hartvig Hummers- 
biittel og min broder Henneke, hans søn, og mig fuldstændigt efter vort be
hag er blevet gjort fyldest for nævnte gård og for hvert enkelt af dens tilliggen
de gods, som det tidligere er omtalt og opregnet ovenfor i dette brev og ligele
des i det brev, som min farbroder og fader har givet herr Evert og hans for
nævnte arvinger. Desuden bifalder og stadfæster jeg med dette brev det brev, 
som min fornævnte farbroder og fader har givet herr Evert og hans arvinger 
angående nævnte gods, for så vidt angår alle dets betingelser og artikler. Jeg 
erkender ligeledes, at min fornævnte farbroder herr Johans og hans søns og
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min faders og min broder Hennekes segl samt mit eget med deres og mit vi
dende og på deres og min anmodning er hængt under det åbne brev, som de 
og jeg har givet herr Evert på nævnte gods. Forøvrigt forpligter jeg mig og 
mine arvinger til at fri nævnte herr Fikke og hans arvinger nævnte gård og 
dens enkelte tilliggender for alles krav og til aldrig at pønse på nogen tvist el
ler nogle indvendinger, retfærdige eller uretfærdige, nye eller gamle, i ord, 
tegn eller gerning mod nævnte skødning eller mod nogen artikel, der berører 
denne skødning. Til vidnesbyrd herom er mit segl til sikkerhed hængt under 
dette brev sammen med segl tilhørende Niels Friis, Otto Strangesen, Have
by, Fin Ovesen, Jens Hvidsen, Anders Stigsen og Godskalk Vreden. Givet i 
det Herrens år 1381 dagen før sankt Peter ad vincula.

1) jf. 1380 8. juni, nr. 33.

157 1381. 1. august
Esbern Gjordsen i Mullerup pantsætter en gård i Skellingsted til Jakob Nielsen af 

Vognserup.

Eline Gøyes jordebog.

Først et brev, at Esbern Gjordsen i Mullerup pantsætter Jakob Nielsen 
i Vognserup en gård i Skellingsted for to mark gode hvide penge. Givet 

sankt Peders dag om høsten 1381.

158 1381. 6. august. Trondheim
Kong Oluf stadfæster sin farfader kong Magnus" gavebrev af 1362 2. september til 

Skjeldolv Botolvsson på Kungsnås i Jåmtland.

Oversættelse i vidisse 1601 31. juli i det norske rigsarkiv.

159 1381. 7. august. Trondheim
Kong Oluf stadfæster kong Håkon 6. s. brev af1370 20. marts til skomagerne i Bergen 

og giver dem yderligere privilegier.

Afskrifter i den arnamagnceanske samling, i Stockholm og i Lubeck.



101 10. august 1381 Nr. 160

160 1381. 10. august
Henneke Albertsen, bymand i Slagelse, pantsætter sin gård i Bjergbygade til Henze 

Finke for 28 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Henneke Albertsen, bymand i Slagelse, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Jeg vil, at det med dette brev skal stå fast for nulevende og fremtidige, at 
jeg i sandhed står i skyld og gæld til den gode mand Henze Finke, min kære 
medborger, nærværende brevviser, for 28 mark sølv, som førstkommende 
sankt Valborgs dag1) uden al tvivl fuldt ud skal betales ham eller hans rette 
arvinger af mig eller mine arvinger i rede penge, hvide, lovlige og gængse, og 
ikke i andre værdigenstande, for hvilke 28 mark sølv jeg til samme Henze 
Finke med dette brev pantsætter min gård i Bjergbygade, som støder op til 
Morten Holsts gård mod syd, med alle denne gårds tilliggender, nemlig 
grund, stenhus og andre bygninger, abildgård og alt andet, intet undtaget, 
lovligt at indløse for fornævnte penge til nævnte fastsatte termin på den be
tingelse, at samme Henze Finke eller hans arvinger fra samme sankt Val
borgs dag, som er den foreskrevne indløsningstermin, og frem i tiden til 
næstkommende samme sankt Valborgs dag det næstfølgende år, nemlig for 
et helt år uden nogen afgift skal kunne bruge nævnte gård, efter at den er ble
vet indløst af mig eller mine arvinger. Ydermere skal oftenævnte Henze Fin
ke eller hans arvinger have nævnte gård til sin eller deres fri rådighed, hvis 
den ikke indløses til den fastsatte termin, og han skal kunne indsætte og af
sætte undergivne, eller hans ovennævnte arvinger skal kunne indsætte eller 
afsætte dem, og de derfra hidrørende indtægter skal han eller de hvert år op
pebære, indtil den lovligt indløses, uden nogen afkortelse i gældens hoved
stol, med den yderligere tilføjelse, at hvis samme gårds bygninger ved ildsvå
de - det ske ikke - eller et andet ulykkeligt tilfælde lægges øde, og samme 
Henze Finke opfører de samme bygninger eller en anden bygning til sit brug 
på samme, eller hans arvinger opfører noget lignende, forpligter jeg mig eller 
mine medarvinger til at fyldestgøre samme Henze Finke eller hans arvinger 
herfor efter en kendelse af fire af vore venner, antaget hertil af begge parter, 
før den nys fornævnte gård indløses. Men hvis nævnte gård delvis eller helt 
på en eller anden måde eller ved retten fravindes ham eller hans arvinger, 
forpligter jeg med dette brev mig og mine arvinger til at tilbagegive ham 
nævnte penge og til på enhver måde at holde ham eller dem skadesløs eller 
skadesløse. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige
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med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Niels Bosen og Eler Hennekesen 
og Torben, mine kære medborgere. Givet i det Herrens år 1381 på den glorri- 
ge martyr sankt Laurentius’ dag.

1) 1. maj.

161 1381. 10. august1). Lübeck
Herman Bikketut og Henrik Luderode køber en klædeskærerbod i Falsterbo af Herman 

v. Kamen.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Herman Bikketut og Henrik Luderode af Herman v.
Kamen har købt hans klædeskærerbod, som kom til ham fra Ever

hard Smylow og er den sjette i rækken, når man går frem fra borgen, således 
som den ligger nær Arnold Felthusens bod i Falsterbo, hvilken han oplod til 
dem for rådet. (Derefter tilføjet senere med anden hånd): Fremdeles skal det være 
vitterligt, at Herman Bikketut år (13)86 på Augustins dag2) var til stede for 
rådet og ved bogen og afstod sin andel i denne bod til denne Henrik Ludero- 
de, således som den er tilskrevet ham.

1) indførelsen erden 1. på en side, der som overskrift har I det Herrens dr 1381 Laurentius' dag. 
- 2) 28. august.

162 1381. 10. august
Danzig giverJohan Schermers hustru og børn anbefalings brev til at inddrive hans gods 

på Bornholm.

Registratur i Danzig.

Johan Schermers hustru og hendes børn fik anbefalingsbrev til at inddrive 
fornævnte Johans gods på Bornholm. Bertold Korsener (er) garant. Gi

vet i det Herrens år 1381 lørdagen før Marias himmelfartsdag1).
1) 15. august.

163 1381. 27. august. St. Peders kirke i Lübeck
Notaren MarkvardJensen fra Hedeby, gejstlig i Slesvig stift, bevidner efter opfordring 

af Heine Verwer, borger i Lübeck, at denne som kollektor og befuldmægtiget for herr Pileus, 
kardinalpresbyter af Sta. Prassede har kvitteret Niels Krog og Eskil Feddersen, kanniker
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i Ribe, for 151 gylden og 57 skilling lybsk, som de på biskop Jens af Ribes, kapitlets og 
gejstlighedens vegne har betalt som underhold til kardinalpresbyteren.

Original i rigsarkivet.

Jeg Heine Verwer, borger i Lübeck, kollektor, skatmester, befuldmægtiget 
og beskikket udsending til modtagelse og indsamling i rigerne Danmark, 

Sverige og Norge, af underhold til den højærværdige fader i Kristus og herre, 
herr Pileus, af Guds miskundhed kardinalpresbyter af Sta. Prassede, indsat 
tillige med Johan Lange, købmand fra Nürnberg, indbygger i staden Lü
beck, af samme herr kardinal med bestemmelsen: og enhver af dem in soli
dum o.s.v., således som det udførligt indeholdes i samme herr kardinalens 
brev, hvilket brevs ordlyd følger nedenfor, til alle, der får dette brev at se, hil
sen med Gud.

Det skal være vitterligt for Eder alle med dette brev, at den ærværdige fa
der i Kristus og herre herr Jens, biskop af Ribe, for sig, for sit kapitel og hele 
gejstligheden i hans stad og stift ved de hæderværdige mænd, de herrer Niels 
Krog og Eskil Feddersen, kanniker ved fornævnte kirke i Ribe, der som be
fuldmægtigede og med fuldmagt frade samme herrer, (Jens), biskop af Ribe, 
hans kapitel og gejstlighed skulde betale, overdrage og overgive, har ladet be
tale, udbetale, overdrage og overgive 150 gylden af godt guld og ret vægt og 
desuden en gylden til den samme herre kardinals notar og 57 skilling lybske 
penge i stedet for lige så mange groter fra Tours til den samme herre kardi
nals udsending, til mig på nævnte herr kardinal Pileus’ vegne og i hans navn 
som de på samme herr (Jens), biskop af Ribe, hans kapitel og gejstligheden 
i hans fornævnte stad og stift af samme herr (Pileus), kardinal, pålagte un
derhold og byrder, idet der tidligere er betalt samme udsending 9 skilling lyb
ske penge for 11 fulde dage, som samme udsending har anvendt til henrejse, 
ophold og tilbagerejse i forbindelse med overbringelsen af nævnte herre kar
dinals brev til fornævnte stad Ribe, således som det udførligt indeholdes i et 
herom affattet offentligt dokument. Jeg Heine, fornævnte borger, der ønsker 
at værne om skadesløsholdelse af nævnte herrer, (Jens), biskop, kirken og ka
pitlet i Ribe og hele gejstligheden i staden og stiftet, tilstår med dette brev og 
erkender i sandhed, at jeg har modtaget og fået, og at samme herrer Niels 
Krog og Eskil Feddersen, fornævnte kanniker og befuldmægtigede, på deres 
vegne som ovenfor har overdraget og udbetalt mig 151 gylden af godt guld og 
ret vægt og 57 skilling lybsk. Af den grund løser og kvitterer jeg med oven
nævnte herr kardinal (Pileus’) myndighed, der er betroet mig i denne sag, 
samme herrer Niels Krog og Eskil Feddersen, befuldmægtigede, eller rettere
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deres herrer, de herrer Jens, biskop af Ribe, hans kapitel og hele gejstlig
heden i fornævnte stad og stift og deres efterfølgere for de fornævnte 151 
guldgylden og 57 skilling lybsk og ophører med yderligere at kræve dem, især 
fordi jeg erklærer og anser mig for kvit, tilfreds og fornøjet med disse 151 gyl
den i guld og 57 skilling lybsk, som jeg har modtaget og fået i deres navn som 
ovenfor, idet jeg udtrykkeligt giver afkald på den indvending, at nævnte 151 
gylden og 57 skilling lybsk ikke er indgået, ikke modtaget og ikke betalt, ud
betalt og overgivet til mig, og på indvendingen om svig og alle andre indven
dinger, der svarer eller vil kunne svare til dette sagforhold, og som vilde kun
ne indvendes eller som der ligeledes kunde rejses påstand om mod det for
nævnte. Men ordlyden af herr (Pileus’), fornævnte kardinals nævnte brev, 
som der er tale om ovenfor, og under påberåbelse af og i kraft af hvilket jeg 
indsamler og modtager underhold til samme herr (Pileus), kardinal, og løser 
og kvitterer dem, der betaler det, følger ord for ord og er følgende: Pileus, af 
Guds miskundhed kardinalpresbyter af Sta. Prassede, det apostoliske sædes 
nuntius (o.s.v. = nr. 142). Til vidnesbyrd og fastere sikkerhed om alt dette har 
jeg ladet dette brev eller dette offentlige dokument udfærdige af Markvard 
Jensen, nedenforanførte offentlige notar, og signere med hans vanlige mær
ke og opsætte i denne offentlige form, og jeg har til bestyrkelse og til befæstel
se af alt det fornævnte hængt mit segl under dette brev sammen med min kol
lega Johan Langes segl. Dette er handlet i sankt Petri sognekirke i Lübeck i 
året 1381 efter Herrens fødsel i den 4. indiktion den 27. august i den tredie 
time1) eller deromkring i den højhellige fader i Kristus og vor herre, ved 
Guds forsyn herr pave Urban 6.s. fjerde pontifikatsår i nærværelse af de hæ
derværdige og gode mænd de herrer Godskalk Boystorp og Johan Samsons, 
præster, evige vikarer ved samme sankt Petri kirke, Otto, kaldet Sake, klerk, 
og Arnold Sinneghe, borger i Lübeck, som særligt tilkaldte og udbedte vid
ner til det fornævnte.

(Notarmærke) Og jeg Markvard Jensen af Hedeby, klerk i Slesvig, ved kej
serlig bemyndigelse offentlig notar, har sammen med de fornævnte vidner 
personlig overværet tilståelsen og kvitteringen for oppebørslen af disse gyl
den og penge, og at alt det fornævnte gik således for sig og fandt sted som for
nævnt, og det, som jeg således har set og hørt finde sted, har jeg opsat i denne 
offentlige form, til hvilken jeg efter anmodning og opfordring har føjet mit 
sædvanlige og vanlige mærke til vidnesbyrd om alt det fornævnte.

1) d.v.s. omkring kl. 9.
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[1381]1) 28. august. Homborgsund 164
Biskop Jon af Oslo, Ogmund Finssen, Norges konges drost, Vinald, provst ved apostel

kirken i Bergen, Henrik, provst ved Vor Frue kirke i Oslo og Norges kansler, Håkon Jons
son, Gaute Eiriksson, Bent Nielsen, Henrik Mikkelstorp, Adolf Haraldsen, Jens Mer- 
tensen, Jon Darre og Ogmund Bolt meddeler hanses tæderne, at de har bemyndiget dron
ning Margrete til at forhandle med stæderne om fred og privilegier, indtil kong Oluf bliver 

myndig.

Afskrift i Wismar.

Med oprigtig anbefaling såvel som inderlig og venskabelig hilsen med 
Gud tilforn.

Til de hæderlige og kære venner. I skal vide, at vi er kommet overens med 
den højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete, dronning af Norge og Sverige, 
og vi har overdraget vor herres og rigets sag til hendes nåde i forholdet til 
Eder, således at hvad hun aftaler med Eder om fred og privilegier, som I har 
fra vor herre kong Olufs og hans forfædres side, det har hun fuldmagt til fra 
os, og det er vor vilje så længe, indtil vor herre kong Oluf bliver myndig, hvis 
Gud giver ham livet (så længe). Lev vel og vær hilset med Gud, idet I trygt 
kan stille fordringer til os efter Eders forgodtbefindende. Skrevet i sundet, 
kaldet Homborgsund, dagen før sankt Johannes Døberens halshugningsdag 
under den herre bispen af Oslos segl samt segl tilhørende herr Ogmund Fins
sen, Norges riges drost, og Håkon Jonsson, væbner.

Dette har vi Jon, af Guds nåde biskop af kirken i Oslo, Ogmund Finssen, 
den herre kongen af Norges drost, Vinald, provst ved de tolv apostles kirke 
i Bergen samt forstander for kongen af Norges kapeller2), Henrik, provst 
ved Vor Frue kirke i Oslo og den herre kongens og Norges riges kansler, Hå
kon Jonsson, Gaute Eiriksson, Bent Nielsen, Henrik Mikkelstorp, Adolf Ha
raldsen, Jens Mertensen, Jon Darre og Ogmund Bolt, Eders ydmyge tjenere, 
affattet.

1) brevet er optaget i recessen af 1381. Efter 15. september, nr. 165. - 2)jf. herom Kult. leks. 
VIII s.v. kapellgeistlighet.

1381. Efter 15. september. Skåne 165
Reces af hansedagen i Skåne.

Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1381 forsamledes rådsudsendingene og fogederne fra sø- 
stæderne i Skåne efter ottendedagen efter den glorrige jomfrus fødsels-
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dag, fra Lübeck de herrer Simon Swerting, Herman Osenbrugge og Johan 
Lange, fra Rostock Johan van der Aa, fra Stralsund Bertram Wulflam og 
Didrik Krüdener, fra Wismar Johan Dargetzow, fra Greifswald Henrik 
Schuppelenberg, fra Stettin Bruno Wardenberg, fra Kolberg Nicolaus Ska
deman, fra Preussen Peter Oldeland, fra Kampen Hendrik van Wiltzen, fra 
Bremen Meinhard Husing, fra Zutphen Jan Wolf, fra Stavern Andries Peye, 
fra Zierikzee Waddin Lyvense, fra Briel Hendrik Junge, fra Eiburg Jakob 
Hugenssen, fra Harderwijk Willem Stubbe, fra Amsterdam Pieter Abbe og 
gennemdrøftede disse nedenfor anførte sager.

< 1 > For det første angående den skade, som Trued Hase og Stig Hågen- 
sen og deres hjælpere har voldt herr Gregor Swerting og købmanden og by- 
mændene i Falsterbo i året (13)79, hvilken de på begge sider havde henskudt 
til Danmarks riges råd og stæderne efter ordlyden af de breve, der er affattet 
derom1). Herom har fornævnte, rigets råd og ærkebispen af Lund og stæ
derne, i nærværelse af dronningen fældet den kendelse, at købmanden og by- 
mændene ikke har forbrudt deres og rettelig skal have deres igen. Og videre 
vedrørende dommen ved domstolen, på grund af hvilken de anklager herr 
Gregor, det har de forskrevne herrer afgjort således, at der er sket dem al ret, 
og det skal herr Gregor være frikendt for. Og endvidere angående beskyld
ningen for den skade, som herr Gregor og Trued har mod hinanden, det skal 
de stå til ansvar for over for herr Gregor og han over for dem igen.

<2> Fremdeles manede stæderne dronningen og rigets råd om den store 
drabelige skade, som er sket købmanden på/havet ved rov og også nu i år i 
Skåne ved rov og brand og også tidligere i Malmø ud fra riget og tilbage til 
det igen og fra rigets borge og op på dem igen og delvis fra rigets indbyggeres 
side. Derpå svarer dronningen og rigets råd tilbage, at det gør dem ondt, og 
vil vi forfølge dem, der har gjort det mod os, vil de gerne yde hjælp dertil og 
håber, at de ikke fremtidig behøver at stå til ansvar for det. Og de tager denne 
artikel til hjælp fra vore privilegier, at den uskyldige ikke skal betale for den 
skyldige, og at ingen behøver at bøde for en anden, men enhver for sig 
selv2). Derfor er der fastsat et møde i Nykøbing på Falster til førstkommen
de midfaste3); dertil vil dronningen komme med hele rigets råd med fuld
magt og vil til mødet føre så mange af anførerne for sørøverne og mordbræn
derne med, som hun kan bringe dertil af dem, og vil hjælpe med til, som hun 
bedst kan, at der vederfares os erstatning for vor skade. Og hvis nogen af dem 
ikke vil yde os erstatning, vil de hjælpe os til, at man forfølger dem, som man 
bedst kan. Og punktet om at holde møde det har enhver henvist til sit råd, og
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de meddeler herr Henning Podebusk i Korsør et svar derpå, så snart man 
kan.

<3> Her på dette forskrevne møde er der givet frit lejde indtil sankt Val
borgs dag4) til disse efterskrevne sørøvere og mordbrændere, således at de 
skal være i sikkerhed for stæderne og deres mænd uden for stæderne og deres 
grænseskel, og de har til gengæld lovet os og alle vore mænd frit lejde med 
hånd og mund for sig og alle dem, der vil gøre og undlade at gøre noget for 
deres skyld, nemlig: Detlev Knut har taget Lydeke Skinkel og Eler Rantzau 
i sin beskyttelse, for dem har Henneke Moltke, Henning Berg og Henrik 
Barnekow garanteret; fremdeles garanterer Klaus Grubendal og Klaus Ske- 
peles for Henneke Grubendal; fremdeles garanterer Herman Fleming for 
Svarteskåning; fremdeles garanterer Jakob Eskilsen og Jens Lavesen for 
Niels Jonsen fra Araslov; fremdeles garanterer Stig Hågensen for Trued 
Mus; fremdeles garanterer herr Anders Jakobsen for Holger Jonsen; frem
deles garanterer Otto Drantzow og Jakob Mus for Henrik Wardenberg og 
Påskedag, hans fælle. Disse løfter har herr Henning Podebusk, drost, herr 
Tue Galen, gælker, og herr Holger Gregersen, ridder, Konrad Moltke og Pe
der Nielsen, væbnere, modtaget til stædernes hånd sammen med dem fra 
stæderne, der står skrevet her foran i recessen.

<4> Angående afholdelsen af dette møde har fogeden fra Kampen sva
ret, at han nok formoder, at de ikke kan sende nogen dertil, fordi det er vin
ter. Dertil har vi andre sagt, at vi gerne vil gøre det for deres skade, som vi 
gør for vor egen, hvis de sender os breve med fuldmagt.

<5> Fremdeles var Eskil Falk for rigsrådet og for os med kong Magnus’ 
brev, der lyder på medgift5). Svaret er udsat til samme møde.

<6> Fremdeles klager Otto Drantzow over, at der blev taget noget fra 
ham på et skib til en værdi af omkring 60 mark lybsk, ifølge hans klage foran 
Varberg før pinse, i den tid, da vore rådmænd var høvedsmænd på fredeski
bene. Svaret er også udsat, (så det kan forelægges) vore høvedsmænd, og 
gensvaret skal man meddele herr Degenhard Buggenhagen på Lolland.

<7> Fremdeles klager munkene fra As kloster også over vore høveds
mænd, og også bymændene i Varberg klager over, at der blev taget skibe fra 
dem af vore høvedsmænd.

<8> Fremdeles har ærkebispen og mange bønder klaget over herr Nico
laus Segefrid, og klagen har de givet skriftligt til herr Bertram Wulflam.

<9> Fremdeles vilde (ærke)bispen have tiende af fiskerne af silden. Det 
er også udsat til samme møde.

< 10 > Og desuden angående bandlysningen over købmanden i Malmø
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på grund af kirken i Øvre Malmø, der er brudt ned. Også det er udsat til næ
ste møde.

< 11 > Fremdeles har vi haft drøftelser om, at man gerne så, at stæderne 
vilde overlade borgene til dronningen og herr Henning, som man jo skal, når 
tiden er udløbet6). Men at bestride tolden og alle afgifter og alle fogedier 
markedstiden over, det vilde de godt tilstede os. Desuden vilde de godt tilste
de, at vi vor tid ud indsætter vore fogeder på borgene, nemlig Skanør og Fal- 
sterbo og i Malmø, så at de kun har navnet7) og jurisdiktionen. Og de 1000 
mark vilde de gerne opgive8).

<12> Fremdeles skal alle høvedsmænd fra borgene mellem Agder og 
Skåne og også på de nævnte borge i Skåne, hvis de kommer i deres varetægt, 
afgive løfte og garanti for, at der fra den side, hverken til lands eller til vands 
skal ske købmanden nogen skade, og at de vil værne og beskytte købmanden 
og vende al ting til det bedste. Om disse punkter skal man på fornævnte mø
de give et endeligt svar om afslag eller tilslutning.

< 13 > Fremdeles har vi i fællesskab af dronningen begæret stadfæstelse af 
vore privilegier i Norge. Dertil har hun sagt, at hun har magt dertil og vil ha
ve fuldmagt dertil til mødet, når blot vi alle kommer dertil med fuldmagt, ef
tersom hun og rigets råd mener, at nu da kongen er død, er vore privilegier 
magtesløse. Dog har rigets råd i Norge sendt os et brev med denne ordlyd: 
Med oprigtig anbefaling (o.s.v. = nr. 164).

1) kendes ikke. - 2) jf. 1369 30. november § 20, gentaget 1370 24. maj § 20, DRB. III 8 nr. 
372 og 449. - 3) 16. marts i 1382. - 4) 1. maj. - 5) jf. om dette forhold 1382 [efter] 24. juni, nr. 
248 § 2 samt mere ubestemt i recessen 1379 24. juni § 15, DRB. IV 1 nr. 508. - 6) d.v.s. ved 
udløbet af de 15 år i 1385. -J) teksten har den namen; meningen må være, at dronningen og 
rådet kan indsætte en (overordnet) foged, hvis beføjelser med de angivne indskrænkninger for
trinsvis kommer til at dreje sig om jurisdiktionen, jf. også Schåfer, Das Buch des lubeckischen 
Vogts auf Schonen, Einleitung s. CLI og note 6. - 8) både Henning Podebusk og Gregor Swer- 
ting og Nicolaus Segefrid havde fået tillagt dette beløb om året for forvaltningen, jf. DRB. III 
8 nr. 524 og IV 1 nr. 402 § 24.

166 1381. 19. september. Hubbrechting
Johan Wulvesbrok sælger med samtykke af sin broder Otto alt sit gods i Rantrum, 

Ostenfeld og Svesing til vikarerne i Slesvig til brug for sankt Trinitatis gilde.

Afskrift på Gottorp.

Jeg Johan Wulvesbrok til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

I skal vide, at jeg med min elskede broder Otto Wulvesbroks, væbners, og
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mine rette arvingers samtykke og fri vilje i det Herrens år 1381 den 19. sep
tember på Sønder-Gøs herredsting Hubbrechting til de gode mænd de her
rer vikarer ved kirken i Slesvig til brug for sankt Trinitatis gilde har solgt og 
skødet mit gods i Rantrum, på hvilket Boje Kallesen nu bor, som hvert år be
taler seks store skæpper rug, i Ostenfeld, på hvilket ‘lille’ Morten nu bor, som 
hvert år betaler fire store skæpper rug, og i Svesing, på hvilket Niels Thaam 
nu bor, som hvert år betaler 18 skilling lybsk, med al ret, med tilliggender og 
ejendomsret, at besidde evindeligt, for 30 mark lybsk, som jeg har fået og op
pebåret i rede og optalte penge. Og vi Henneke, kaldet Fod, og Lyder Storm, 
væbnere, aflægger løfte på tro og love in solidum og med håndslag sammen 
med nævnte Johan, og vi forpligter os og vore arvinger til at frigøre og fri 
nævnte vikarer omtalte gods fra krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd om 
alt det fornævnte er vore segl hængt under dette brev. Givet og handlet dag, 
måned og sted som ovenfor.

1381. 9. oktober. Oslo 167
Kong Oluf overdrager med samtykke af drosten herr Ogmund Finssen sine tjenere Tide- 

ke Skytte og Gudbrand Erlingsson al den ret, som tilkommer ham og kongedømmetfra Tor
bjørn Koil for drabet på Hallvard Jonsson og hans to svende Orm og Øystein.

Original i det norske rigsarkiv.

1381. Omkr. 18. oktober1). Lübeck 168
Herr Nicolaus Duzekop, sognepræst i Tønder, kvitterer Adelheid, enke efter Lambert v. 

Kampen, for den arv, han har modtaget efter den afdøde, der var hans farbroder.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at herr Nicolaus Duzekop, sognepræst ved kirken i Lille 
Tønder, var til stede for rådet og ved bogen med fuld anbefaling 

fra rådmændene i Segeberg2) og erkendte, at han af Adelheid, enke efter 
Lambert v. Kampen, har modtaget fuld fyldestgørelse med hensyn til arven 
efter samme Lambert, hans farbroder, idet han erklærer hende og alle, hvem 
det vedkommer, fuldstændig kvit og løst fra ethvert yderligere krav, kanonisk 
eller romerretligt, således som det er aftalt af de herrer Henrik Westhof og 
Henrik Schonenberg og skrevet på rådets befaling.

1) indførelsen er den 5. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1381 evangelisten Lu
kas' dag - 2)jf. Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 264 nr. 394, der dog ikke omtaler, at Nicolaus 
- i brevet med tilnavnet Duuelskop - var præst i Tønder.
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169 1381. 21. oktober
Gunnur Ingemarsdatter, enke efter Niels Dus, oplader halvdelen af en hovedgård samt 

tre gårde til Ingemar Grubbe.

Eline Gøyes jordebog.

Fremdeles først et brev, at Gunnur Ingemarsdatter, Niels Dus’ enke, op
lader til sin broders Niels Grubbes søn Ingemar Grubbe al sin rettig

hed i det gods, som var tilfaldet hende som ret arv, nemlig den halve hoved
gård fjernt fra solen1), tre andre gårde, (og) Hyaasfæste, men således at 
kornskylden kommer til Gloslunde kirke efter Jens Grubbe i Gloslundes død. 
Givet de 11000 jomfruers dag 1381.

1) d.v.s. mod nord.

170 1381. 24. oktober
Everhard Nienstede har inddrevet Heine Munters arvegods på Bornholm.

Registratur i Danzig.

Everhard Nienstede har inddrevet Heine Munters arvegods på Bornholm, 
således at der ikke følger yderligere påmindelse. Everhard Nienstede 

(er) garant. Givet i det Herrens år 1381 torsdag før Simons og Judas’ dag.

171 1381. 4. november. Malmø byting
Tingsvidne af Malmø byting om, at borgmester Anders Pedersen har skødet sin hoved

gård til sin hustru Ingerd Jensdatter.

Original i rigsarkivet.

iels Gunnarsen, foged i byen Malmø, Tolv Gødmersen, Klaus Danken- 
hagen, Povl Eskilsen, Jakob Andersen, Niels Truedsen og Peder Tue

sen, rådmænd og bymænd sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Vi vil, at det til evig erindring om sagen skal stå fast for alle, nulevende og 
fremtidige, at i det Herrens år 1381 mandagen næst efter allehelgensdag1) 
var den gode mand Anders Pedersen, vor borgmester, til stede på vort byting 
og i nærværelse af os, som hørte og så det sammen med overmåde mange an
dre troværdige mænd, afhændede og tilskødede nærværende brevviser In-
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gerd Jensdatter, hans højtelskede hustru, sin hovedgård, som han nu person
ligt bebor, med huse, bygninger, kældre, grundstykker, jorder, gårdsrum og 
alle andre tilliggender til samme hans gård sammen med hele hans formue, 
nemlig bryggerkedel, kar, alle bryggeredskaber tillige med alt løsøre, kaldet 
‘bohave’2), og alle hans andre ejendele, som befinder sig i denne hans gård, 
slet intet undtaget, med hvilke benævnelser det end kan opregnes, at besidde 
efter hans død med rette evindelig, uden at der senere efter hans død skal 
foretages noget andet skifte mellem hans arvinger og samme Ingerd. For at 
ikke det, som sandheden billiger, skal drages i tvivl af efterkommerne, har vi 
til vidnesbyrd om det fornævnte bestyrket dette brev ved at hænge vore segl 
under. Givet ovennævnte år, dag og sted.

1) 1. november. - 2) dansk ord i den latinske tekst.

1381. 13. november 172
Oluf Lunge af Musse, ridder, og Jens Falster, væbner, erklærer, at de sammen med 

Niels Manderup har skiftet det gods, der tilfaldt denne, deres hustruer Marina og Johanne 
og disses søsterfru Kristine efterfru Gertruds død, enke efter Niels Manderup, og opregner 
Niels Manderups lod.

Original i rigsarkivet.

Oluf Lunge af Musse, ridder, og Jens Falster, væbner, til alle, der ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi med nærværende 
brevviser, den gode mand Niels Manderup retmæssigt og i sandhed har skif
tet noget gods, som alt og hver især tilkom samme Niels og vore elskede hu
struer, Marina og Johanne, og deres søster fru Kristine Nielsdatter efter fru 
Gertruds død, enke efter Niels Manderup, således at samme Niels Mande
rup som sin del og lod skal have og besidde gods, nemlig 13 øre jord i Venslev 
og 30 øre jord i Vejleby i Horns herred med alle dets tilliggender, vådt og tørt, 
intet undtaget, at råde over som evig ret. Til vidnesbyrd herom er vore segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd, de herrer 
Mathias af Hørby og Peder af Hagested, præster, Tyge Vispe, Anders Oluf- 
sen, Jens Pallesen, Jakob Mogensen, væbnere, og Mogens Pedersen, by
mand og borgmester i Holbæk. Givet i det Herrens år 1381 på biskoppen og 
bekenderen sankt Briccius’ dag.
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173 1381. 23. november. Gottorp
Johan v. Thienen, ridder, hertugdømmet Slesvigsjustitiar, erklærer, at fru Anna, enke 

efter væbneren Eler Stampe, har solgt alt sit gods i Flekkeby, Gøteby og Holmelen til grev 
Henrik 2. af Holsten og Stormarn for 350 mark lybsk.

Original i rigsarkivet.

Johan, kaldet von Thienen, ridder, justitiar i hertugdømmet Slesvig, til al
le, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at den hæderlige frue, fru 
Anna, enke efter væbneren Eler Stampe - god ihukommelse - var til stede for 
mig og med samtykke fra alle dem, hvis samtykke hertil med rette måtte ind
hentes, til den velbyrdige og navnkundige fyrste, herr Henrik, greve af Hol
sten og Stormarn, og hans rette arvinger for 300 mark og 50 mark lybske 
penge, udbetalt til samme fru Anna i rede penge, frit, af egen drift og frivilligt 
solgte og efter landets skik skødede og afhændede alt sit gods i Flekkeby, Gø
teby og alt det gods, som kaldes Holmelen, tillige med agre, enge, skove, lun
de, græsgange, vande, vandløb, damme, fiskevande og i det hele taget med 
alle dets tilliggender, alle som eet, intet undtaget nu eller senere, samt med 
afgifter, frugter, oppebørsler, friheder og brug og med alle åbne breve og pri
vilegier, med hvilke herr Gerhard, greve af Holsten - lykkelig ihukommelse 
- mens han levede, havde solgt nævnte gods1), således som samme fru Anna 
frit besad nævnte gods gennem adskillige år fredeligt og ukæret uden indsi
gelse, anfægtelse eller krav fra nogen som helst, idet hun ligeledes overdrog 
og overgav nævnte herr grev Henrik nævnte åbne brev og privilegier i min 
og nedenfor anførte vidners nærværelse og overførte herligheden til nævnte 
gods og alle dets tilliggender til samme herr grev Henrik og hans arvinger og 
efterfølgere på sine og alle sine arvingers og efterfølgeres vegne. Dette er 
handlet på Gottorp i det Herrens år 1381 på martyren sankt demens’ dag 
i nærværelse af de berømte mænd herr Johan Sehested, ridder, Mogens Båd, 
dengang foged på Gottorp, Hartvig Porsfeld, Henneke Skinkel, Detlev Tin- 
huus, Sigfred Limbæk, Otto Wulvesbrok og Klaus Ahlefeld, som sammen 
med mig har hængt deres segl under dette brev til vidnesbyrd om det for
nævnte.

1) jf. 1327 31. august, DRB. II 9 nr. 434.

174 [1381]') 28. november
Kong Richard 2. af England stadfæster kong Athelstans privilegier  for Malmesbury,
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som denne havde givet, fordi borgerne havde hjulpet ham i kampen mod danskerne, jf. 
DRB. 11 nr. 297.

Afskrift i London.
1) brevet er indført i kopibogen blandt brevene for 1381.

1381. 29. november 175
Danzig giver Cecilie, Bertold Huxers hustru, anbefalings brev til at inddrive den afdøde 

ægtefælles gods på Bornholm.

Registratur i Danzig.

Cecilie, Bertold Huxers hustru, fik anbefalingsbrev til at inddrive hendes 
afdøde ægtefælles gods på Bornholm, således at der ikke skal følge 

yderligere påmindelse. Konrad v. Goting (er) garant. Givet i det Herrens år 
1381 dagen før Andreas’ dag. Johan Sunerburgh.

[1381]') 30. november 176
Rådet i staden Lubeck beder borgmestre og rådmænd i Danzig svare, om de er indforstå

et med tidspunktetforforhandlinger i Nykøbing således som det er blevetforeslået af dron
ning Margrete under forhandlingerne i Skåne i september.

Original i Danzig.

Forbindtlig hilsen med vedvarende kærligt venskab tilforn.2)
Enestående elskede venner. Vi meddeler Eder, at de hæderværdige 

mænd, de herrer Simon Swerting, borgmester, Herman v. Osenbrugge og 
Johan Lange, vore elskede fæller i rådet, der iøvrigt var til stede ved forhand
lingerne i Skåne, ved deres tilbagekomst har indberettet til os, hvorledes den 
navnkundige fru dronning af Norge samt råderne fra Danmarks rige sam
mesteds har foreslået at holde en dagtingning i Nykøbing næstkommende 
midfaste, hvilket enhver af stædernes repræsentanter, der da var til stede der, 
henskød til deres råd, idet han derefter så hurtigt som muligt vilde underrette 
os om deres hensigt eller det modsatte. Særligt indlod den anbefalelsesværdi
ge mand herr Peter Oldeland, Eders fælle i rådet, som var til stede der, sig på, 
at han derefter vilde underrette os om Eders ufortøvede svar. Men eftersom 
vi ikke har fået noget svar fra den omsigtsfulde mand om Eder i denne sag, 
beder vi ivrigt om, at I skal sørge for at sende os Eders omgående svar angå
ende det fornævnte, fordi føromtalte fru dronning og fornævnte råder ønsker
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at få vished derom, således at de i god tid og før isdannelserne og lukningerne 
af vandvejene kan tilkalde de indbyggere i Danmarks rige, som skal tilkaldes 
til samme forhandlinger. Men I skal værdiges at vide, at vi på Eders vegne 
har trukket 100 mark preussisk af pundtolden, at overgive til herr Henning 
Lankow, Eders fælle i rådet. Af den grund beder vi om, at I skal betale ham 
samme. Og eftersom vi stadig savner meget angående fredeskibene til beta
ling af lejesvendene, anråber vi Eder, elskede mænd, om, at I ligeledes vil til
skrive os, hvor meget vi stadig på Eders vegne kan trække af den pundtold, 
der er indsamlet hos Eder. Den højeste bevare Eder og byd over os. Skrevet 
på apostelen sankt Andreas dag under vort sekret. Vi beder Eder om at sende 
os et ufortøvet svar om det fornævnte med denne udsending.

Rådmændene i staden Lübeck.
1) jf. nr. 165. - 2) adressen står på brevets bagside: Skal overgives til de hæderværdige og såre for

standige mænd, de herrer borgmestre og rådmænd i Danzig vore oprigtigt elskede venner.

177 1381. 30. november
Oluf Nielsen Kor reb onde, bymand i Malmø, sælger to gårde i Billinge til væbneren 

Werneke Konradsen for fyldestgørende betaling

Original i det svenske rigsarkiv.

Oluf Nielsen, kaldet Korrebonde, bymand i Malmø, til alle, der ser det
te brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg erkender, at jeg til 
den velbyrdige mand, nærværende brevviser, Werneke Konradsen, væbner, 
for tilstrækkelig betaling, så at jeg erklærer mig tilfreds, har solgt, afhændet 
og skødet i skødet min gård i den søndre del af landsbyen Billinge i Onsjd 
herred, som jeg fik efter arveretten efter min elskede faders død - god ihu
kommelse - og en anden gård sammesteds, som jeg ved retmæssig købs ad
komst erhvervede af Åge Pedersen, med agre, enge, græsgange, skove, fiske
vande og alt andet, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget, med hvil
ke navne det end benævnes, at besidde med rette evindelig. Af den grund for
pligterjeg mig og mine arvinger til efter landets love at hjemle, fri og frigøre 
samme Werneke og hans rette arvinger fornævnte gods med alt dets tilbehør 
fra krav og tiltale fra hvem som helst, nulevende og fremtidige. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de 
gode mænd, nemlig Albert Nielsen, borgmester i Malmø, Jakob Gøtriksen
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af Bunkeflo, væbner, Henneke Ågesen, Jakob Andersen, Peder Tuesen og 
Mogens Povlsen, rådmænd og mine medborgere sammesteds. Givet i det 
Herrens år 1381 på apostlen sankt Andreas’ dag.

1381. 6. december 178
Sulislav v. d. Lancken pantsætter 4 mark og 4 skilling afgift i stralsundsk mønt i sin 

gård Wostevitz på Rügen til ridderen Henning Podebusk, Danmarks riges drost, for 42 ¥2 
mark stralsundsk.

Original i Putbusarkivet.

Jeg Sulislav v. d. Lancken erkender åbent og bevidner med dette brev sam
men med mine rette arvinger, at jeg i medfør af retmæssig gæld skylder 

den ærlige ridder her Henning Podebusk, Danmarks riges drost, og hans ret
te arvinger 42 J4 mark stralsundske penge, som han har lånt mig i rede pen
ge. For disse overlader og stiller jeg ham som pant fire mark og fire skilling 
afgift i stralsundsk mønt i min gård i Wostevitz med fem bol sædeager og 
med alt tilbehør, der ligger til den fornævnte gård og til bolene, intet undta
get derfra, det være sig i arv eller i len, således som det fornævnte gods ligger 
og fra gammel tid har ligget inden for sine skel, hvilken afgift han skal oppe
bære hver sankt Mortens dag1) og, hvis det er nødvendigt, udpante fra det 
fornævnte gods og gøre med panterne, således som det er ret i landet ifølge 
renteaftale. Når jeg fremdeles vil indløse disse fornævnte fire mark og fire 
skilling afgift, så skal jeg udrede både afgift og hovedstol samlet på sankt 
Mortens dag. At alle disse forskrevne ting skal forblive stadige og faste, det 
har de ærlige mænd, nemlig Otto Wusteni, Hartman Segebode, Nicolaus 
Soldes, Henrik v.d. Lancken, min fætter, med samlet hånd i troskab lovet 
sammen med mig. Til vidnesbyrd om disse forskrevne punkter har jeg 
hængt mit segl sammen med mine medleveres segl under dette brev, der er 
givet år 1381 efter Guds byrd på den hellige biskop sankt Nicolaus’ dag.

1) 11. november.

1381. 11. december. Ringsted 179
Kong Oluf pålægger Jens Buk, lure lostesen, Werner og Strange Pedersen at indføre 

Torkil Nielsen i det gods i Gårds herred, som han arvede efter sin fader Niels Birgersen.

Afskrift i Lundebogen.
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Oluf, af Guds nåde de Danskes, Norges, de Venders og Goters konge, 
hilsen og nåde.

Vi pålægger Jens Buk, Ture Tostesen, Werner og Strange Pedersen hos 
Eder, at de efter landets love skal indføre nærværende brevviser, Torkil Niel
sen, søn af og ret arving efter Niels Birgersen, i håndgribelig besiddelse af det 
gods, nemlig Skepparslov, Isgrannatorp, Svenstorp, Mansdala, Litha, 
Bjårnhult og en gård i Vram, med dets tilliggender, der er tilfaldet ham med 
arveret og på lovlig vis tildømt ham ved vore fire breve1), og forsvare ham 
efter indførelsen i samme. Givet i Ringsted under vort rettertingssegl i det 
Herrens år 1381 onsdag efter den hellige jomfru Marias undfangelsesdag 
med Niels Drage som vidne.

1) jf. 1378 13. maj, 1378 4. juni, 1378 19. august, 1378 9. september, DRB. IV 1 nr. 399, 
405, 424 og 428.

180 [1381]'). Omkr. 20. december
Geseke Kolzackes sælger halvandet bodested i Skanør til Johan v. Hagen.

Notits i Rostock.

eseke Kolzackes solgte med samtykke af Herman Havekesbeke til Johan 
kJ v. Hagen halvandet slagterbodested i landet Skanør, liggende ved 
Rothger Pilgrims boder, hvilke hun, eftersom de havde været hendes, oplod 
til ham, idet hun lovede sikkerhed.

1) indført blandt notitserne for 1381. Den nærmest forudgående datering er fredagfør Tho
mas ’ dag.

181 (13)81')
Mathias Mertenstorp og syv andre skippere klager til de preussiske stæder over Nicolaus 

Segefrid, høvedsmand på Helsingborg som skyldes for at have støttet sørøverne, medens 
fredeskibene lå i Stralsund, og skildrer derefter deres kamp med sørøverforeren Rambow.

Afskrift i Danzig.

Venlig hilsen til hansestæderne i Preussen.
I skal vide, at fredeskibene, for hvis skyld vi skal give pundtold, ligger 

i Stralsund og ikke var i Øresund. Derfor havde sørøverne samlet sig i Hel-
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singborg. Der havde Nicolaus Segefrid fra Stralsund, der er høvedsmand på 
Helsingborg, givet dem, sørøverne, frit lejde op i borgen og for alle sine 
mænd. Og Peter Dartsow fra Stralsund, han er også på Helsingborg, han er 
værre end nogen af de andre. Han er hos dem omkring tre eller fire uger og 
rider igen op til borgen. Dette er de fornævnte anførere, der står her i dette 
brev: Svarteskåning, den anden Wardenberg, Henning v.d. Osten, den fjer
de anfører hedder Rambow og har kone og børn i Wismar. Og da de vilde 
sejle over fra Helsingborg til Sjælland, da fangede vi Rambow selvtiende ude 
på havet, og på havet henrettede vi fem og satte deres hoveder på stage i Hel
singør, og de andre kastede vi i havet. Derfor klager vi til Gud og Eder over, 
at vi lå der med næsten 40 skibe, og over, at fogeden ikke underrettede os. Og 
havde han ladet os det vide blot med et ord, så kunde vi have faet dem. Men 
vi og alle skipperne, der lå der, som vi ikke kan nævne ved navn, var os be
hjælpelige på den tid, og også englænderne, de hjalp os, så godt de kunde. I 
skal vide, at vi skippere ikke anser fogeden i Helsingborg for så god en mand, 
at han skal være foged på stædernes vegne på borgen, for han er en forræder 
mod hansestæderne, fordi han gav sørøverne frit lejde til sig, da fredeskibene 
var i Stralsund. Dette skete før sankt Petef§ og Paulus’ dag2).

Ved mig, Mathias Mertenstorp, og Everhard Struk og 
Repenhorst og Stendal, Gerhard Wunke, Jan Stevenssen fra 
Harderwijk, Herman Ludenhagen fra Stralsund og Heket. 
Lev vel i Kristus.

1) året står i overskriften til brevet: Brev fra de skippere, der halshuggede sørøvere (13)81. - 2) 29. 
juni.

1381 182
Herr Knud, prior, og herr Niels Knudsen, vikar, bevidner fru Lucia Agesdatters ga

vebrev angående gården Ormatofta.

SkånebrevsfortegnelsenJ).

Vidnesbyrd, udstedt af prioren herr Knud og vikaren herr Niels Knud
sen, om fornævnte fru Kristine (!)2) Agesdatters gavebrev vedrørende 

en gård, kaldet Ormatofta, i Gårds herred. Givet 1381 og med det ovennævn
te gavebrev fæstet dertil.

1) Brevet er endvidere registreret i to af udkastene til Skånebrevsfortegnelsen i forbindelse 
med 1380 24. august, jf. nr. 55. - 2) antagelig fejl for Lucia, jf. nr. 55.
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183 1381
Niels Wæmundsson skænker sin hustru Rangfrid Ketilsdotter 40 mark penge i morgen

gave og pantsætter alt sit gods i Ulås i Voxtorps sogn herfor. - ‘Skrevet i det Herrens 
år 1381 under segl tilhørende de gode mænd Arvid Piik, Nils Svensson og Er
land Algotsson.’

Original i det svenske rigsarkiv.

184 1381
Jens Gødekesen af Gødstrup testamenterer sin gård i Gødstrup til Næstved sankt Peders 

kloster.

Næstved klosters registratur (1528).

Tens Gødekesen af Gødstrup overdrog og testamenterede os sin gård i Gød
strup, nemlig to øre skyldjord. 1381.

185 1381
Næstved sankt Peders kloster har i mere end 16 år haft en bod i Brogade i Næstved i 

ukæret besiddelse.

Næstved klosters registratur. (1528).

En bod i Brogade havde været i klostrets ukærede besiddelse i mere end
16 år. 1381.

186 13<8>11)
Biskoppen af Roskilde stadfæster, at en bod ved sankt Peders kirkegård i Næstved er 

skænket til Næstved sankt Peders kloster og tillagt vikaren ved sankt Peders kirke.

Næstved klosters registratur (1528).

Biskoppen af Roskilde stadfæster en gave af en bod2) vest for sankt Peders 
kirkegård ved siden af skomagerboderne, hvilken er tillagt vikarens 

bord ved samme kirke. 13 < 8 > 1.
1) teksten har 1331, men da den omtalte bod først kom i klostrets besiddelse 1372, jf. DRB.

III 9 nr. 243, skal året rettes til 1381. - 2) teksten har bodæ siue taberne.
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1381 187
Hamburgs kæmnerregnskab.

Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg

øbere:....  26 skilling til ‘hønsefogeden’, til Henneke Limbæk på hanse-
-J stædernes vegne.... Til samme 13 skilling, til Nyhus og Hanerau.

1381 188
Jens Porse skøder gods i Gylling sogn til Ove Krabbe.

Akjærske registratur (1611).

Et skødebrev på pergament af Jens Porse til Ove Krabbe på det jordegods 
i Gylling sogn i Søby, en gård, som kaldes Skovsgård, og en enemærke 

lund, en ødegård i Søby, hver fjerde fure hen over Søby mark og hver fjerde 
træ i Søby skov. Under sin datum år 1381.

1381 189
Oluf og Anders Kluk skøder gods i Dalby til Konrad Moltke.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

luf Kluks og Anders Kluks skødebrev til Konrad Moltke på gods i Dal
by i Fakse herred. 1381.

1381 190
Tyre Torv ardsdatter og Jens Nielsen Hviding skøder deres gods i Tybjerg herred til Jens 

Rødmersen.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Tyre Torvardsdatter, Niels Jensens enkes, og Jens Nielsens, kaldet Hvi- 
dings, skødebrev givet Jens Rødmersen på alt deres gods i Tybjerg 

herred sammen med en hovedgård i Fensmark. 1381. På latin.



Nr. 191 7<5>81 120

191 1<3>81')
Sune Sunesen den yngre udsteder orfejdebrev til biskop Niels af Roskilde.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

p t orfejdebrev givet biskop Niels af Roskilde af den unge Sune SunesenEt orfejdebrev givet bisk( 
af Jasmund. 1 <3>81.

1) teksten har fejlagtigt 1481.

192 1<3>81‘)
Erik Pileman pantsætter sin gård i Ørsted til Konrad Moltke.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Erik, kaldet Pileman2), har pantsat Konrad Moltke af Farebæk sin gård i 
Ørsted. 13<8> 1. På latin.

1) teksten har fejlagtigt 1481. Erik Pileman nævnes ellers sidste gang 1380 11. januar, ovf. 
nr. 2. - 2) teksten har Gyllemand.

193 1381
Kong Oluf stadfæster indløsningen af Ramløse.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Kong Olufs stadfæstelsesbrev angående Ramløse gods, som blev indløst 
fra biskop Niels i Roskilde af Bo Falk af Gisselfeld og Henrik Bitsere. 

År 1381. På latin.

194 1381
Henrik Staverskov Gøye, Mogens Gøye afKrenkerup, Peder Tå, Mads Jensen iBellin- 

ge og Otto Jensen af Saltø sælger gods til Absalon Andersen Gøye af Kærstrup.

1. Referat i Helvig Kås ’ slægtebog i rigsarkivet.

Senere år 1381 har herr (J)1) Henrik Gøye, som kaldes Staverskov, Mo
gens Gøye af Krenkerup, Peder Tå, Mads Jensen i Bellinge, Otto Jensen 

af Saltø solgt Absalon Andersen Gøye af Kærstrup så meget gods, som herr
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Steen Basse, herr (!)‘) Bjørn Olufsen og herr (!)’) Erland Krugeland havde i 
pant.

2. Referat i Sofie Belows slægtebog i rigsarkivet.

Herr (!)') Henrik Gøye, som kaldtes Staverskov, som sammen med Mo
gens Gøye af Krenkerup, Peder Då (!)2), Mads Jensen af Bellinge, 

Otto Jensen af Saltø har solgt noget gods til Absalon Andersen Gøye af Kær
strup, således som brevene, dateret 1381, viser.

1) Henrik Gøye Staverskov og Erland Krugelund var ikke riddere, Bjørn Olufsen først rid
der i 1397. - 2) læs Tå, jf. ovf.

[1381-87]') 195
Kong Oluf stadfæster defriheder, som hans fader kong Håkon 6. havde givet sin tjener 

Jon Bassat, dennes hustru Gudrid Tbrsteinsdatter, deres børn, tjenere og gods.

Original på Kroken (Norge).

1) brevet kan ikke dateres nærmere end til kong Olufs norske regeringstid. Hans regerings
år må antagelig regnes fra 1381 29. juli, jf. nr. 155.

[1381-87]') 196
Kong Oluf skænker med samtykke af drosten Ogmund Finssen Torbjørn Asgrimsson 

Øvre Hjalparegård i Oslo mod, at han udreder, hvad der tilkommer kongen fra gården.

Vidisse 1421 3. september i Norges rigsarkiv.

1) brevet kan ikke dateres nærmere end til kong Olufs norske regeringstid, der antagelig be
gynder 1381 29. juli, jf. nr. 155.

[1382]'). 6. januar 197
Rådet i staden Lübeck beder Danzig tage stilling til et brev fra den tyske købmand i 

Brügge og anmoder desuden om, at man, da Lübeck har erfaret fra Stralsund, at Danzig 
vil deltage iforhandlingerne i Nykøbing vil sende rådsudsendinge til Lübeck tilforudgå
ende gennemgang af de punkter, der skal behandles i Danmark.

Afskrift i Danzig.

Hilsen i kærlighed og venskab tilforn med ønsket om alt godt.
Enestående elskede venner. ..... 2) Eftersom I desuden ved anden lej

lighed har tilskrevet de herrer rådmænd i Stralsund, at I vil besøge den dag-
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tingning, der skal holdes i Nykøbing, underrettede disse os om dette, hvad vi 
yderligere har sørget for at meddele den navnkundige fru dronning af Norge 
og Danmarks riges råder. Derfor beder vi Eder, elskede venner, indtrængen
de om, at I vil sende Eders rådsudsendinge, som skal rejse over til fornævnte 
forhandlinger, så betids herhen, at vi inden vor afrejse til Danmark i fællig 
modent kan behandle de artikler og punkter, der skal gennemdrøftes under 
samme forhandlinger, således som I jo vel ved. Herren bevare Eder. Skrevet 
på selve helligtrekongersdag under vort sekret.

Rådmændene i staden Lübeck.
1) brevet må være afsendt i 1382, da forhandlingerne i Nykøbing var berammet til 1382 16. 

marts, jf. nr. 165, og modtageren må være Danzig, jf. nr. 176. - 2) det udeladte vedrører Flan
dern.

198 1382. Omkr. 6. januar1). Lübeck
Johan Horborg sælger sin bod i Falsterbo til Heine v. Stade underforbehold af tilbage

købsret.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Johan Horborg, der var til stede ved denne bog2), er
kendte, at han til Heine v. Stade har solgt sin bod blandt klædeskæ- 

rerboderne i Falsterbo, hvilken er den anden bod fra borgen, så frit, som han 
havde den, for 100 mark med myndighed til at købe den tilbage for oven
nævnte sum penge, når som helst det måtte behage ham, nemlig Johan Hor
borg, hvilken bod han således oplod til ham ved bogen.

1) indførelsen er den 4. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1382 helligtrekongers 
dag - 2) d.v.s. ved notitsens indførelse i Niederstadtbuch.

199 1382. 12. januar. Lund
Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at fru Margrete Nielsdatter af Börringe kloster 

skænker og skøder alt det gods, der tilhørte hendes broder væbneren Peder Nielsen i Fru Al
stad, til Lundekirkens bygningsfond.

Original i det svenske rigsarkiv.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas 
og det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen 

evindelig med Gud.
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Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1382 søndagen 
inden ottendedagen efter helligtrekongersdag var den hæderlige frue Mar- 
grete Nielsdatter af Borringe kloster personligt til stede for os i vort kammer 
i Lund og frit og af egen fri vilje skænkede og afhændede alt gods tilhørende 
hendes broder Peder Nielsen, væbner, i Fru Alstad til vor Lundekirkes byg
ningsfond i overensstemmelse med, at samme Peder tidligere skænkede det 
til omtalte bygningsfond i sit endelige testamente, sammen med alt det andet 
gods og alle ejendele, han havde testamenteret til samme bygningsfond, og 
virkeligt skødede det i hænde på den hæderværdige mand herr Peder Jensen, 
vor kannik i Lund, forstander for samme bygningsfond, at besidde med rette 
evindelig. Til vidnesbyrd om denne gave, afhændelse og skødning har vi la
det vort segl hænge under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.

1382. 15.januar 200
Kong Olufs brev om Kelstrup i Ods herred.

Udtog i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge. 1382 onsdag 
efter ottendedagen efter helligtrekongersdag. Fører kun en krone1).

Registratur i rigsarkivet (omkr. 1564).

Kong Olufs (brev) på latin angående Kelstrup i Ods herred, givet 1382. 
Med et - foroven lidt beskadiget - segl, hvori en krone.

1) afskriverens egen bemærkning.

1382. 16. januar 201
Barnum Eriksen af Skarresholm, ridder, skanker og skøder en gård i Bennebo til Vor 

Frue kirke i Bjergsteds bygningsfond.

Vidisse 1414 24. februar i rigsarkivet.

Barnum Eriksen af Skarresholm, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen 
med Gud.

Alle skal vide, at jeg Barnum Eriksen frit skænker, skøder og overgiver til 
Vor Frue kirke i Bjergsteds bygningsfond en gård i Bennebo, der tilhører mig 
og som årligt har en værdi af to pund korn i afgift, på hvilken Grubbe bor, 
med alle dens tilliggender, vådt og tørt, hvilken jeg med dette brev overgiver 
og med hånden overdrager til samme kirke, at besidde evindelig. Rådighe-
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den over denne gård forbeholder jeg mig i mine levedage, men afgiften af 
samme gård skal samme kirkes til enhver tid værende kirkeværger årligt frit 
oppebære, at råde over til kirkens tarv, og når jeg måtte afgå ved døden, da 
skal de til enhver tid værende kirkeværger på kirkens vegne fuldt og helt be
fatte sig med såvel rådigheden over gården som oppebørslen af afgiften. Til 
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl til
hørende de gode mænd, nemlig Jens Navnesen, Oluf Grubbe og Evert 
Grubbe. Givet i det Herrens år 1382 torsdag før martyrerne sankt Fabians 
og sankt Sebastians dag.

202 [1382]1) 20. januar
Rådet i Thorn indbyder rådet i Danzig til forhandlinger i Marienburg bl.a. om det 

kommende møde i Nykøbing med dronning Margrete og Danmarks riges råd.

Original i Danzig

Efter venlig hilsen2).
Særlige kære venner. I skal vide, at vi har fastlagt et møde for vore stæ- 

der, at komme til Marienburg nærmeste onsdag før førstkommende 
kyndelmisse3) ved tertstid4) om mange slags sager vedrørende os og hanse- 
købmanden, således som vi har læst i Eders breve5), der er sendt til os, og 
som I har faet af købmanden og oldermændene, der nu ligger i Briigge, og 
også om den dagtingning, der skal holdes til midfaste6) i Nykøbing med 
dronningen af Norge og Danmarks riges råd, således som I godt ved, at det 
er blevet fastlagt under vor sidste samling1). Vi beder (Eder) med flid ufor
tøvet at sende Eders rådsudsendinge med fuldmagt til det fornævnte møde, 
hvortil vi også med iver vil sende vore rådsudsendinge. Byd over os. Givet 
mandagen før jomfruen Agnetes dag7) under vort sekret.

Rådmændene i Thorn.
1) mødet i Nykøbing var fastsat til 1382 16. marts, jf. nr. 165. - 2) adressen står på brevets 

bagside: Til rådmændene i Danzig vore kære venner og vise herrer. - 3) 2. februar. - 4) omkring kl. 
9. - 5) kendes ikke. - 6) 16. marts. - 7) 21. januar.

203 1382. 24. januar. Stralsund
Brødrene Sulislav, Nicolaus og Tetze v. d. Lancken, væbnere, sælger Lipsitz, Ramitz 

og Zilatitze på Rügen til ridderen Henning Podebusk, Danmarks riges drost.

Original i Putbusarkivet.
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I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle mænd, der ser dette 
brev eller hører det læse, at vi Sulislav og Nicolaus og Tetze, væbnere1), 

brødre, kaldet v. d. Lancken, sønner af Sulislav v. d. Lancken, hvem Gud væ
re nådig, erkender åbent med dette brev sammen med vore rette arvinger og 
bevidner, at vi med samtykke og med råd af vor kære moder Kristine og vore 
andre slægtninge2) har solgt og opladt og med dette nærværende brev til 
den ærlige ridder, herr Henning Podebusk, Danmarks riges drost, og hans 
rette arvinger sælger og som evigt salg oplader vor gård og vort gods i Lipsitz, 
Ramitz og Zilatitze med 5 bol sædeager med de grundstykker, der ligger 
dertil, og som vi skal udmåle ham - er der mere, det skal han give os flere 
penge for, er der mindre, så skal han give os færre penge - med alt det tilbe
hør og tilliggende, der ligger til fornævnte gård og gods, med græsgang, med 
eng, med mose, med skov, med buskads, med vande, flydende og stilleståen
de, med vej, med sti, med bakke, med dal, med alt det andet tilbehør, det væ
re nævnt eller unævnt, (således som) gård og gods med alt dets tilbehør ligger 
og fra gammel tid har ligget inden for dets skel. Denne fornævnte gård og 
dette gods med alt dets fornævnte tilbehør har vi solgt ham med arv og med 
len, med al frihed, med al ejendomsret, med al ret, den højeste og laveste, 
med afgift, med mønt, så frit som vi har haft det i allerfrieste omfang og vore 
forfædre i allerfrieste omfang har givet os det i arv og det fordum har været 
deres, således at hverken vi eller vore arvinger beholder noget i fornævnte 
gård og gods eller i tilbehøret til fornævnte gård og gods, (det være sig) hver
ken mindelighed, nåde, ret, tjenesteydelser eller påbud. Hvad vi eller vore 
arvinger hidtil har haft deri, det overlader vi altsammen til fornævnte herr 
Henning Podebusk og hans rette arvinger at besidde til evige tider. Denne 
fornævnte gård og det fornævnte gods med alt dets tilbehør skal vi fremdeles 
i nærværelse af landets herrer frit oplade med alle dem, der har len deri, til 
den fornævnte herr Henning Podebusk og hans rette arvinger straks, når 
han eller hans arvinger kræver det af os eller af vore arvinger. Efter opladel- 
sen skal vi eller vore arvinger hjemle den fornævnte herr Henning Podebusk 
og hans rette arvinger denne fornævnte gård og dette fornævnte gods med alt 
dets tilbehør år og dag, således som det er ret i landet, mod alle krav, det være 
sig fra gejstlige eller verdslige, som vil gå i retten, og som vil lade sig tilfreds
stille uden rettergang, og vi skal og vil frigøre og fri det helt over for alle dem, 
der har besiddelse eller afgift deri. Når fremdeles Sulislav v. d. Lancken, søn 
af vor broder Hannes v. d. Lancken, hvem Gud være nådig, kommer til skels 
år og alder, så skal han oplade denne fornævnte gård og dette fornævnte 
gods, og han skal give sit brev derpå med sit segl, og det skal formuleres og
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lyde ord til andet, således som dette krav er formuleret og lyder. Desuden er
kender vi, at dette fornævnte gods efter vort ønske og vor vilje og til fuld til
fredshed er betalt os med rede gangbare penge før affattelsen af dette brev. 
For at alle de forskrevne punkter skal forblive stadige og faste til evige tider, 
så har ærlige mænd, væbnere og riddere, aflagt løfte sammen med os med 
samlet hånd i troskab, nemlig Klaus v. d. Lancken, Johan v. d. Lancken, 
Predbjørn v. d. Lancken, børn af den gamle Predbjørn v. d. Lancken, hvem 
Gud være nådig, Henrik v. d. Lancken, søn af Tetze v. d. Lancken, hvem 
Gud være nådig, Klaus v. d. Lancken, Henneke v. d. Lancken, børn af Nede- 
mer v. d. Lancken, hvem Gud være nådig, herr Henning Plade, herr Rigvald 
Rotermunt, Henneke Vyris, Gutslav Suhrn, Hartman Segebode, Herman 
Norman, Dargemer Maskenholt, Wilken Plade, Konrad Plades søn, Wilken 
Plade, Thomas Plades søn, Konrad Plade, Otto Wusteni, Henning Zabetit- 
ze, Herman Bole, Godike Bole og Nicolaus Soldes. Desuden erkender vi, at 
vi lover alle disse fornævnte punkter over for herr Bertram Wulflam, borg
mester i Stralsund, Jordan Senkepil, Eggert Segebode, Henning v. d. Osten 
og Henneke Slaweke til herr Henning Podebusks og hans rette arvingers tro 
hånd. Til yderligere sikkerhed og vidnesbyrd om alle disse forskrevne punk
ter har vi med fuldt vidende beseglet dette brev med vore segl, som vi har la
det hænge under dette brev, der er skrevet og givet i Stralsund år 1382 efter 
Guds byrd dagen før sankt Paulus’ dag, da han blev omvendt.

1) tekten har knapen van wapene. - 2) teksten har vrunt, der også kan oversættes venner.

204 1382. 1. februar. Plön
Grev Adolf 7. af Holsten skænker landsbyen Gross-Timmendorf som Henrik Witte, 

afdød borger i Lübeck, under påberåbelse af bl.a. et brev af ‘herr Henrik Vogt, kannik 
ved kirken i Slesvig’, mfl. af 1351 7. juli, DRB. III3 nr. 455, havde testamenteret 
- omend med urette - til indstiftelsen af et vikardømme, til sin notar, præsten Eler Bun
storp, men kun under den forudsætning at bispen og kapitlet i Lübeck anerkender ham til 
beneficiet.

Original på Gottorp.

205 1382. Omkring 2. februar]1)
Udkast til de preussiske stæders svar på et brev fra en hansestad, at de ikke som tidligere 

meddelt nu er i stand til at deltage i de kommende forhandlinger med dronning Margrete 

i Nykøbing men må nøjes med at tilkendegive deres vilje pr. brev.
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Udkast i 7'horn.

Efter hilsen.
Vise herrer og særlige venner. I skal vide, når I har skrevet til os om 

det møde ved midfaste2), der skal holdes med dronningen af Norge og Dan
marks riges råd i Nykøbing, hvorom vi tidligere har skrevet til Eder, at vi vil
de sende vore sendebud eller breve til det møde, så skal I, kære venner, i den 
anledning vel vide, at vi på den tid rejser til flere andre på grund af mange- 
hånde forretninger og på befaling af vore herrer (og) på den tid ikke kan sen
de vore bud til møde hos Eder, men skriver vor vilje til Eder med disse ord. 
< 1 > For det første, nemlig om at overdrage borgene til fornævnte dronning 
før dagen, synes det os at være tilrådeligt, at man ikke overdrager dem, men 
at man fastholder dem i den tid, hvori de er pantsat til stæderne, efter hvad 
de breve udviser, der er givet og skrevet derom3). <2> Fremdeles med hen
syn til det, som I skriver om pundtolden, den vil vi indkræve og samle i år til 
brug for koggerne til at fredeliggøre havet, ligervis som vi tidligere har op
krævet den, med den bestemmelse, at vi efter tilbørlighed vil indestå Eder for 
den skade, der kommer fra disse fredekogger, der blev anbragt i Øresund for 
at fredeliggøre havet. Men hvis I med de samme fredekogger vil begynde el
ler indlede en krig andetsteds, hvilken slags den end er, deri vil vi ikke være 
indblandet på nogen måde og ikke forpligte os dertil på nogen anden måde 
end alene til at fredeliggøre havet og ikke derudover. <3> Desuden, kære 
venner, således som købmanden og oldermændene fra Tyskland, der nu lig
ger i Brügge, mere indtrængende har skrevet til os og klaget noget over man
gen en slags sag, der vedrører dem og hansekøbmanden i landet Flandern, 
således som vi tror, at I også har hørt fra dem, så vil vi gerne hjælpe, hvis no
gen kan finde på råd til hjælp for købmanden i hans så svære sager, og råde 
deri efter evne, så godt vi kan og formår. <4> Fremdeles, kære herrer, om 
sagen vedrørende herr Oluf Bjørnsen, som I kender vel, beder vi ærbødigst, 
at hvis den med Eders hjælp og vise råd kan bilægges og udjævnes, da gør I 
i sandhed godt imod os, eftersom vi endnu i dag har manden i fangenskab og 
stiller og tilbyder at stille ham for retten.

1) forhandlingerne i Nykøbing var fastsat til 1382 16. marts, jf. f.eks. nr. 165. Lübeck med
delte 6. januar, jf. nr. 197, at de preussiske stæder tidligere havde erklæret sig villige til at delta
ge, og Thorn indbød 20. januar, jf. nr. 202, Danzig til forberedende forhandlinger i Marien
burg 1382 2. februar. Forhandlingerne her danner rimeligvis grundlag for udkastet, og brevet 
er sandsynligvis rettet til hansestæderne, jf. disses brev af 1382 9. marts, nr. 218.-2)16. marts. 
- 3) jf. 1369 30. november, DRB. III 8 nr. 369, gentaget 1370 24. maj, DRB. III 8 nr. 450.
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206 1382. 3. februar
Ture Knudsen, ridder, skøder sin hovedgård Hørby og en række gårde i Hørby sogn til 

Hartvig Bryske af Kragerup, væbner.

Original i rigsarkivet, beskadiget.

Ture Knudsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg til den hæderlige 
mand Hartvig, kaldet Bryske, af Kragerup, væbner, min elskede slægtning, 
nærværende brevviser, med evig besiddelsesret overdrager, skøder og med 
dette brev ihændegiver alt mit nedenforanførte gods, for det første min ho
vedgård i Hørby i Tuse herred, på hvilken jeg nu personlig bor, fremdeles en 
gård sammesteds, på hvilken Jakob Olufsen bor, med gårdsæder og gårdsæ
ders tofter samt med alle deres tilliggender, intet undtaget, der nu og fra 
gammel tid ligger til de nævnte to gårde, fremdeles i Hørby sogn i landsbyen 
Markeslev fire gårde, af hvilke Peder Fynbo nu bor på den første gård, Niels 
Jakobsen på den anden, en .... !) på den tredie, Peder Bille på den fjerde, 
med alle deres tilliggender, fremdeles i landsbyen Mårsø en gård med et halvt 
bol....!) en gård, på hvilken Niels Hemmingsen bor, af hvilken der gives en 
halv tønde smør, tillige med alle deres tilliggender, nemlig agre, enge, græs
gange, skove, vande, fiskevande, vådt og tørt, dyrket og udyrket, rørligt og 
urørligt, intet undtaget, med hvilket navn de end benævnes. Fremdeles over
giverjeg med dette brev til samme Hartvig Bryske en gård i Billerup, der er 
pantsat til mig for 12 mark sølv, med al ret og frihed, således som jeg besidder 
den. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre, fri og hjemle 
samme Hartvig og hans arvinger alt det fornævnte gods sammen med alle 
dets tilliggender for tiltale og krav fra hvem som helst, således som landets 
love kræver det. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev til
lige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig de herrer Oluf Lunge, 
Klaus Skepeles, Barnum Eriksen, riddere, herr Mathias Olufsen, præst i 
Hørby, Tyge Vispe, Jens 'luesen af lersløse og Mads Tå af Tjørnelunde, 
væbnere. Givet i det Herrens år 1382 på biskoppen sankt Blasius’ dag.

1) hul i teksten som følge af beskadigelsen.

207 [Efter 1382 3. februar — 1408]1)
Hartvig Bryske erkender, at hans søn herr Ivan Bryske har indløst det gods i Hørby, som 

han pantsatte til Zabel Kerkendorp, for 20 lødige mark.
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Registratur i rigsarkivet.

Fremdeles findes i samme æske et brev, at Hartvig Bryske erkender, at 
det gods i Hørby, som han pantsatte til herr Zabel Kerkendorp, har 

min ældste søn herr Ivan Bryske indløst for 20 lødige mark.
1) Hartvig Bryske nævnes sidste gang 1408 14. oktober, Molbech og Petersen 396 nr. 238.

[1382]1) 4. februar. Westminster 208
Kong Richard 2. af England befaler Thomas Ho land, earl af Kent, eller hans fogeder 

i Lowestoft og Kirkley at frigive sild og klæde tilhørende to hansekøbmcend og indkøbt i 
Skåne, men som var blevet beslaglagt i havnen i Kirkley.

Afskrift i London.

Kongen til sin kære broder Thomas Holand, earl af Kent, eller hans 
fogeder eller tjenere i byen Lowestoft og i havnen i Kirkley hilsen.

Det er under alvorlig klage blevet påvist over for os på Konrad Finkes og 
Johan v. Mindens vegne, købmænd af den tyske hanse, at da disse for nylig 
i Skåne havde indladet 9 læster 7 tønde og 1 fjerding sild og 220 alen lær
redsvæv, signeret med deres mærker, i et skib fra Sluys, hvorpå Baldewin fra 
St. Omer, der bor i Sluys, er kaptajn, at føre til Flanderns lande, og samme 
skib, der sejlede over havet mod fornævnte lande, sammen med andre skibe 
landede i fornævnte havn, og Eders tjenere sammesteds foregav, at fornævn
te sild og klæde tilhørte vore fjender i Frankrig, og beslaglagde fornævnte af 
den grund og med liden ret holder det under beslaglæggelse, har de af den 
grund bønfaldet os om, at vi vilde befale, at fornævnte sild og klæde skulde 
tilbagegives og frigøres til dem. Da vi ønsker, at det, der måtte være ret, skal 
ske i denne sag, befaler vi Eder, at hvis fornævnte købmænd på tilbørlig og 
lovformelig måde beviser, at fornævnte sild og klæde er deres og er signeret 
med deres mærker, og nævnte klæde og sild er beslaglagt af Eder af fornævn
te grund og ikke af en anden, da skal I ufortøvet lade fornævnte sild og klæde, 
hvis de eksisterer, tilbagegive og frigøre til fornævnte købmænd eller til deres 
befuldmægtigede i denne sag eller sammes pris eller rette værdi, hvis de ikke 
eksisterer, når blot samme købmænd over for Eder skaffer fyldestgørende 
sikkerhed for, at disse, efter at fornævnte sild og klæde er blevet frigjort for 
dem, sælger eller lader det sælge inden for vort rige England og ikke andet
steds. Med kongen som vidne i Westminster den 4. februar.

1) brevene er indført blandt brevene fra 1382.
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209 1382. 6. februar. Oslo
Kong Oluf stadf tester med drostens samtykke kong Magnus af Sveriges stadfæstelse af 

kong Håkon 5.s. privilegier for kongens kapel Mariekirken i Oslo for tiden, indtil han 
bliver myndig.

Original i Oslo.

210 [1382]') 10. februar. Westminster
Kong Richard 2. af England befaler Thomas Holand, earl af Kent, eller hans fogeder 

i Lowestoft eller Kirkley at frigive sild og klæde tilhørende to hansekøbmænd og indkøbt 
i Skåne, men beslaglagt i havnen i Kirkley, da de har bevist deres ejendomsret.

Afskrift i London.

Kongen til sin såre kære broder Thomas Holand, earl af Kent, eller hans 
fogeder eller tjenere i byen Lowestoft og i havnen i Kirkley hilsen.

Det er under alvorlig klage blevet påvist over for os på Konrad Finkes og 
Johan v. Mindens vegne, købmænd af den tyske hanse, at da disse for nylig 
i Skåne havde indladet 9 læster 7 J4 tønde og 1 fjerding sild og 220 alen linned 
klæde (----- )2) frigøres til dem. Eftersom fornævnte købmænd over for os
i vort kancelli fyldestgørende har godtgjort, at fornævnte sild og klæde tilhø
rer dem og ikke vore fjender i Frankrig og ligeledes i samme kancelli har taget 
til sig, at de skal sælge eller lade fornævnte sild og klæde sælge inden for vort 
rige England og ikke andetsteds, ønsker vi, at det, der måtte være ret, skal ske 
i denne sag, og befaler Eder, at hvis fornævnte klæde og sild er beslaglagt af 
Eder af fornævnte grund (----- )2) rette værdi, hvis de ikke eksisterer, af for
nævnte grund. Med kongen som vidne i Westminster den 10. februar.

1) brevene er indført blandt brevene fra 1382. - 2) for de forkortede formler se nr. 208.

211 1382. 15. februar. Lund
Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at Jens Mikkelsen har skødet ærkebiskoppens 

tjener Mathias Larsen to gårde i Ormastorp.

Original i rigsarkivet.

i Mogens, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, vil, at 
det skal stå fast for alle, at i det Herrens år 1382 dagen efter sankt Va

lentins dag var Jens Mikkelsen personligt til stede for os i vort kammer i
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Lund og til den hæderlige mand Mathias, kaldet Larsen, vor elskede tjener, 
skødede, afhændede og ihændegav to gårde i Ormastorp i Luggude herred, 
som han med arveret lovligt har erhvervet med sin hustru efter Torben Lar
sens død, med nævnte gårdes tilliggender, alle og hvert enkelt, nemlig agre, 
enge, græsgange, vådt og tørt, slet intet undtaget, med hvilke benævnelser 
det end opregnes, at besidde med rette evindelig, idet han erkendte, at han 
fuldt ud havde oppebåret den fulde og tilstrækkelige betaling for nævnte to 
gårde og deres tilliggender af samme Mathias Larsen, så at han erklærede sig 
tilfreds, hvilket vi med dette brev bevidner for alle. Givet under vort sekret 
år, dag og sted som ovenfor.

1382. 15. februar 212
Ærkebiskop Mogens bevidner Lars Skottes skødebrev på en gård i Malmø til herr Svend 

Saks torp, dekan i Lund.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

X Tidnebrev, udstedt af ærkebiskop Mogens, at Lars Skotte af Tågarp til 
V herr Svend Sakstorp, dekan i Lund, solgte eller skødede en gård i 

Malmø, som Peder Nielsen Klumpfod tidligere havde ejet. Givet dagen efter 
martyren sankt Valentinus’ dag.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Æp rkebiskop Mogens’ bevis eller bevidnelsesbrev, som indeholder Lars 
ZJLj Skottes skødebrev, givet herr Svend Sakstorp på en gård i Malmø, 
som Klumpfod tidligere beboede. Givet 1382.

1382. 21. februar 213
Henneke Limbæk, høvedsmand på borgen Ribe, kvitterer sin foged Kristian Frellesen 

for alt, hvad denne har oppebåret og udbetalt i hans navn vedrørende Ribe og de områder, 
der ligger til Ribe.

Original i rigsarkivet.

Henneke Limbæk, høvedsmand på borgen Ribe, til alle, der ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at da der i det Herrens 
år 1382 på fredagen nærmest før søndagen Inuocauit me blev afholdt omhyg-
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gelig regnskabsaflæggelse mellem nærværende brevviser Kristian Frellesen, 
min foged og tjener, og mig, gjorde samme Kristian fuldt regnskab og aflag
de fyldestgørende regnskabsopgørelse til mig for alt, hvad han i mit navn har 
oppebåret af staden Ribe og alle de øvrige fogedier og herreder, som ligger 
til borgen i Ribe, hvilket navn de end bruger, og derefter angående alt, hvad 
han har udbetalt i mit navn, hvorfor jeg erklærer Kristian selv og hans rette 
arvinger for fuldstændig fri og undtaget fra i fremtiden at skulle aflægge en
hver regnskabsopgørelse og ethvert regnskab til mig eller mine arvinger, idet 
jeg takker Kristian selv for den trofasthed, som han i alle forhold har vist 
mig. Givet under mit segl til vidnesbyrd og fastere sikkerhed ovenanførte år 
og dag.

214 1382. 23. februar el. 20. september
Jakob Olufsen, ridder, erkender at have opladt det gods, som han arvede i Hegnede, 

Nørre-Dalby og Assendrup, til fru Helene af Bjer nede, enke efter herr Evert Moltke, og 
Konrad, Henneke og Evert Moltke.

Original i rigsarkivet.

Jakob Olufsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg erkender, at jeg til den 

velbyrdige frue, fru Helene af Bjernede, enke efter herr Evert Moltke, rid
der - from ihukommelse -, til Konrad, Henneke og Evert, kaldet Moltke, og 
deres rette arvinger for mit eller mine arvingers vedkommende med al ret 
har overladt og til deres hånd og evige besiddelse frit opladt det gods, nemlig 
Hegnede, Nørre-Dalby og Assendrup, med alle dets tilliggender, som lovligt 
var tilfaldet mig ved arveretten, idet jeg forpligter mig samt mine arvinger til 
uden tvivl fuldt og helt at betale og fuldstændigt at udrede 17 mark sølv i lov
lig og gangbar mønt til fornævnte frue og hendes rette arvinger i løbet af det 
umiddelbart følgende halve år, hvis oftenævnte gods på grund af vanskelig
heder ved min hjemmel lovligt fravindes dem, hvad Gud afvende. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende 
min elskede broder, herr Oluf, kaldet Lunge, ridder, brødrene Folmer og 
Anders Jakobsen og Jens Troelsen. Givet i det Herrens år 1382 dagen før 
apostlen Matthias’ dag1).

1) eller Mathæus’ dag; originalen har Math med forkortelsesstreg gennem h, hvilket både 
kan opløses Matthias og Mathæus.
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1382. 23. februar el. 20. september 215
Folmer Jakobsen skøder det gods i Hegnede, Nørre-Dalby og Assendrup, der var tilskø

det ham af fru Ingeborg enke efter Albert A Ib er tsen, tilfru Helene af Bjernede, enke efter 
herr Evert Moltke, og Konrad, Henneke og Evert Moltke.

Original i rigsarkivet.

Folmer Jakobsen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg til nærværende brevviser 

fru Helene af Bjernede, enke efter herr Evert Moltke, ridder - god ihukom
melse -, Konrad, Henneke og Evert, kaldet Moltke, og deres rette arvinger 
for mit eller mine arvingers vedkommende lovligt har skødet og til deres 
hånd og evige besiddelse frit opladt det gods i Hegnede, Nørre-Dalby og As
sendrup, som lovligt var tilskødet mig på Stevns herredsting på min elskede 
faders vegne af fru Ingeborg, enke efter Albert Albertsen - from ihukommel
se -, idet jeg erkender at have oppebåret fyldestgørende betaling for samme. 
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl 
tilhørende min elskede broder Anders Jakobsen, Jens Troelsen og Jens Gyr- 
stinge. Givet i det Herrens år 1382 dagen før apostlen Matthias’ dag1).

1) jf. nr. 214 note 1.

1382. 24. februar 216
Ingemar Nielsen, borger i Lund, sælger en halv gård sammesteds til sin medborger 

Niels Mortensen.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Brev om køb, givet af Ingemar Nielsen, borger i Lund, til hans medbor
ger sammesteds på en halv gård i nævnte Lund og i sankt Clemens’ 

sogn. Givet på apostlen sankt Matthias’ dag 1382.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Ingemar Nielsens skødebrev, givet til Niels Mortensen, borger i Lund, 
på en halv gård. Givet 1382.

1382. 5. marts 217
Jakob Skave overlader Konrad Moltke af Farebæksholm al sin ret til det gods i Sto

re-Ladager og Salby, der i sin tid var pantsat til ham for 20 mark sølv.

Vidisser 1384 2. marts og 30. april i rigsarkivet.
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Jakob, kaldet Skave, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg 

med dette brev til den velbyrdige og agtværdige mand Konrad Moltke af Fa- 
rebæksholm, til ham og hans arvinger for mit og mine arvingers vedkom
mende, fuldt ud har afstået og overgivet al den ret, som jeg havde i det gods, 
nemlig i Store-Ladager og Salby, Ramsø herred, som i sin tid var pantsat til 
mig for 20 mark sølv efter kolnsk vægt, sammen med de åbne breve, der var 
affattet herom1). Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev 
sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Jens Troelsen, lands
dommer på Sjælland, og Jakob Nielsen af Sørup, væbner. Givet i det Her
rens år 1382 dagen efter paven og martyren sankt Lucius’ dag.

1) jf. DRB. III 1 nr. 172; 2 nr. 92, 4 nr. 252; 5 nr. 47 og 7 nr. 247.

218 (13)82?) 9. marts. Wismar
Søstcedernes rådsudsendinge meddeler de preussiske stæder, at de har modtaget et brev 

med klager fra den tyske købmand i Brügge, som skal behandles på et møde den 24. juni 
i Lübeck, og fores lår derfor, at svaret vedrørende borgene i Skåne udsættes dertil, hvilket er 
pålagt udsendingene til mødet i Nykøbing.

Afskrifter i Danzig og Hamburg.

X Tenlig og tjenstvillig hilsen tilforn.
V Kære særlige venner. .. 2) Fremdeles vedrørende mødet i Nykøbing, 

som I godt ved, til det har vi sendt vore sendebud og har befalet dem at over
bringe svaret om borgene således, at de, så klogt og godt de kan og formår, 
skal holde det hen og forhale det indtil sankt Hans dag til forskrevne møde, 
for at hansestæderne da kan drøfte det. Fremdeles, at I, som I skriver, gerne 
vil opkræve pundtolden, så vil vi også gerne opkræve den, for vi mangler 
endnu mange penge til udgifterne til de fredeskibe, som vi har udrustet før 
denne tid, men angående de fredeskibe, der nu skal udrustes, det har enhver 
af vore henvist til sit råd, og hvad vi beslutter deri, det vil vi gerne skrive tilba
ge til Eder. Hvad I fremdeles skriver om Herr Oluf Bjørnsen, det har vi også 
befalet vore bud, som vi har sendt til Nykøbing, og således som det står skre
vet foran, skal de beredvilligt gøre deres bedste deri, således som I har skrevet 
til os. Givet i Wismar søndagen Oculi under Wismarernes sekret, som vi alle 
for øjeblikket benytter.
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Rådsudsendingene fra søstæderne, forsamlet til forhandlinger 
i Wismar på dagen for udstedelsen af dette brev.

1) året findes i overskriften til afskrifterne: Ar (13)82 brev af de herrer rådmand og rådsudsendinge 
fra de vendiske søstader, forsamlet til forhandlinger i Wismar. - 2) det udeladte vedrører Flandern.

1382. 9. marts 219
Bent Byg, ridder, skøder alt det gods, som Erik Nielsen af Hørsholm havde testamente

ret til indstiftelse af et vikardømme ved kirken i Roskilde, til dette vikardømme og forpligter 
sig til at bygge et alter.

Original i den arnamagnaanske samling.

Bent Byg, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg har overgivet og skødet 

nedenforanførte gods, som den velbyrdige mand Erik Nielsen af Hørsholm 
- salig ihukommelse - i sit testamente har skænket til indstiftelse af et vikar
dømme ved kirken i Roskilde, nemlig i Lynge herred tre byer, kaldet Borød, 
Skovrød og Have, og en gård i Kettinge, af hvilken der nu gives en øre korn 
i afgift, til nævnte vikardømme til evindelig håndgribelig besiddelse med al 
den ret, som efter nævnte Eriks død tilkommer mig gennem min elskede hu
stru Helene, kvit og frigjort for enhver hindring og for ethvert krav fra mig, 
fra mine arvinger og fra alle nævnte Eriks arvinger. Desuden erkender jeg, 
at jeg til nævnte vikardømmes frugter og tarv fuldt ud har opladet al den ret, 
som tilkommer mig eller nogen af nævnte Eriks arvinger med hensyn til det 
øvrige gods, som på samme måde er skænket til fornævnte vikardømme af 
fornævnte Erik i fornævnte testamente, nemlig i landsbyen Måløv i Smørum 
herred, og til gods i Børstingerød, Hammersholt og i fornævnte Kettinge i 
Lynge herred tillige med alle breve og dokumenter, der er givet og affattet 
om fornævnte gods. Desuden forpligter jeg mig til i god tro og uden enhver 
list at overgive og skænke alle de breve, der er affattet om fornævnte gods el
ler noget af det, som jeg har til min rådighed eller som beror eller er givet til 
opbevaring andetsteds, til Jon Jonsen, præst for fornævnte vikardømme, til 
gavn for for nævnte vikardømme. Desuden forpligter jeg mig til at give ham 
en autentisk afskrift af de breve, der på een gang er affattet om noget af det 
fornævnte gods og andet gods, og som jeg har eller i fremtiden måtte få, såle
des at de artikler, der berører noget af det fornævnte gods, er til nytte og skal 
have gyldighed for nævnte Jon og hans lovlige efterfølgere ved nævnte vikar
dømme og ingen anden, medens de originale breve forbliver i min varetægt.
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Men hvis samme Jon eller hans efterfølgere i nævnte vikardømme skulde fa 
brug for dem, skal de ingenlunde forholdes dem, efter at der er stillet sikker
hed for deres tilbagegivelse. Desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til 
at bygge et alter1) for nævnte vikardømme ved kirken i Roskilde og til at 
give nævnte alter prydelser, nemlig en messebog, en kalk og en disk af sølv, 
en hvid messehagel og de øvrige prydelser, som sømmer sig såvel for præsten 
som for alteret, inden sankt Hans dag om to år efter den nu kommende sankt 
Hans dag. Alt dette fornævnte lover jeg foranførte Bent Byg, ridder, fast at 
overholde på tro og love uden ethvert listigt eller skændigt påfund, således at 
det brev, der stadfæster de mellem mig og Jon Jonsen førte forhandlinger, og 
som er givet mig og affattet af den herre biskoppen af Roskilde og kapitlet 
sammesteds, ikke formindsker eller fremkalder noget afbræk i de forpligtel
ser, som jeg binder mig til med dette brev. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd Jens 
Uffesen af Egede, Henneke Olufsen af Søholm, Henneke Grubendal, hø
vedsmand på borgen Søborg, Jens Tuesen af Tersløse og Peder Sten af Huse
by. Givet i det Herrens år 1382 den søndag, på hvilken man synger Oculi.

1) Nicolai alter, jf. Arhnung Roskilde Domkap. Hist. s. 210 flg.

220 1382. 9. marts
Oluf Trave sælger sit pant i Jakob Madsens stenhus i Næstved til sin medborger Her

man Røbeke.

Referat i Sorø gavebog.

Denne pantsættelse1) solgte samme Oluf Trave senere til en Herman 
Røbeke, hans medborger, idet han til samme Herman overførte al 

og samme bemyndigelse, som han fik med hensyn til samme gods ifølge ord
lyden af den pantsættelse, der var sket til ham. I det Herrens år 1382 på søn
dagen Oculi mei.

l)jf. nr. 113.

221 [1382. Omkr. 16. marts]1)
Hansestæderne slutter våbenstilstand med sørøverne underformidling af Henning Po

debusk, drost, Degenhard Buggenhagen og Konrad Moltke den ældre.

Afskrifter i Danzig og Reval.
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Der er afsluttet våbenstilstand indtil Vor første Fruedag2) med dem, der 
står skrevet herefter, nemlig Henneke Grubendal, for ham har Hen- 

neke Moltke og Konrad Moltke garanteret. For Fikke Grubendal har Klaus 
Stopenitz og Felthusen garanteret. Disse samme tre har garanteret for Hen
neke v. Oertzen. For Henrik Wardenberg og for Påskedag har hans fætter 
Frederik Wardenberg og ‘lange’ Burchard Skinkel garanteret. De, der står 
skrevet herefter, har våbenstilstand indtil kyndelmisse3): Detlev Knut, for 
ham har Ludvig garanteret, Eler Rantzau, for ham har Walter Altena garan
teret, Lydeke Skinkel, for ham har Burchard Skinkel garanteret. For Svarte- 
skåning garanterede Henrik Andersen. Herr Henning Podebusk, drost, 
herr Degenhard Buggenhagen, Konrad Moltke den ældre har til stædernes 
hånd modtaget dette løfte fra dem alle angående denne våbenstilstand, og de 
rådmænd fra stæderne, der var der på stædernes vegne, det var fra Lübeck 
herr Simon Swerting, herr Herman v. Osenbrugge, fra Rostock herr Johan 
v. d. Aa og herr Henrik Witte, fra Stralsund herr Bertram Wulflam og fra 
Wismar herr Henrik Wessel, de har til gengæld givet disse garanter og sørø
vere garanti på stædernes vegne. De mænd, som vi har sluttet den kortere vå
benstilstand med, således som det er skrevet foran, de vilde gerne have haft 
en længere våbenstilstand, men fordi de har mest at tabe, så vilde vi ikke give 
dem længere våbenstilstand end til Vor Frues dag, eftersom det da endnu er 
tidligt nok, hvis I4) agter at gøre dem noget for den skade, I har lidt. De an
dre, der ikke har noget at tabe, har vi givet den længere våbenstilstand indtil 
kyndelmisse, og hvis derefter nogen vil gøre den anden noget, så skal han op
sige våbenstilstanden fire uger i forvejen. Sørøverne skal opsige våbenstil
standen over for rådet i Lübeck eller i Stralsund, og vil stæderne opsige vå
benstilstanden, så skal de skrive deres breve, i hvilke de vil opsige våbenstil
standen, til drosten, han skal give dem hver sit.

1) ifølge brevet af 1382 20. april, nr. 228, sluttede stæderne våbenstilstanden under for
handlingerne i Nykøbing 16. marts, jf. indledningen i Dipi. Dan. - 2) d.v.s. 15. august i mod
sætning til 8. september, den anden Fruedag. - 3) 2. februar. - 4) subjektskifte i teksten; måske 
tænkes der specielt på de preussiske stæder.

1382. 17. marts. S. Pietro i Rom 222
Pave Urban 6. udnævner biskop Johan af Slesvig til kollektor i Danmarks rige.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder, Johan, 
biskop af Slesvig, kollektor af de frugter og indkomster, der skyldes det 

apostoliske kammer i Danmarks rige, hilsen og apostolisk velsignelse.
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Den trofaste og omsorgsfulde og omhyggelige visdom og dertil det frem
syn og den omsigtsfulde retskaffenhed og de andre dyder, som Du, efter hvad 
vi har erfaret gennem troværdige mænds indberetning, vides at funkle af, 
gør, at vi klart kan forestille os, at Du med kyndig og omhyggelig iver trofast 
vil udføre det, som vi betror Dig at udføre. Idet vi derfor ganske og aldeles 
tilbagekalder alle kollektorer og underkollektorer og indsamlere af de frugter 
og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer i Danmarks rige, dem, 
der hidtil er udpeget af os og det apostoliske sæde eller med dets myndighed, 
og helt løser dem fra de hverv, der er overdraget dem at bestride som kollekto
rer, underkollektorer og indsamlere i deres embedsområder, udnævner, ind
sætter og ligeledes udpeger vi Dig, til hvis forstandighed vi nærer såre megen 
tillid, med apostolisk myndighed, så længe det behager os og det apostoliske 
sæde, til kollektor og indsamler i fornævnte rige af fornævnte frugter og ind
komster med de sædvanlige lønninger og fordele, idet vi med fornævnte 
myndighed giver Dig fuldstændig adgang og fuldmagt til personligt eller ved 
en eller flere andre, der på grund af troskab og evner er egnede, i vort og 
nævnte kammers og den romerske kirkes navn at fordre, kræve og modtage 
alle frugter, indtægter og indkomster i det første år af de kirkelige beneficier, 
der er ledige i fornævnte rige, og som er overdraget og i fremtiden vil blive 
overdraget af os eller med vor myndighed, og ligeledes de årlige afgifter og 
andre midler og andet gods, der af en hvilken som helst grund eller årsag til
kommer eller i fremtiden vil tilkomme os og fornævnte kirke og kammer i 
nævnte rige, eller som nu og i fremtiden tilhører enten os eller samme kirke, 
hvad, hvor meget og af hvilken art det end er, og til at høre og prøvé regnska
ber og afregninger fra alle apostoliske kollektorer og underkollektorer, der 
hidtil er udpeget i fornævnte rige, eller fra andre personer, for så vidt de ved
rører nævnte kammers tarv og anliggender, og til om nødvendigt at tvinge 
dem dertil med vor myndighed, og videre dernæst til at benytte Dig af alle 
de fuldmagter og apostoliske breve, der med apostolisk myndighed er til
sendt, tilstået eller tilstillet hvilke som helst af Dine forgængere eller dem, der 
er gået forud i dette embedsområde som kollektor, ligeledes i påbegyndte el
ler ikke påbegyndte sager vedrørende vort nævnte kammer eller dets rettig
heder, og til at gennemføre dem og endeligt afslutte, hvad der således er givet 
som hverv, som om det var sket ved brev, tilstillet Dig specielt af os, fremdeles 
til med vor myndighed at tugte alle genstridige og opsætsige med kirkens 
straf under tilsidesættelse af appel, af hvilken stilling, grad, orden, stand eller 
fornemhed de end måtte være, ja, uanset om de udmærker sig ved en biskop
pelig eller en hvilken som helst anden dignitet, og desuden til at forøge tryk-



139 19. marts 1382 Nr. 223

ket gentagne gange af de bandlysnings- og andre domme, som måtte fældes 
af Dig eller andre i fornævnte kirkes og kammers navn mod dem, der ikke be
taler Dig de afgifter og gældsposter, der tilhører dette kammer, og til iøvrigt 
med vor myndighed at skride ind mod dem og desuden mod alle andre, der 
direkte eller indirekte, offentligt eller i det skjulte lægger hindringer i vejen 
for Dig og nævnte kammers anliggender, således som det stemmer med for
nuften, og til om nødvendigt at stævne dem til det fornævnte apostoliske sæ
de og ligeledes til at påkalde den verdslige arms hjælp og endelig til at kvittere 
og frigøre, dog kun for modtagne beløb, uanset alle de apostoliske forordnin
ger om een eller to dagsrejser, der er udstedt på det almindelige 
kirkemøde1), og som strider herimod, selv om der i dette brev ord til andet 
skulde finde særlig omtale sted af dem og deres fulde ordlyd, eller (uanset) 
om nogen i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, 
at de ikke kan rammes af interdikt, suspension eller bandlysning eller stæv
nes for retten uden for eller hinsides bestemte steder ved et apostolisk brev, 
der ikke fuldstændigt og udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne bevil
ling. Men det er vor vilje, at Du ikke kan give udsættelse ud over et års tid 
med hensyn til de frugter, indtægter og indkomster og alt andet gods, der til
kommer nævnte kammer, og Du kan udpege een - men kun een - underkol- 
lektor i hver stad og hvert stift i Dit kollektorområde, hvis det er store og vidt
strakte stæder og stifter, og hvis det er små, da een i to, og at du ikke må und
lade klart og tydeligt straks at indsende navn og tilnavn på hver enkelt under- 
kollektor, som Du måtte udpege, til os eller vor kammermester, når Du har 
udpeget dem, og hvert andet år over for samme vor kammermester eller fol
kene i nævnte kammer at aflægge regnskab og afregne for, hvad Du har mod
taget og foretaget Dig i dette hverv. Du skal vise Dig så omhyggelig, omsorgs
fuld og trofast, hvad angår det fornævnte, at Du derved med rette kan anbe
fales til os og til overmål fortjene at opnå vor og vort nævnte sædes velsignelse 
og nåde. Givet ved S. Pietro i Rom den 17. marts i vort fjerde pontifikatsår.

1) jf. DRB. II 10 nr. 382 note 1 og 3.

1382. 19. marts. S. Pietro i Rom 223
Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Giistrow at undersøge den klage, som 

‘Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift’, har indgivet over Adam Hilgeman, 
sognepræst ved kirken i Rambin i samme stift, som på fejlagtigt grundlag har fået abbeden
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i Eldena kloster til at retsforfølge Konrad angående gods, som denne uretmæssigt skulde ha

ve forholdt sognekirken i Rambin, hvilket har medført, at han frygter, at han ‘ikke i sik
kerhed kan færdes i staden eller stiftet Roskilde’.

Original i Stralsund.

224 1382. 23. marts. Lund
Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at hans forgænger har skænket en gård i Lund 

til Mikkel Ingemarsen Degn.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

/| p rkebiskop Mogens’ vidnesbyrd om, at hans forgænger havde skænket 
ZJLj en gård i Lille Vor Frue sogn til Mikkel Ingemarsen1). Givet den 
anden (!) passionssøndag 1380 (!)2).

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

V Tidnebrev, udstedt af ærkebiskop Mogens angående den gård, som 
V biskop (!) Niels havde fået for midsommergæld og havde skænket til 

degnen (!)3). Givet 1382.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Æp rkebiskop Mogens’ vidnebrev angående en gave til Mikkel Ingemar- 
ZJLj sen på en gård i Lille Vor Frue sogn. Givet i Lund 1382.

4. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Æp rkebiskop Mogens’ vidnebrev, at han har stadfæstet det af hans for- 
ZJLj gænger skænkede gods, nemlig en gård, som ligger i Lille Vor Frue 
sogn, i hvilken (en mand), kaldet Hågen Olufsen, boede. Givet 1382.

1) jf. DRB. IV 1 nr. 129. - 2) den anden hører utvivlsomt til årstallet, jf. udkastene. - 3) 
misforståelse af Mikkel Ingemarsens tilnavn Degn.

225 1382. 23. marts. S. Pietro i Rom
Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Gustrow at undersøge den klage, som 

‘Konrad Poppelvitz, gejstlig i Roskilde stift’ har indgivet over, at abbedfohan i El
dena kloster på opfordring af Adam Hilgeman, sognepræst ved kirken i Rambin i ‘nævn
te Roskilde stift’, har erklæret hamfor bandlyst, skønt han ikke er ramt af bandlysnings
dom, hvilket har medført, at han frygter, at han ikke i sikkerhed kan færdes i staden 
eller stiftet Roskilde.

Original i Stralsund.
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1382. 31. marts. Svavsted 226
Herr Markvard Værkmester, sognepræst i Gettorf, herr Konrad Massov, sognepræst i 

Broager, og Sigfred Dosenrode, væbner, erkender, at Frederik v. Sondershausen, præst ved 
Vor Frue kirke i Gotha og generalbefuldmægtiget i Slesvig stift, på biskop Johans vegne 
har overladt dem borgen Svavsted og hele Slesvig stift i forvaring

Original i Lubeckarkivet.

T T\ herr Markvard Værkmester, sognepræst i Gettorf, herr Konrad Mas- 
V sov, sognepræst i Broager, Sigfred Dosenrode, væbner1), alle i tje

neste og bofaste i Slesvig stift, erkender åbent med dette nærværende brev 
over for alle, der ser eller hører eller læser det, at den ærlige mand, herr Fre
derik v. Sondershausen, præst ved Vor Frue kirke i Gotha, formynder og ge
neralbefuldmægtiget for hele Slesvig stift, gejstligt og verdsligt, på biskop Jo
hans vegne har overdraget og overladt os borgen Svavsted og hele Slesvig 
stift, gejstligt og verdsligt, ikke pantsat og ikke stillet som pant, i forvaring til 
tro hånd, og således som en retskaffen mand skal sikre en anden hans borge 
og hans stift, uden nogen slags argelist, og således at vi ikke skal eller vil over
drage samme borg Svavsted og hele fornævnte stift Slesvig til nogen anden 
end fornævnte herr Frederik eller biskop Johan af Slesvig. Men hvis disse 
fornævnte herrer, de fornævnte herr biskop Johan af Slesvig og herr Frederik 
v. Sondershausen, præst i Gotha, begge dør, hvad Gud i lang tid forbyde, så 
skal vi fornævnte herr Markvard, Konrad og Sigfred ikke overdrage borgen 
Svavsted og hele stiftet, gejstligt og verdsligt, til nogen anden end den af pa
vestolen i Rom kronede og bekræftede biskop. Hvis desuden en af os for
nævnte herr Markvard, Konrad eller Sigfred dør, hvad Gud forbyde, så skal 
de andre to, der overlever, hvis en gejstlig dør, atter vælge en anden retskaffen 
gejstlig, og hvis lægmanden dør, så skal de to præster atter vælge en retskaffen 
lægmand. Desuden erkender vi fornævnte herr Markvard, Konrad og Sig
fred, at herr Frederik aldeles ikke har pantsat eller stillet den fornævnte borg 
og stiftet som pant til os, men at vi skal tilbagegive det ubelastet til ham eller 
til biskop Johan af Slesvig uden nogen slags hindring eller argelist, og at vi 
vil gøre det, og at vi ikke må eller skal hjælpe os med nogle herrers råd, viden
de eller samtykke, de være sig gejstlige eller verdslige. Hvis desuden en anden 
bliver valgt, efter at en af os er afgået ved døden, således som det står skrevet 
foran, de skal indgå den samme forpligtelse over for de fornævnte biskop Jo
han af Slesvig eller herr Frederik og overholde det samme fornævnte, som vi 
har gjort og overholdt og skrevet foran, uden opsættelse og uden nogen slags 
argelist. Til vidnesbyrd herom har vi fornævnte herr Markvard Værkmester,
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herr Konrad Massov, Sigfred Dosenrode hver hængt sit segl under dette brev 
år 1382 efter Guds byrd mandagen efter palmesøndag2) på borgen Svav- 
sted. Desuden skal vi fornævnte herr Markvard, Konrad og Sigfred gøre den 
fornævnte biskop Johan af Slesvig eller herr Frederik ordentligt regnskab for 
det, som vi oppebærer på stiftets vegne, det være sig leje, afgift eller bøder, 
og hvad vi ikke kan udrede deraf eller gøre regnskab for, at det er kommet til 
stiftets nytte, det vil og skal vi erstatte dem uden nogen argelist3).

1) teksten har knape van den wapen. - 2) 30. marts. - 3) det sidste afsnit, fra Desuden skal vi, 
er ifølge Liib. UB. tilføjet i orig., efter at seglene var hængt under, men atter aftaget og på ny 
hængt under, neden for tilføjelsen.

227 1382. 20. april. Tønsberg
Kong Oluf tillader med samtykke af drosten Ogmund Finssen almuen i Siagens og Våle 

skibrede at bygge et 20 alen langt skib til landeværn til erstatning for et ældre og påbyder 
det færdigt i løbet af tre år.

Original i Oslo.

228 1382.') 20. april. Wismar
Søstødernes rådsudsendinge, forsamlet i Wismar, underretter de preussiske støder om 

forløbet af forhandlingerne i Nykøbing med dronningen af Norge og Danmarks riges råd.

Afskrift i Danzig.

Venskabelig hilsen tilforn.
Kære særlige venner. Eftersom I godt ved, at man havde bestemt at 

holde et møde sidstforgangne midfaste2) i Nykøbing med dronningen af 
Norge og Danmarks riges råd, så skal I vide, at vi havde sendt vort råds bud 
til mødet og gerne havde set, at Eders bud også havde været der, men efter
som I skrev til os, at I ikke kunde sende Eders bud dertil3), og bad om, at vi 
vilde minde om den skade, der er sket Eders mænd i Danmark, så skal I vide, 
at vort råds bud lige så pligttro og ivrigt har mindet om Eders skade som om 
vor egen. Og selv om dronningen og rigets råd svarede dem, således som de 
også gjorde i efteråret i Skåne4), at vore privilegier indeholder, at ingen be
høver at svare for den anden eller betale for den anden, men at de vil hjælpe
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os desangående med god vilje og med troskab, hvis vi vil gøre noget deri mod 
dem, der har gjort skaden, så stod vore bud dog fast ved vor maning og sagde, 
at eftersom der var sket os denne skade fra rigets borge og op på dem igen og 
ud fra rigets havne og ind i dem igen og fra rigets indbyggere, og eftersom vo
re privilegier, som de har beseglet, også indeholder en fuld fredsslutning for 
hele riget og for alle rigets indbyggere5), så mener vi, at de er pligtige til over 
for os at stå til ansvar for skaden. Derfor agter dronningen og rigets råd at 
komme til Stralsund førstkommende sankt Michaels dag6), hvis hertugerne 
af Mecklenburg og af Stettin vil give dem frit lejde, og der holde drøftelse 
med os om denne maning angående vor skade og angående stadfæstelsen af 
privilegierne i Norge og angående alle andre punkter, som de og vi har ind
byrdes. Desuden har dronningen lovet os at medbringe Norges riges råd; der
for synes det os at være nyttigt, således som vi tidligere har skrevet til Eder, 
at I endelig ikke undlader at sende Eders råds bud med fuldmagt til det mø
de, som vi har bestemt at holde i Lübeck førstkommende sankt Hans dag7) 
ved midsommer, hvor den sag og de sager, der vedrører vor købmand i Flan
dern, skal drøftes, og også hvorledes man skal forhandle alting med dronnin
gen og rigets råd på det forskrevne møde i Stralsund. Desuden skal I vide, at 
vi har holdt drøftelse om herr Oluf Bjørnsen såvel som om den sag, der verse
rer mellem Eder og Thomas v.d. Hagen. Derom har vore bud indgået det 
forlig, at det skal henstå i venskabelighed mellem Eder og brødrene v.d. Ha
gen indtil førstkommende sankt Hans dag, så vil Thomas eller hans broder 
komme til Lübeck og vil ikke unddrage sig en rimelig afgørelse. Fremdeles 
skal I vide, at de samme bud fra vort råd har aftalt og sluttet en længere vå
benstilstand med sørøverne, således som I finder i det skriftstykke, der er 
vedlagt her8). Og vi beder om, at Eders mænd, hvis de kommer over sørø
verne, så ikke gør dem noget ondt, så at vi ikke af den grund pådrager os no
gen skade. Fremdeles med hensyn til hvad I har skrevet om fredeskibene, så 
skal I vide, at vi på dette tidspunkt har drøftet det, og eftersom sørøverne har 
garanteret os en våbenstilstand, og dronningen og rigets råd har sagt til vore 
bud, at der ikke er brug for at udruste fredeskibe, så har vi bestemt det såle
des, at vi har opsat det indtil førstkommende sankt Hans dag, og at man da 
kan forhandle desto mere derom, dog således at man alligevel oppebærer 
pundtolden, eftersom vi stadig mangler mange penge med henblik på frede
skibene, og også at man så har penge, som man kan give ud med det samme, 
hvis man til den tid skal udruste fredeskibe. Et lignende brev har vi sendt til 
stæderne ved Zuidersøen og beder om, at I ufortøvet vil sende disse breve til 
de herrer rådmænd fra stæderne i Livland, og bring pundtolden med Eder
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og undlad det ikke. Givet i Wismar Misericordia domini9) under Wisma- 
rernes sekret, som vi for øjeblikket bruger.

Rådsudsendingene fra søstæderne, forsamlet til forhandlinger 
i Wismar på dagen for udstedelsen af dette brev.

1) året findes i overskriften til afskriften af brevet, jf. indledningen i Dipi. Dan. - 2) 16. 
marts. - 3) jf. nr. 205. - 4) jf. nr. 165 § 2. - 5) jf. 1369 30. november, gentaget 1370 24. maj, 
DRB. III 8 nr. 372 og 449. - 6) 29. september. - 7) jf. nr. 248. - 8) nr. 221. - 9) 2. søndag efter 
påske.

229 1382. 25. april. S. Pietro i Rom
Pave Urban 6. beder borgmestre og borgere i Wismar om som hidtil at udelukke alle 

skismatikere og fjender af kirken, hvilket hans nuntius biskop Johan af Slesvig vil drøfte 
med dem.

Efter tryk i Schroder, Papistisches Mecklenburg.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner borgmestre 
og hele staden Wismar hilsen og apostolisk velsignelse.

Vi har erfaret ifølge mange troværdige mænds indberetninger, at I nærer 
stor og glødende hengivenhed til os og den romerske kirke og mandigt har sat 
og sætter Eder til modværge mod skismatikerne og Guds og fornævnte kir
kes gjender, hvorfor vi med rette, idet vi anbefaler Eders visdom, yder Eder 
taksigelser og indtrængende beder og opfordrer Eder til klogt at tage Eder i 
agt for fornævnte skismatikeres ondskab og rænker og ikke på nogen måde 
tillade dem eller deres følgesvende at komme til Eders lande eller steder. 
Herom.... ') vil vor ærværdige broder Johan, biskop af Slesvig, vor nuntius, 
tale med Eder, til hvem I skal nære tiltro angående det, som han på vore veg
ne vil berette for Eder angående det fornævnte. Givet ved S. Pietro i Rom 
den 25. april i vort femte pontifikatsår.

1) hermed angives lakune i trykket.

230 1382. 28. april. S. Pietro i Rom
Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Gustrow efter anmodning af ‘Konrad 

Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift’, at tvinge Johan Giskoiv, præst i Kammin stift, 
hvem Konrad i sin tid havde overfaldet med voldelig hånd, til at overholde det forlig i sa
gen, som de af begge parter godkendte mæglingsmænd havde bragt i stand.

Original i Stralsund.
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1382. 14. maj. Ringsted byting 231
Oluf Grubbe skanker to brydegårde i Vedskølle til Sorø kloster som sjælegave for sig og 

sin hustru Margrete.

Referat i Sorø gavebog.

Den velbyrdige mand Oluf, kaldet Grubbe, tilskyndet af fromme følelser, 
skænkede to brydegårde i Vedskølle i Flakkebjerg herred med alle de

res tilliggender til sankt Marie kirke i Sorøs bygningsfond som evig almisse 
for sin sjæl og for sin hustru Margretes samt deres slægtninges sjæle på begge 
sider med den tilføjede bestemmelse, nemlig at brødrene evigt skal have ham 
i deres højtidelige ihukommelse, således som det efter anordningen plejer at 
ske for deres andre fremragende velgørere. Disse to gårde havde han erhver
vet fra den velbyrdige frue, fru Cecilie, enke efter herr Herman, kaldet Tra- 
low, ridder, ved mageskifte med sit fædrene gods i Tjæreby i Ringsted her
red, og han skødede det med egen hånd på bytinget i Ringsted med fuldgyl
dig forpligtelse til at sørge for hjemmel og frigørelse samt for genindsættelse 
i den tidligere retstilstand1), hvis det nogensinde bliver fravundet på lovlig 
vis. I det Herrens år 1382 onsdag før Herrens himmelfartsdag.

1) jf. DRB. III 1 nr. 286 note 1.

1382. 18. maj. Rom 232
Pave Urban 6. pålægger biskop Johan af Slesvig det apostoliske kammers kollektor i 

Danmark, at fratage alle tilhængere af modpaven Clemens 7. i hans kollektorområde deres 
kirkelige beneficier, beslaglægge indtægterne heraf og oversende dem til kammeret.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder, Johan, 
biskop af Slesvig, kollektor af frugter, indtægter og indkomster, der 

skyldes det apostoliske kammer i Danmarks rige, hilsen og apostolisk velsig
nelse.

Det er kommet os for øre, at nogle gejstlige og verdensgejstlige og regel
bundne kirkelige personer, som besidder kirkelige beneficier i de lande, i 
hvilke Du er udpeget til kollektor af frugter og indkomster, der skyldes det 
apostoliske kammer, og som ikke forstår at gå i retfærdighedens fodspor, og 
som ikke tager i betænkning at rette munden mod himlen, skønt deres tale 
bevæger sig langs jorden1), fordømmeligt har dristet sig til at knytte sig til 
og begunstige fortabelsens fostersøn Robertus, fordum kardinalpresbyter af
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basilika SS. XII Apostoli, nu modpave, som i forbryderisk forvovenhed dri
ster sig til at kalde sig pave Clemens 7., også efter og i modstrid med de for
holdsregler, der er taget og højtideligt forkyndt af os mod denne Robertus og 
alle hans velyndere og følgesvende og mod dem, der slutter sig til samme, ved 
hvilke vi ved dom erklærer, at samme Robertus skal straffes som en kætter og 
skismatiker. Idet vi derfor betænker, at disse personer - eftersom det for
nævnte er sandt - ved denne handling er berøvet alle de kirkelige beneficier, 
som de da besad, og da vi ønsker at råde bod på denne sag med et formåls
tjenligt middel og drage omsorg for vort kammers tarv, hvilket er såre udtømt 
på grund af tvingende nød, pålægger vi Dig, broder, til hvem vi i denne og 
andre sager nærer særlig tillid i Herren, som vor befaling ved apostolisk brev, 
at Du, efter at have tilkaldt dem, som skal tilkaldes, omhyggeligt med vor 
myndighed undersøger sandheden angående det fornævnte, og med for
nævnte myndighed ved dom erklærer, at de personer, som Du ved denne un
dersøgelse finder skyldige, har været og er berøvet alle de fornævnte verdens
gejstlige og regelbundne kirkelige beneficier med eller uden sjælesorg, som 
de da som fornævnt besad, selv om det måtte være priorater, digniteter, 
personater, officier, kanonikater og præbende eller sognekirker, og virkeligt 
fjerner dem fra samme og lige så vel, hvis lejlighed byder sig dertil, fængs
ler nævnte personer og holder dem fangne og straffer dem i overensstemmel
se med de kanoniske regler og desuden til vor hånd i nævnte kammers navn 
modtager og beholder disse beneficier, som i fornævnte lande måtte være le
dige ved denne tilknytning og erklæring, indtil der bliver forordnet anderle
des om dem af det apostoliske sæde, og også sørger for at tage og oppebære 
de frugter, indtægter og indkomster af de beneficier, som måtte fremkomme 
fra dem under deres ledighed, samt opretholde dem eller værdien af dem, 
når fornævnte beneficiers byrder er afholdt af dem, og så hurtigt som muligt 
uden fare bekvemt oversende dem til fornævnte kammer, idet Du, når som 
helst og så ofte som det er til gavn, med vor myndighed tugter alle genstridige 
og opsætsige med kirkens straf og andre retslige midler uden adgang til ap
pel, uanset deres stilling, grad, orden eller stand, ja, uanset om de udmærker 
sig ved en biskoppelig eller en hvilken som helst anden kirkelig eller verdslig 
dignitet, idet I hertil, om fornødent, påkalder den verdslige arms hjælp, uan
set såvel - salig ihukommelse - vor forgænger pave Bonifacius 8.s. 
forordning2), som fastsætter, at ingen må stævnes for en domstol uden for 
sin stad og sit stift undtagen i visse bestemte sager og i disse ikke ud over een 
dagsrejse fra hans stifts grænse, (og forordningen)3) om to dagsrejser på det 
almindelige kirkemøde som alle andre apostoliske bestemmelser, der strider
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herimod, eller (uanset) om nogen i fællesskab eller hver for sig har faet bevil
get af det apostoliske sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, sus
pension eller bandlysning og ikke kan stævnes for retten uden for eller hinsi
des bestemte steder ved apostolisk brev, som ikke fuldt ud og udtrykkeligt og 
ord for ord omtaler den bevilling. Men det er vor vilje, og vi påbyder dig 
strengt i den hellige lydigheds navn som vor befaling, at Du angående alt, 
hvad Du foretager vedrørende det fornævnte, og hvad Du måtte modtage på 
grund heraf, sørger for at give nævnte kammer sikker underretning ved eet 
eller flere offentlige dokumenter, beseglet med Eders segl. Givet i Rom den 
18. maj i vort femte pontifikatsår.

1) jf. Psal. 73, 9. - 2) jf. c. 11 in VIto de rescriptis I 3 (Friedberg II 941). - 3) jf. c. 28 X de 
rescriptis I 3 (Friedberg II 31).

[Før 1382. 31. maj]1) 233
Rådet i Lübeck meddeler Danzig, at det er blevet^advaret om, at sørøverne vil gøre havet 

usikkert, at omkring 400 vil komme fra Skåne og Halland, og at Lydeke Skinkel og Eler 
Rantzau har opsagt deres våbenstilstand med hansestæderne over for herr Henning Pode
busk, drost.

Transsumpt \1382\ 31. maj i Thorn.

Hilsen i oprigtig kærlighed og venskab med ønsket om at være til be
hag tilforn.

Kære venner. For Eder, ærlige vise mænd2), bekendtgør vi, at vi er adva
ret af ærlige retskafne mænd både fra Sverige og fra Danmark, der betænker 
og ønsker vor stads og hansekøbmandens bedste, om, at der i denne sommer 
vil opstå alt for stor ufred i Vesterhavet fra sørøvernes side, selv om der nu er 
våbenstilstand med landene Sverige og Danmark dette år ud, og efter hvad 
de har meddelt os, så kommer der fra Skåne og fra Halland alene henved 
400, der vil skade købmanden, og også mange unge mænd i landene forlader 
tjenesten, hvilke måske også agter at slutte sig til de andre. Desuden er der 
en stor samling i Danmark. Fremdeles har også Lydeke Skinkel og Eler 
Rantzau over for drosten herr Henning Podebusk opsagt den aftale, som de 
havde med stæderne, således som han har skrevet det til os. Derfor, kære ven
ner, hvis det behager Eder, vise mænd, skal I påminde købmanden om, at en
hver skal sørge for at.... fordi det er helt tydeligt, at det vil stå ilde til på
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havet, og vi beder Eder om, at I også vil skrive dette videre til de andre stæ- 
der, at de skal vare sig herfor.....3) Lev vel. Skrevet under vort sekret.

Rådmændene i Lübeck.
1) brevet er optaget i Danzigs brev af 31. maj,jf. nr. 234. Der er rimeligvis tale om opsigelse 

af den stilstand, der blev indgået ved forhandlingerne i Nykøbing 1382 16. marts, jf. nr. 221. 
- 2) rådmændene i Danzig, jf. nr. 234. - 3) teksttab på 8-10 bogstaver på grund af plet.

234 [1382] 31. maj. Danzig
Rådet i Danzig meddeler rådet i Thorn ordlyden af Lübecks brev af [Før 1382 31. 

maj\.

Original i Thorn.

Hilsen og lykkelig tilvækst i æren.1)
Elskede herrer. Vi oversender Eder, ærværdige herrer, kopier af det 

brev fra de herrer rådmænd i staden Lübeck i dette brev under følgende ord
lyd: Hilsen i oprigtig kærlighed og venskab med ønsket om at være til behag 
(o.s.v. = nr. 233). Givet i Danzig lørdagen inden ottendedagen efter pinsedag 
under vor stads sekret.

Rådmændene i staden Danzig.
1) adressen, der delvis er skjult af en plet, står på bagsiden af brevet: Skal gives til de hcedervoer- 

dige....  rådmænd i staden Thorn, vore venner.

235 1382. 31. maj
Peder Basse af Tybjerg væbner, skøder alt sit gods i Rislev til Grib Gunnarsen af Ris

lev.

Original i rigsarkivet.

Peder Basse af Tybjerg, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.

Alle skal vide, såvel fremtidige som nulevende, at jeg erkender, at jeg til 
den gode og hæderlige mand, nærværende brevviser, Grib Gunnarsen af 
Rislev med levende røst har skødet og med egen hånd til evig besiddelse fuldt 
ud har overgivet alt mit gods i samme landsby Rislev, nemlig ti ørtug minus 
tre penning skyldjord, med alle tilliggender til dette gods, nemlig agre, enge, 
græsgange, skove, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet i lige måde undtaget.
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Desuden forpligter jeg mig og mine rette arvinger til efter landets love og i 
medfør af min hjemmel at hjemle og på enhver måde at fri fornævnte gods 
for ham og hans rette arvinger fra krav fra hvem som helst med den tilføjelse, 
at hvis det forholder sig således, at fornævnte Grib efter landets love delvis el
ler helt mister det fornævnte gods, da forpligter jeg mig og mine visse arvin
ger til uden nogen indsigelse at oplade ham og hans rette arvinger lige så 
meget, der er velbehageligt og godt og gangbart for ham og hans. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de 
velbyrdige mænd, nemlig Peder Uffesen, væbner, og Oluf Grubbe, væbner, 
samt Jens Uffesen. Givet i det Herrens år 1382 lørdagen blandt tamperdage- 
ne efter pinse.

1382. 1. juni. Lund 236
Ærkebiskop Mogens af Lund bevidner, at fru Signe, enke efter Regnvald Degn, borger 

i Lund, skænker sin gård i Bredegade til Lundekirkens bygningsfond mod at bo frit på 
livstid og mod en årtid i koret efter hendes død for hendes og hendes mands sjæle samt skøder 
de 4 boder i Skanør, som hendes broder kanniken Niels Agesen havde testamenteretfonden.

Original i det svenske rigsarkiv.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 

med Gud.
Vi vil, at det skal stå fast for nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 

1382 på trinitatis søndag var den hæderlige frue fru Signe Regnvalds, enke 
efter Regnvald Degn, fordum borger i Lund, personligt til stede for os i vort 
kammer i Lund og frivilligt og af egen drift skænkede og afhændede sin gård 
i Bredegade, i hvilken hun personligt bor, med alle denne gårds tilliggender 
til vor Lundekirkes bygningsfond og virkeligt skødede den i hænde på den 
hæderværdige mand herr Peder Jensen, vor Lundekannik, forstander for 
samme bygningsfond, at besidde med rette evindelig på følgende betingelse, 
at hun, så længe hun lever, frit skal have nævnte gård til sin rådighed uden 
den byrde at skulle betale nogen som helst afgift til nævnte bygningsfond, 
men at omtalte gård, når hun er afgået ved døden, da frit skal tilfalde for
nævnte bygningsfond, dog således at de efter samme Signes død værende 
værger for samme bygningsfond hvert år til evig tid i fremtiden er bundne til 
højtideligt at holde en årtid i koret i Lund for fornævnte Regnvalds og hendes
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sjæle for tre skilling grot og fire grot af afgiften fra denne gård, som skal for
deles på den måde, at de medvirkende kanniker skal have 20 grot, de nede i 
kirken celebrerende 20 sterlinger, vikarerne 20 sterlinger, de fattige 5 grot og 
klokkerne 5 sterlinger. Ydermere skødede og afhændede hun til samme byg
ningsfond fire boder i Skanør i Skomagergade, som hendes broder - salig 
ihukommelse - herr Niels Agesen, fordum kannik i Lund, havde testamente
ret til nævnte bygningsfond, på de betingelser, der indeholdtes i samme hen
des broders testamente1), at besidde med rette evindelig, hvilket vi med det
te brev bevidner over for alle. Til vidnesbyrd om denne skødning og afhæn
delse har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år, dag 
og sted.

1) kendes ikke, men jf. Weeke 234-35.

237 1382. 3. juni. Tirsted kirke
Jens Hinderberg sognepræst i foreby, biskop Valdemar af Odenses generalofficial på 

Lolland, erklærer, at en række sognefolk fra Tirsted på et landemode har skænket Rubbe- 
løkke til Tirsted kirkes præs tebord.

Afskrift i det kongelige bibliotek.

"Tens Hinderberg, sognepræst ved den hellige kirke i Toreby, generalofficial 
I på Lolland i åndelige sager hos den ærværdige fader i Kristus og herre 
nerr Valdemar, af Guds miskundhed biskop af Odense, til alle troende krist
ne, til hvem dette brev når, hilsen, vækst og frelsebringende bønner med 
Gud.

Da det, som forhandles mellem dem, der indgår aftale, på grund af men
neskenes svigtende hukommelse vilde ifalde glemselens last, medmindre det 
ved brevets vidnesbyrd bevaredes i lange tider, og sandheden således, når det 
er nødvendigt, klart kommer for en dag, så at den kan ses af alle, for at ikke 
havesygen, der tjener til sit underhold ved sin ondsindede træskhed, længere 
kunde hidbringe sin fordel derved, erklærer vi med sandfærdige ord over for 
alle, hvem det vedkommer eller i fremtiden vil kunne vedkomme, at i det 
Herrens år 1382 tirsdagen næst efter trinitatis søndag på landemodet i Tir
sted kirke i nærværelse af de hæderværdige mænd, de herrer præsteviede 
mænd, alle sognepræsterne ved kirkerne i det nævnte land Lolland, og andre 
fremsynede og mægtige mænd, velbyrdige lægmænd, som da havde givet 
møde på grund af hele kirkens fælles vel på det gamle land Lolland, fremstod
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de gode mænd, der mindedes deres evige lyksalighed og betænkte, at verdens 
gang er kort og ustadig, nemlig en Peder Galle, Peder Hertug, Jens Hertug, 
Peder Drumme, Peder Janap, Jens Gudmundsen, Mathias Ulk, Jens Ulk, 
Jens Larsen, en Bodil Galles, Bo Friis, sognefolk under fornævnte Tirsted 
kirke, og med sundt sind og efter moden overvejelse lovligt og rigtigt over
drog til frelse for deres sjæl og i overensstemmelse med kanonisk ret skødede 
de jorder, der kaldes Rubbeløkke, og som tilhører dem, til sognepræstens 
bord i Tirsted med alle tilliggender, agre, enge, skove, græsgange, krat, vådt 
og tørt, indtil alle markeskel, slet intet undtaget, idet herr Povl, for tiden sam
me kirkes sognepræst, godkendte den lovformelige skødning, i sandhed at 
besidde med rette evindelig uden indsigelse fra nogen som helst. Således skal 
enhver sognepræst, hvem det end måtte være, frit besidde nævnte jorder og 
skal og bør bestemme over dem til bopæls brug efter sin vilje og nyde samme 
ukæret til evige tider og evindeligt holde deres sjæles ihukommelse med mes
ser, vigilier, bønner, prædikener og andre fromme øvelser, når han yder de 
tjenester for Gud, som den milde frelser har indgivet ham at gøre. Til sikker
hed for denne erklæring og til fjernelse af fremtidig strid er vort embedes segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de hæderværdige mænd 
- alle de herrer, som klart og tydeligt har hørt det -, nemlig Herman i Nak
skov, Erenbert i Sakskøbing, Jens i Radsted, Herman i Rødby, Markvard i 
Hillested, Lambert i Errindlev, Mathias i Døllefjelde, Jens i Bursø, Oluf i Ar- 
ninge, Peder i Herredskirke og Mikkel i Tillitse. Givet og handlet ovennævn
te år, dag og sted.

1382. 4. juni. Sjællands landsting 238
Tingsvidne afSjællands landsting om, at fru Gertrud, enke efter Erik Barnumsen, rid

der, har skødet alt sit gods i luse herred til væbneren Oluf Grubbe.

Original i rigsarkivet.

Jens Troelsen, landstingshører på Sjælland, Oluf Lunge, ridder, Konrad 
Moltke af Farebæksholm, Henneke Moltke, Evert Moltke, brødre, Jens 

yrstinge og Jens Brun af Førslev, væbnere, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Vi ønsker, at det med dette brev skal komme til alles kundskab, at i det 
Herrens år 1382 onsdagen næst efter sankt trinitatis søndag var en velbyrdig 
frue, fru Gertrud, enke efter herr Erik Barnumsen, fordum ridder, - god ihu-
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kommelse - til stede i nærværelse af os og mange andre troværdige mænd, 
som søger Sjællands landsting, og ikke tvunget, men af egen fri vilje, med si
ne børns samtykke med levende røst overgav alt sit gods til den velbyrdige 
mand, nærværende brevviser, Oluf Grubbe, væbner, nemlig en halv mark 
skyldjord i Kundby, noget gods i Bennebo, nemlig tre pund korn i skyld, fire 
gårde i Snuderup, fire gårde i Jyderup og Søgård med dens tilliggender i 
Hjembæk, luse herred, med agre, enge, skove, fiskevande, tørt og vådt, rør
ligt og urørligt, intet undtaget, og skødede det, der var overgivet, således som 
landets love kræver det, at besidde med rette evindelig efter samme fornævn
te frues død. Hvad vi har set og hørt, det bevidner vi. Til fastere sikkerhed 
herfor har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet og handlet oven
nævnte år, dag og sted.

239 1382. 5. juni
Gerborg enke efterJakob Madsen, kaldet Kristian, pantsætter sit stenhus i Næstved til 

Herman Røbeke.

Referat i Sorø gavebog.

Men også Gerborg, enke efter fornævnte Jakob Kristian1), satte på lig
nende måde nævnte gods i pant til samme Herman for fem mark 

lødigt med fuld myndighed til at sælge det eller til også at besidde det evinde
ligt, hvis det ikke blev indløst til den fastsatte termin. Samme år2) på Kristi 
legems dag.

1) jf. nr. 113. - 2) d.v.s. 1382, jf. nr. 220.

240 [1382]1) 7. juni
Rådene i de preussiske stæder meddeler (Lübeck), at de ikke længere anser det for nød

vendigt at deltage iforhandlingerne i Lübeck 24. juni med henblik på forholdene i Flan
dern, godkender forhandlingerne i Nykøbing og sender den mand, der var fængslet i von 
Hagen-sagen, men nu frikendt i Elbing til Lübeck, for at man kan hjælpe ham til hans 
ret.

Afskrift i Danzig.

Kærlig tjenstvillig hilsen forudskikket.
Ærlige vise herrer. ..... 2) Som I fremdeles har skrevet til os om det 

møde, som I fornylig har holdt i Nykøbing, hvad I der har aftalt ifølge Eders
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skrivelse, det vil vi gerne holde os til og rette os efter. Da I desuden har skrevet 
til os vedrørende Oluf Bjørnsen angående den sag, der verserer mellem (ham 
og) von Hagen’erne, eftersom I godt ved, hvorledes det er fat med den, så har 
vi holdt den mand, der var bagtalt på grund af de sager, i vort fangenskab ud 
over år og dag og atter ud over år og dag og har stedse fremstillet ham til 
doms, han er nu kendt ledig og fri fra os i Elbing. Denne mand sender vi til 
Eder, så han kan fremstille sig til doms, og beder Eder hjælpe ham til hans 
ret, så godt I kan, så han kan blive ved sin ret. Hvis de endvidere vil anklage 
nogen anden af vore mænd i disse sager for denne sag, ham fremstiller vi og
så til doms, på samme måde som vi ofte har fremstillet os selv til doms. Og 
vi takker Eder særskilt for den venlighed og kærlighed, som I med iver har 
vist i denne og i andre af vore sager, hvilket vi tjenstvilligt vil gengælde Eder, 
ærlige mænd. For større sikkerheds skyld er der skrevet to breve med samme 
ordlyd, (af hvilke) vi sender Eder det ene til vands, det andet til lands. Givet 
den 7. juni under de herrer rådmænd i Danzigs sekret, som vi alle for øjeblik
ket benytter.

Rådmændene i Preussens stæder, forsamlet til møde ved 
udstedelsen af dette brev.

1) forhandlingerne i Nykøbing fandt sted 1382 16. marts, jf. nr. 228, hvoraf det ligeledes 
fremgår, at brevmodtageren er Lübeck. - 2) det udeladte vedrører Flandern.

1382. 12. juni 241
Klaus Tun, Gerlav Tun og Henrik Tun pantsætter alt deres gods i Skast herred til God

skalk Porsfeldfor 100 mark lybsk.

Original i rigsarkivet.

Klaus Tun, Gerlav Tun og Henrik Tun til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi til nærværende brevviser 
Godskalk Porsfeld og hans arvinger i sandhed pantsætter alt vort gods, ligele
des det gods, hvortil der tilkommer os ret gennem det åbne 
pantsættelsesbrev1) fra Karl Thomsens arvinger, hvor det end er beliggende 
i Skast herred, rørligt og urørligt, nemlig i Jerne sogn, på hvilket Gunnar 
Kyndiis bor, i Nebel sogn, på hvilket Jakob Jensen bor, og i Guldager sogn, 
på hvilket Lars Jensen, Wanneke, Thomas Tostesen, Godskalk, Lars Gyde
sen, Jens Pedersen, Peder Gødesen, Sule Thersen, Esger Larsen, Niels Es- 
bernsen og Peder Kjeldsen bor, i Næsbjerg sogn, på hvilket Mathias Thersen
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og Troels Jensen bor, for 100 mark lybsk i god og gangbar mønt, der er gængs 
i Sønderjylland, idet denne betingelse er aftalt mellem os, at hvis fornævnte 
Godskalk eller hans arvinger rejser eller opfører nogle bygninger på for
nævnte gods, da forpligter vi os og vore arvinger fast med dette brev til at be
fri samme Godskalk og hans rette arvinger for ethvert tab i overensstemmel
se med vurdering af godset og fuldstændig holde dem (skadesløse) med hen
syn til samme. Men hvis vi ønsker at indløse oftenævnte gods, da skal det et 
års tid i forvejen siges til og bekendtgøres for samme Godskalk eller hans ar
vinger. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under i det Her
rens år 1382 ottendedagen efter Kristi legems fest.

1) kendes ikke.

242 1382. 16. juni. Bergen
Kong Oluf stadfæster sammen med sin drost Ogmund Finssen de privilegier, som kon

gerne Magnus og Håkon 6. havde givet gårdbonden og dem, der bor på Audunargård ved 
Bergen, som tilhører Mariekirken i Oslo.

Original i det norske rigsarkiv.

243 1382. 19. juni. S. Pietro i Rom
Pave Urban 6. pålægger biskop Johan af Slesvig det apostoliske kammers kollektor i 

Danmarks rige, at indlede undersøgelse mod de brødre af forskellige tiggermunkeordener i 
hans kollektorområde, der skulde prædike mod skismatikere og kættere og indsamle penge 
til kampen mod disse, men som har misbrugt deres tilladelse hertil og aldrig har aflagt 
regnskab til kammeret.

AJsknJt i de pavelige kopibøger.

T Trban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Ortolfus, dekan 
ved kirken i Salzburg, kollektor af frugter og indkomster, der skyldes 

det apostoliske kammer i staden, stiftet og kirkeprovinsen Salzburg og nogle 
andre stæder og stifter i landet Tyskland, hilsen og apostolisk velsignelse.

I sin tid har vi under tryk af tidens ondskab og tingenes tilstand med vort 
brev af en bestemt ordlyd ladet udsende nogle brødre af forskellige tigger
munkeordener til de lande, i hvilke Du er udpeget som kollektor af de frugter
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og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, for at de kunde prædike 
Guds ord for menighederne mod de skismatikere og kættere, der er brænde
mærket i vore forholdsregler, og anråbe om understøttelse fra dem mod sam
me skismatikere og kættere og påtrykke disse, som vilde antage sig det, det 
levende korsets tegn og forkynde den benådning, der er tilstået af os under 
en bestemt ordlyd, for dem, der kommer til hjælp, eller som antager dette 
tegn. Men da nogle af disse brødre, således som vi har erfaret, misbruger den 
tilladelse og adgang, der er overgivet dem i denne anledning, og modtager 
nogle penge og aldrig sørger for at aflægge noget regnskab til vort kammer 
for disse penge, der således er modtaget, mens andre i fordømmelig dum
dristighed foregiver, at de har et lignende brev fra os herom, og drister sig til 
at prædike Guds ord og modtage penge og påtrykke fornævnte tegn og udde
le forskellige benådninger til alvorlig fornærmelse af Guds majestæt, til for
agt for det apostoliske sæde og til anstød for såre mange, og da vi ønsker at 
drage omsorg med et gavnligt middel i denne sag, pålægger vi Dig, gode søn, 
til hvem vi nærer særlig tillid i Herren angående denne og andre sager, som 
vor befaling ved apostolisk brev, at Du efter at have stævnet dem, som bør 
stævnes, summarisk og uformelt uden offentlig og formelig rettergang med 
vor myndighed omhyggeligt undersøger sandheden angående det fornævnte 
mod fornævnte brødre, selv om nogle af dem udmærker sig ved biskoppelig 
eller en hvilken som helst anden dignitet, og såvel af disse, som havde vort 
brev, som af andre, som foregav, at de havde det eller iøvrigt på enhver må
de med fornævnte apostoliske myndighed eller enhver anden eller muligvis 
af egen dumdristighed udøvede det sammesteds, kræver regnskab og afreg
ning for alt dette, som de på enhver måde har modtaget i fornævnte anled
ning, og med samme myndighed tvinger dem til at udrede Dig alt, hvad Du 
måtte finde, at de har oppebåret i fornævnte anledning, og strengt påbyder 
dem, at de for fremtiden ikke på nogen måde må befatte sig med dette hverv 
og lige så vel efter fortjeneste i overensstemmelse med de kanoniske regler 
straffer dem af de fornævnte brødre, som foregav, at de havde brev fra os an
gående det fornævnte, idet Du hertil, om fornødent, påkalder den verdslige 
arms hjælp og med vor myndighed tugter alle genstridige og opsætsige med 
kirkens straf uden adgang til appel, uanset såvel - salig ihukommelse - pave 
Bonifacius 8., vor forgængers forordning1) om een og to dagsrejser på det 
almindelige kirkemøde som alle andre herimod stridende apostoliske be
stemmelser, eller (uanset) om samme brødre eller fornævnte ordeners med
lemmer eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået be
vilget af fornævnte sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspen-
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sion eller bandlysning eller stævnes for retten uden for eller hinsides visse ste
der ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til an
det omtaler den bevilling og alle andre privilegier, begunstigelser og aposto
liske breve, særlige eller almindelige, hvilken ordlyd de end har, hvorved 
virkningen af dette eller udøvelsen af Din jurisdiktion på nogen som helst 
måde kan hindres, hvis nævnte begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i fuld 
udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i 
vort brev skal finde særlig omtale sted. Men alt, hvad Du foretager angående 
det fornævnte, skal Du sørge for at underrette os om med Dit brev, og det, 
som Du derefter måtte modtage, skal Du sørge for så hurtigt som muligt at 
afsende til vort kammer med en ret afregning for det modtagne, idet Du skal 
sørge for, at der affattes to enslydende offentlige dokumenter om de enkelte 
kvitteringer for de penge og ejendele, som Du måtte modtage, af hvilke Du 
skal stræbe efter at afsende det ene til nævnte kammer, mens Du beholder det 
resterende hos Dig selv. Givet ved S. Pietro i Rom den 19. juni i vort femte 
pontifikatsår.

Fremdeles rettes der på lignende måde en bulle til broder Johan, biskop af 
Slesvig, til Danmarks rige og under samme dato som nærmest ovenfor.

1) c. 11 in VIto de rescriptis I 3 (Friedberg II 941) samt c. 28 X de rescriptis I 3 (Friedberg 
II 31).

244 1382. 23. juni. Bergen
Kong Oluf pålægger Erland Filipsson, skatmester i Bergen, og lovmanden sammesteds 

at pådømme en sag mellem Magnhild Thorolfsdatter og søsteren Helgas sønner Peter og 
Ambjørn om Søndre Vignes i Finnøy i Ryfylke.

Original i det norske rigsarkiv.

245 1382. 23. juni
Vidnesbyrd om, at Peder Larsen fremvistefuldmagt fra Josef Er landsen til at bortskøde 

en gård i sankt Johannes sogn (i Lund).

1. Skånebrevsjortegnelsen.

X Tidnebrev, udstedt af Jens Andersen og Klement, de herrer kongens 
V og ærkebiskoppens fogeder, med samtykke af flere fornemme mænd 

vedrørende en skødefuldmagt. Givet mandag inden sankt Hans dag 1382.
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2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Bevis og vidnebrev af nogle fornemme mænd, givet 1382, og som indehol
der, at Peder Larsen fremviste det fuldmagtsbrev, som han havde fået 

af Josef Erlandsen, hvorved denne gav ham lov til at bortskøde en gård i sankt 
Johannes sogn.

1382. 24. juni. S. Pietro i Rom 246
Pave Urban 6. meddeler biskop Johan af Slesvig, at han har pålagt en afgift på en ty

vendedel af et års indtægt afalle kirkelige beneficier, og befaler ham at opkræve den i sit 
kollektorområde.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Wenceslaus 
Girgoni, kustos ved kirken i Krakow, doktor i kanonisk ret, og Petrus 

Francisci, kannik og kantor ved kirken i Pécs, kollekter af frugter og indkom
ster, der skyldes det apostoliske kammer i riget Polen og i stæderne og stifter
ne Breslau og Lebus, hilsen og apostolisk velsignelse.

I sin tid har vi af visse fornuftige grund, der bevæger vort sind, ment at 
måtte pålægge Eder og alle de øvrige gejstlige personer - eksimerede og ikke 
eksimerede - i riget Polen og i stæderne og stifterne Breslau og Lebus, hvil
ken dignitet de end udmærker sig ved, eller af hvilken fornemhed, stand eller 
stilling, klostersamfund eller orden de end er, hvem det er vor vilje ikke skal 
have nogen støtte i nogle privilegier eller benådninger, der er tilstået under 
enhver ordlyd eller udtryksmåde, med undtagelse af vore ærværdige brødre, 
den hellige romerske kirkes kardinaler, som besidder og i fremtiden måtte 
besidde klostre, priorater, digniteter, personater, officier, kanonikater og 
præbender og alle andre kirkelige beneficier af enhver art i nævnte stæder og 
stifter, og som - og sammen med os - vedvarende med utrættede anstrengel
ser får verdenskirkens byrder tildelt, og vore elskede sønner højmestrene og 
brødrene af sankt Johannes Jerusalemitanerens og de tyskes sankt Maries 
hospitaler, som stedse giver sig og deres til pris mod den kristne tros fjender, 
en tyvendedel af alle kirkelige indtægter og indkomster i et år, at betale først
kommende allehelgens dag, idet frugter, indtægter og indkomster af nævnte 
gejstlige personer, eksimerede og ikke eksimerede, skal oppebæres i overens-
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stemmelse med den måde, skik og sædvane, der hidtil er overholdt ved op
krævningen og indsamlingen af tiende i samme stæder og stifter. Derfor på
minder, beder og opfordrer vi indtrængende Eder, gode sønner, idet vi ved 
apostolisk brev strengt påbyder Eder som vor befaling, at I personligt eller 
ved en eller flere andre oppebærer og opkræver ovennævnte tyvendedel til 
fornævnte termin af alle gejstlige personer, verdensgejstlige og regelbundne, 
eksimerede og ikke eksimerede, i fornævnte stæder og stifter med undtagelse 
af ovennævnte kardinaler, højmestre og brødre som fornævnt, af alle kirkeli
ge indkomster og indtægter af de kirkelige beneficier, som de har og besidder 
i fornævnte stæder og stifter, idet I skal tvinge alle eksimerede og ikke eksi
merede, der skylder samme tyvendedel i samme stæder og stifter, til betaling 
af denne med kirkens straf og ligeledes, hvis det synes at være til gavn, ved 
beslaglæggelse af disse kirkelige frugter og indtægter og indkomster uden ad
gang til appel, således at I ikke kan udstrække denne tvangsforretning til an
dre kirkelige frugter og indtægter, tilhørende samme, som befinder sig uden 
for nævnte stæder og stifter, og heller ikke i noget tilfælde personligt eller ved 
en eller flere andre påkalde den verdslige arms hjælp til at udføre denne op
krævning, medmindre der bliver forordnet noget andet herom af det aposto
liske sæde på grund af fornævnte ikke-betalendes genstridighed. Og for at 
der ikke skal kunne opstå vaklen om den mønt, i hvilken betalingen af for
nævnte tyvendedel skal og bør ske, og for at de tynger kan undgås, som kir
kens mænd på grund heraf kunne blive udsat for gennem Eder og Eders un- 
derkollektorer, skal denne tyvendedel oppebæres og ligeledes opkræves i den 
mønt, der er almindeligt gængs på tidspunktet for betalingen af denne tyven
dedel i overensstemmelse med den bestemmelse om indsamling af tiende, 
der er udstedt på konciliet i Vienne1), således at skyldnere og betalere af 
nævnte tyvendedel ikke skal tynges under påskud af et eller andet byttefor
hold. I skal opkræve og lade denne tyvendedel opkræve i overensstemmelse 
med den hidtil sædvanlige opkrævning af tiende i samme stæder og stifter el
ler, hvor der ingen bestemt ansættelse af denne art forefindes, i overensstem
melse med den hidtil overholdte sædvane ved opkrævning og betaling af den
ne art, idet I indtrængende skal drage omsorg for, at I personligt eller ved en 
eller flere andre skal foretage opkrævningen og indsamlingen af denne tyven
dedel i nævnte stæder og stifter uden nogen byrde af udgifter for dem, fra 
hvem denne tyvendedel opkræves, medmindre der muligvis, hvis de svigter 
med betalingen af nævnte tyvendedel til ovennævnte termin, måtte frem
komme udgifter på grund af denne deres svigten, hvilke det er vor vilje, at de 
skal forpligtes og bindes til at erstatte, og at I under overholdelse af bestem-
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melsen fra samme koncilium i Vienne herom personligt eller ved andre ikke 
må driste Eder til at tage eller modtage, sælge eller på nogen måde bemægti
ge Eder kalke, bøger og andre prydelser i kirkerne, der er henlagt til gudstje
nesten, som grundlag for pant eller salg, uanset om fornævnte gejstlige per
soner og alle andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af nævnte 
sæde, at de ikke skal være pligtige til betaling af nogen tyvendedel, og at de 
ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller 
bandlysning ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til 
andet omtaler den bevilling og hele dens ordlyd og deres egne ordener og ste
dernes eller personernes navne, og (uanset) alle privilegier, benådninger, 
eksimeringer og alle apostoliske breve, der almindeligt eller særligt under en
hver ordlyd eller affattelse er tilstået sammes digniteter eller ordener og sær
ligt cistercienseren, præmonstratenseren, kartheuseren, grandmontenseren 
eller deres samfund eller enkelte personer, hvorom og om hvis fulde ordlyd 
der ord til andet i vort brev skal finde fuldstændig, tydelig og særlig omtale 
sted. Det er desuden vor vilje, at I skal betale denne tyvendedel af alle Eders 
kirkelige indtægter og indkomster. I modsat fald retter vi med dette brev 
bandlysningsdom mod Eder personlig, hvis I svigter med denne betaling, og 
mod alle dem, der er udpeget af Eder til denne indsamling og opkrævning, 
eller som muligvis udviser svig eller ondskab ved denne indsamling og op
krævning, fra hvilken (dom) I og de efter at have gjort tilbørlig fyldest kan op
nå befordrende syndsforladelse gennem en af nabobisperne, der ikke er bun
det af fornævnte bandlysningsdom, og som har omtalte sædes nåde og fælles
skab med det, efter at der er stillet ham sikkerhed for denne fyldestgørelse. 
Men det er vor vilje, at I angående alt, hvad der på enhver måde i fornævnte 
sag måtte blive foretaget af Eder eller den ene af Eder, skal lade udfærdige to 
enslydende offentlige dokumenter, af hvilke I skal sende det ene til kamme
ret, idet det resterende forbliver hos Eder. Givet ved S. Pietro i Rom den 6. 
juni i vor femte pontifikatsår.

Fremdeles sendes et andet til (vor ærværdige) broder Johan, biskop af 
Slesvig, hvis ordlyd man kan se (folio) 2452). Givet ved S. Pietro i Rom den 
24. juni i (vort) femte pontifikatsår.

1) c. 2. Clem. de decimis, primitiis et oblationibus III 8 (Friedberg II 1365). - 2) d.v.s. oven
for anførte brev til Wenceslaus Girgoni og Petrus Francisci.
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247 [1382. Omkr.] 24. juni1)
Henrik Franke, klædeskærer, skylder Henrik Sachtleben 227 mark stralsundsk, hvoraf 

100 skal betales under indeværende Skånefart.

Indførelse i Stralsunds Liber debitorum.

Henrik Franke, klædeskærer, skylder Henrik Sachtleben 200 mark stral
sundsk tillige med 27 mark stralsundsk. Deraf er han forpligtet til un

der indeværende Skånefart at betale 100 mark sammesteds (og) 127 mark 
næstkommende sankt Morten bisps dag2).

1) datum står øverst på siden i håndskriftet. - 2) 11. november.

248 1382. [Efter] 24. juni. Lübeck
Reces af hansedagen i Lübeck.

Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1382 sankt Johannes Døberens fødselsdag forsamledes de 
herrer rådsudsendinge fra nedenforanførte stæder i Lübeck til forhand

linger, nemlig fra Hamburg de herrer Ludolf Holdenstede, Bertram Hor
borg og Johan Hoyers, fra Rostock Arnold Kröpelin, Johan van der Aa, fra 
Stralsund Johan Ruge og Tideman Krüdener, fra Wismar Didrik v. Ram
pen, Herman Kröpelin og Markvard Bantzekow, fra Lüneburg Didrik 
Springintgud og Albrecht Hoyke, fra Kampen Evert Bose, fra Zutphen Ti
deman van Walle, fra Lübeck Hartman Pepersak, Gerhard v. Attendorn, Jo
han Pertzeval, Simon Swerting, Herman v. Osenbrugge og Johan Lange og 
gennemdrøftede disse nedenfor anførte sager.

<1> .... ’)
<2> Fremdeles er man blevet enige om at sende et brev2) til Eskil Falk, 

der mener at have krav på medgiften, af denne ordlyd, at eftersom medgif
ten, før borgene i Skåne kom i stædernes hænder, har hørt til borgene, der 
med alt tilbehør er stædernes pant, så agter stæderne at holde sig til medgif
ten, således som deres forgængere har gjort, så længe borgene er i deres hæn
der. Hvis kong Magnus har beseglet Eskil Falk noget, det må han rejse krav 
om over for hans arvinger3).

<3> .... 4)
<4> Fremdeles kom Henneke Grubendal og Thomas v. d. Hagen for
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stæderne. Da blev der garanteret en længere våbenstilstand mellem stæder- 
ne og Henneke Grubendal, nemlig indtil førstkommende sankt Mortens 
dag5). Den, der derefter vil gøre den anden noget, han skal tilsige ham det 
fire uger før. Stæderne skal tilsige Henneke Grubendal det med deres åbne 
breve i Søborg, og han skal ligeledes tilsige stæderne det med sit åbne brev 
i Stralsund. For denne våbenstilstand har Henneke Grubendal sammen med 
Thomas v. d. Hagen aflagt løfte til stæderne for sig og alle dem, der vil gøre 
og undlade at gøre noget for hans skyld. I lighed hermed har stæderne givet 
ham løfte til gengæld. Og i den samme våbenstilstand har han medtaget Fik- 
ke Grubendal og har sammen med fornævnte Thomas v. d. Hagen på Fikkes 
vegne og på alle deres vegne, der vil gøre og undlade at gøre noget for hans 
skyld, lovet stæderne at overholde en våbenstilstand, således som det er skre
vet foran. Og hvis Henrik Wardenberg og Påskedag også vil antage denne 
våbenstilstand, så skal de her til Lübeck sende deres åbne breve, hvormed 
stæderne kan være sikret, og sammen med deres venner for sig og alle dem, 
der vil gøre og undlade at gøre noget for deres skyld, i brevene garantere stæ
derne en våbenstilstand, således som det er skrevet foran. Hvis desuden 
Henneke v. Oertzen ønsker den samme våbenstilstand, så kan han også sikre 
den over for stæderne, således som det er skrevet foran.

<5> Men Thomas v. d. Hagen klagede over dem fra Preussen, som han 
tidligere har gjort, og eftersom de fra Preussen ikke var til stede her og heller 
ingen på deres vegne, så har stæderne bedt Thomas om, at han lader det hen
stå i venskabelighed indtil næste møde, der skal være i Stralsund med dron
ningen af Norge, eftersom de venter, at de fra Preussen kommer til det møde, 
så at Thomas også på det tidspunkt kan komme dertil og der fremføre sin 
sag.

<6> Fremdeles har Henneke Limbæk lovet herr Evert Bose på dem fra 
Kampens vegne en våbenstilstand for sig og alle dem, der vil gøre og undlade 
at gøre noget for hans skyld. Denne våbenstilstand skal vare et år, nemlig til 
førstkommende sankt Hans dag ved midsommer6). I lighed hermed har 
herr Evert Bose til gengæld lovet Henneke Limbæk en våbenstilstand på dem 
fra Kampens vegne og på alle deres vegne, der vil gøre og undlade at gøre no
get for deres skyld. Og Henneke Limbæk vil komme til det møde, som stæ
derne da skal holde, hvis ikke lovligt forfald hindrer ham deri.

<7-8> .... 7)
<9> Fremdeles var herr Peter Strömekendorp og Wulf Wulflam for stæ

derne og talte blandt andre ting om de store udgifter, som de måtte afholde 
på borgene i Skåne, og de begærede, at man vilde være dem til hjælp med no-
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get eller lånte dem penge dertil. Dette er udsat indtil næste møde, der skal 
være i Stralsund. Fremdeles har de sagt, at hvis stæderne ikke vil give noget 
til hjælp indtil sankt Michaels dag8), så vil de sikre sig ved, at borgene i Skå
ne nu skal være opsagt af dem over for stæderne. Dog er det ikke blevet accep
teret.

< 10 > Fremdeles er der blevet holdt drøftelse om koggen på Bertold Nien- 
borgs vegne. Og det er udsat til forskrevne møde, der skal være i Stralsund. 
Dog sagde de fra Hamburg og de fra Wismar, at de godt vidste, at der i for
gangne tider blev sagt til Bertold Nienborg i Wismar9) af stæderne, at han 
skulde have den kogge, som nu på stædernes vegne er solgt til Peter Voghe, 
til erstatning for sine udgifter, som han havde på sin kogge, da den blev 
brændt for ham.

<11> .... I0)
1) handler om forholdet til Flandern. -2) kendes kun fra referatet her. - 3) muligvis, jf. også 

nr. 165 § 5, drejer det sig om kong Magnus’ pantsættelse 1339 18. november, DRB. II 12 nr. 
187, af Skanør og Falsterbo for hans søster Eufemias medgift ved ægteskabet med fyrst Al
brecht, den senere hertug Albrecht 2. af Mecklenburg. Hvorledes Eskil Falk er blevet part i 
afviklingen af dette forhold, er ukendt. Eufemia døde før 1370 16. juni, da Albrecht indstiftede 
en årtid for hende, jf. Mekl. UB. XVI 576 nr. 10069. - 4) handler om lybske købmænds klage 
over tab i England. - 5) 11. november. - 6) 24. juni. - 7) vedrører forholdet til Braunschweig. 
- 8) 29. september. - 9) ifølge recessen 1383 4. oktober, ndf. nr. 392 § 4, behandledes sagen 
1380 21. oktober i Wismar, men recessen fra hansedagen indeholder intet herom, jf. nr. 64. - 
10) handler om et lybsk krav på Rostock.

249 1382. 25. juni. Bergen
Kong Oluf stadfæster sineforgængeres privilegier og brevefor Munkeliv kloster i Bergen 

for tiden, indtil han bliver myndig

Vidisse 1392 28. juni i afskrift i det kongelige bibliotek.

250 [1382]1) Omkr. 27. juni
Henrik v. 0 og Didrik Holtik lover at holde staden Rostock skadesløs angående den sik

kerhed, der er stillet overfor rådet i Malmø vedrørende arvegodset efter Didrik Luchten.

Notits i Rostock.

Det skal være vitterligt, at Henrik v. 0 og Didrik Holtik i fællig har lovet 
at holde staden skadesløs i medfør af den sikkerhed, der er stillet de
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herrer rådmænd i Malmø for Lorenz Luchten på grund af det arvegods, der 
skal oppebæres i Malmø, og som er tilfaldet samme efter Didrik Luchtens 
død.

1) notitsen findes under dette år i håndskriftet. Nærmeste foregående datering er Fredag efter 
sankt Hans dag.

1382. Omkr. 4. juli. Lübeck1) 251
Indførelse i Niederstadtbuch om, at de afgifter, som borgmester Jakob Pleskow ejede i 

Stralsund, Rostock og Wismar, er skiftet mellem hans seks børn, således at sønnen herr 
Vilhelm som sin arvelod får 142 mark stralsundsk i afgift afJakob Swertslipers hus i 

Stralsund, ‘fremdeles 16 mark stralsundsk i afgift i herr Henning Podebusks 
hus’ samt 12 mark afgift i Wismar

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.
1) indførelsen er den 4. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1382 Odolricus’ dag.

1382. 5. juli. S. Pietro i Rom 252
Pave Urban 6. stadfæster Esrom klosters privilegier.

Notits i Esrombogen.

ave Urban 6. udsteder et andet privilegium ligeledes efter formularen1).
Givet ved S. Pietro i Rom 5. juli i hans femte pontifikatsår.

1) jf. DRB. II 1 nr. 97.

[1382]') 8. juli 253
Rådet i staden Lübeck meddeler (de preussiske s tæder), at søstædernes rådssendemænd 

har behandlet en række artikler, hvoraf de sender kopier, og beder dem deltage i de kommen
deforhandlinger i Stralsundfor bl.a. at tilkendegive deres vilje vedrørende borgene i Skåne.

Afskrift i Danzig.

Meget venskabelig hilsen tilforn.
Enestående elskede venner. Vi meddeler Eder, at søstædernes råds-
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udsendinge, dags dato forsamlet her til forhandlinger, blandt andet har gen
nemdrøftet visse artikler, hvoraf vi sender Eder, elskede venner, kopier, in
desluttet i dette brev, idet vi bønfalder om, at I vil sende Eders rådsudsendin
ge til den dagtingning, der skal holdes i Stralsund nærmeste sankt Michaels 
dag, således som vi for længst har skrevet til Eder, med Eders overvejelse og 
vilje med hensyn til artiklen, der beretter om borgene i Skåne, samt med 
hensyn til alt det andet i den indesluttede kopi. Herren bevare Eder, idet I by
der over os. Skrevet martyren sankt Kilians dag under vort sekret.

Rådmændene i staden Lübeck.
1) brevmodtageren må være de preussiske stæder, som ikke deltog i forhandlingerne 1382 

24. juni, nr. 248. De omtalte kommende forhandlinger i Stralsund fandt sted 1382 29. septem
ber, jf. nr. 263.

254 1382. 24. juli
Klaus Spliet Mosegård, væbner, afgiver som opmand i en strid mellem Johan Bokholt, 

provst i Neumünster-Bordesholm, og Otto Rumor Rerne, væbner, erklæring om skellet 
mellem Gross-Flintbeks mark og nogle enge ved Ejderen op til Voorde.

Original på Gottorp.

I Guds navn, amen. Jeg Klaus Spliet Mosegård, væbner, erkender åbent 
over for alle dem, der ser, hører eller læser dette brev, at jeg har foran

staltet en grænsedragning mellem de ærlige mænd, herr Johan Bokholt, 
provst i Bordesholm, på den ene side og Otto Rumor Rerne, væbner, på den 
anden side mellem floden ved Voorde, der hedder Ejderen, og landsbyen 
Gross-Flintbeks bymark, da de fornævnte Johan, provst, og Otto Rumor 
begge har bedt mig derom, således som skellet blev vist mig, og jeg boede ved 
det i over 20 år uden nogen slags indsigelse1), således som jeg vil forsikre og 
forsikrer det på min sjæls salighed, at det er således: fra stenen, der ligger hen 
imod Hagher engen, helt ud i floden, Hagher engen hører til møllen, og 
skoven hører til landsbyen Gross-Flintbeks bymark. Til vidnesbyrd om disse 
fornævnte punkter har jeg Klaus Spliet hængt mit segl under dette brev. Og 
vi Eler Spliet den ældste, Volrad v.d. Knop og Eler Rantzau Faas har været 
til stede ved denne grænsedragning. Til yderligere vidnesbyrd har vi sam
men med Klaus Spliet hængt vore segl under dette brev, der er givet år 1382 
efter Guds byrd dagen før den hellige apostel sankt Jakobs dag.

1) 1351 4. juni, DRB. III 3 nr. 443, erhvervede Klaus Spliet Mosegård Voorde mod at udre
de 7 mark årligt af den til gården hørende mølle til provsten i Neumünster-Bordesholm.
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1382. 13. august. Oslo 255
Kong Oluf giver Eivind Lodvesson, som havde dræbt Peter Tbrsteinsson, fred mod, at 

han inden 12 måneder udreder bøder til kongen og til den dræbtes arvinger.

Original i det norske rigsarkiv.

1382. 13. august. Oslo 256
Kong Oluf giver Tormod Alfsson, som havde dræbt Gunne Eivindsson, fred mod, at 

han inden 12 måneder udreder bøder til kongen og til den dræbtes arvinger.

Original i Trondhjem.

1382. Omkr. 16. august1) 257
Herman, søn af Herman Plads fra Viborg, erkender at have oppebåret 22 V2 mark og 

15^2 penning af Herbert Kule.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Herman, søn af Herman Plads fra Viborg, der var til 
stede for rådet og ved bogen2), erkendte, at han af Herbert Kule har 

modtaget og efter sin vilje oppebåret 22 mark og 15 penning, som denne 
havde hos sig på nævnte Herman den ældres vegne, og han erklærede ham 
for fuldstændig kvit og løst fra ethvert yderligere krav.

1) indførelsen er den 4. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1382 Arnolfus’ dag. 
- 2) d.v.s. ved notitsens indførelse i Niederstadtbuch.

1382. 29. august 258
Peder Herlugsen, bymand i Falsterbo, sælger et grundstykke i Falsterbo nær de nye 

grumboder til Wikbold Overhagen, Preussens foged.

Vidisse 1497 19. august i Danzig.

I Guds navn, amen. Jeg Peder Herlugsen, bymand i Falsterbo, erkender 
åbent og gør vitterligt over for alle dem, der ser eller hører dette brev, 

at jeg sammen med mine rette arvinger med samtykke og råd af alle mine
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venner til den ærlige mand, fogeden fra Preussen, herr Wikbold Overhagen, 
retteligt har solgt og som evigt salg overdraget et sådant grundstykke, som 
ligger ved de nye grumboder, på hvilket jeg har haft kongens breve1) så læn
ge, og som jeg allerede har overdraget ham. Det fornævnte grundstykke har 
jeg sammen med mine arvinger opladt til og tilskødet den fornævnte foged 
på det offentlige ting, således som landets ret foreskriver det, som evigt salg 
og til evigt at forblive ved de fra Preussens fed. Hvis nogen mand, han være 
gejstlig eller verdslig, vil rejse krav om eller kræver den fornævnte grund, skal 
jeg fornævnte Peder sammen med mine arvinger fri den fornævnte foged og 
dem fra Preussen fra dem, således som landets ret foreskriver uden at gøre 
nogen slags udflugt og hindring derimod. Til åbent vidnesbyrd om alle disse 
forskrevne ting har jeg fornævnte Peder ladet mit segl sammen med de ærlige 
mænds segl, der står skrevet herefter, nemlig Niels Jonsen, Oluf Skytte, 
borgmester i byen Falsterbo, Jens Skytte, foged sammesteds, hænge under 
dette brev, der er skrevet år 1382 efter Guds byrd på sankt Johannes døberens 
dag, da hovedet blev hugget af ham.

1) et af dem er 1378 12. november, DRB. IV 1 nr. 444.

259 1382. 7. september
Ærkebiskop Mogens af Lund vidimerer Godskalk Hemmingsens brev af1380 26. sep

tember.

Notits i Lundebogen.

remdeles en vidisse af dette brev1) under segl tilhørende herr Mogens, 
ærkebiskop af Lund, under datering i det Herrens år 1382 dagen før 

den hellige jomfrus fødselsdag.
1) jf. nr. 61.

260 1382. 14. september
Herr Peder Grib, præst, tre riddere og to væbnere bevidner, at fru Cecilie Pedersdatter 

er eneste retmæssige arving efter hendes broder Jens Pedersen af Hillerødsholm.

Eline Gøyes jorde bog.

Fremdeles et brev, at herr Peder Grib, kapellan, præst, herr Didrik Astred- 
sen, herr Kristian Kås, herr Ivar Lykke, riddere, Lave Tagesen og Svend
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Udsen, væbnere, bevidner, at fru Cecilie Pedersdatter og ingen anden er ret 
arving efter hendes broder Jens Pedersen af Hillerødsholm. Givet på det hel
lige kors’ ophøjelsesdag 1382.

1382. 18. september. Lund 261
Ærkebiskop Mogens af Lund pålægger gejstligheden på Rügen at ophøre med at for

kynde bandlysningsdommen mod Bertold Wusseke og hans fæller, da han har erklæret den 
ugyldig.

Transsumpt 1383 16. maj i rigsarkivet.

Mogens, ved Guds forsyn ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det 
apostoliske sædes legat, til alle ham elskede sognepræster ved kirker 

og kapeller eller deres stedfortrædere og alle andre gejstlige personer på lan
det Rügen, Roskilde stift, til hvem denne vor befaling når, kærlig hilsen med 
Gud og urokkelig lydighed mod vore befalinger.

Den os elskede søn i Kristus herr Bertold Wusseke, præst og kannik i Ros
kilde, har på egne vegne og som befuldmægtiget for hans fæller i samme 
strid, som er Nicolaus Wusseke, Nicolaus v. Rode, Suhm af Jasmund, Nico
laus Wusseke den yngre, Gutslav Suhm den ældre, Anton Krassow, Hart
man Segebode, Nicolaus Suhm den ældre, Gerlak Schmatzhagen, Anton v. 
d. Buge, Herman v. Jasmund, Henrik v. Rode, Stefan Sessow og Henrik, søn 
af Ertmar v. d. Lancken, påvist i et sammendrag, at den agtværdige mand 
herr Esbern, dekan ved kirken i København, samme stift, der, som det forsik
res, er udpeget som betroet udsending af den ærværdige fader i Kristus herr 
Niels, biskop af Roskilde, til det nedenforanførte, alvorligt foruretter samme, 
fordi han, efter at de på lovformelig vis havde indgivet appel mod hans for
holdsregler til vor domstol, faktisk havde bandlyst dem og urigtigt og ne
derdrægtigt befalet, at de skulde forkyndes bandlyst af Eder til ikke ringe ska
de og tynge for dem, idet han ydmygt bad om, at vi vilde værdiges at drage 
omsorg for ham i denne sag med et formålstjenligt middel. Men eftersom vi 
finder, at nævnte bandlysningsdom er fældet efter appellen, forkynder vi, at 
den er uden betydning og slet ikke holder, idet vi til den tilbørlige tilstand til
bagekalder alt, hvad der ubesindigt er forsøgt efter og i modstrid med samme 
appel. Vi påbyder derfor Eder og enhver af Eder urokkeligt som vor befaling 
i den hellige lydigheds navn og under den bandlysningsstraf, som vi med det
te brev fælder mod Eder og enhver af Eder med en frist på tre dage som for-
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nævnte kanoniske påmindelse, hvis I er forsømmelige eller svigter med hen
syn til udførelsen af denne vor befaling, at I straks ved synet af dette brev 
virkningsfuldt sørger for overhovedet at afstå fra og ophøre med fornævnte 
forkyndelse og offentliggørelse af nævnte herr Esberns fornævnte forholds
regler. Givet i Lund i det Herrens år 1382 18. september under vort sekret. 
Men til tegn på, at I trofast har udført vor befaling, skal I sende dette brev 
tilbage, beseglet med Eders segl.

262 [1382]1) 26. september. Westminster
Kong Richard 2. af England pålægger sine toldopkrævere i Londons havn foreløbig 

kun at kræve den fra ældre tidfastsatte told på 12 pence af hver læst sild, efter at hansekøb- 
mændene havde indgivet klage over, at de var blevet afkrævet 15 pence, da de fornylig 
havde købt visse læster sild i Skånes land og havde ladet den sild føre til for
nævnte stad for at sælge den sammesteds.

Afskrift i London.
1) brevet er indført blandt brevene for 1382.

263 1382. [Efter] 29. september. Stralsund
Reces af hansedagen i Stralsund.

Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1382 på ærkeenglens sankt Michaels dag forsamledes de 
herrer rådsudsendinge fra nedenfor anførte søstæder i Stralsund, fra 
Lübeck Simon Swerting, Johan Schepenstede, Herman v. Osenbrugge og 

Johan Lange, fra Rostock de herrer Ludvig Kruse og Henrik Witte, fra Wis
mar herr Peter Strömekendorp, fra Stettin de herrer Markvard Vorrad og 
Otto Jageduvel, fra Greifswald de herrer Arnold Letzenitze og Nicolaus Ro
se, fra Anklam de herrer Hartvig Thobringer og Ludolf Brantzow, fra Preus
sen de herrer: fra Thorn Ludolf Wale, fra Elbing Hartvig Beteke, fra Danzig 
Lytbert Sak, fra Stralsund de herrer Bertram Wulflam, Johan Wren, Johan 
Ruge og Ludolf v. Kulpe og gennemdrøftede disse nedenforanførte sager.

<l-2> .... ‘)
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< 3 > Fremdeles har herr Peter Strömekendorp og Wulf Wulflam været til 
stede for stæderne, og de klagede over, at de havde lidt stor skade på grund 
af de borge, som de har i varetægt på stædernes vegne, og de begærede, at 
man erstattede dem det og godtgjorde dem skaden ud over de 1000 mark, 
som de allerede har oppebåret på stædernes vegne. Nu kunde stæderne ikke 
blive enige med dem om det. Og derfor har herr Peter Strömekendorp over 
for stæderne opsagt borgene, og herr Peters garanter er fra nu af blevet fri
gjort. Og Wulf Wulflam har for stædernes bøns skyld påtaget sig at holde 
dem indtil førstkommende sankt Jakobs dag2) og har garanteret det med fo
geden Johan Wesende og med Arnold Vot ud over de to andre, der har garan
teret det.

<4> Fremdeles er alle stæderne blevet enige om, at de vil holde et møde 
i Lübeck 14 dage efter påske3) for at holde drøftelser angående mange slags 
sager, der vedrører købmanden, både i Flandern og angående den skade, der 
er sket ham foran Zwijn, og også angående den skade, der er sket ham fra sø
røvernes side fra Danmarks rige, og angående den fremtidige ordning vedrø
rende borgene i Skåne, (nemlig) til hvem de vil overdrage borgene førstkom
mende sankt Jakobs dag2), og også angående fredeskibene for at drøfte, om 
man næste år skal udruste dem. Det skal enhver drøfte i sit råd at give svar 
derpå til næste møde, dog vil enhver drøfte i sit råd, om man kunde afslutte 
det, så at man kunde udruste dem før mødet, nemlig til førstkommende 
midfaste4).

<5> Fremdeles er der truffet aftale om de breve, som man skal sende til 
dronningen af Norge og Danmarks riges råd af følgende ordlyd: Efter hilse
nen. Kære nådige frue (o.s.v. = nr. 264).

<6-8> .... 5)
<9> Fremdeles skal enhver drøfte i sit råd, om man skal beskytte nor

mannernes gods, hvor det kommer hen, i staden eller i Skåne, at sige et svar 
derpå til næste møde6).

<10> .... 7)
< 11 > Fremdeles fremførte de fra Lübeck på Langelows vegne, at Lange- 

low begærede at vide, i hvilken målestok han havde tjent stæderne, og i hvil
ken målestok han fremtidig skulde tjene stæderne. Det vil enhver forelægge 
sit råd at give et svar derpå til næste møde.

< 12 > Fremdeles meddelte sendebudene fra Preussen og Thomas v.d. 
Hagen, at de har henskudt den strid, som de havde indbyrdes, til stæderne 
at bilægge den i mindelighed eller ved retskendelse på det næste møde, som 
man skal holde i Lübeck, og derefter gøre ende på anklage og forsvar.
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< 13-14>  8)
<15> Fremdeles kom Brokman for stæderne og fremførte anmodning 

angående Nienborgs kogge, der blev brændt for ham, og sagde klart, at det 
var lovet ham i Wismar, da stæderne sidst var sammen der9), at han skulde 
have skadeserstatning i den kogge, der tilhørte stæderne, og som lå foran Lü
beck. Da svarede stæderne ham, at ingen kunde huske det, men de vilde hver 
især gerne forelægge det for deres råd at sige et svar derpå til næste møde, om 
der på den tid havde været nogen til stede, der kunde huske det.

< 16-17 > .... 10)
1) § 1 handler om forholdet til Anklam, § 2 om forholdet til Stolp. - 2) 25. juli. - 3) 1383 

5. april, jf. ndf. nr. 333. - 4) 1383 1. marts. - 5) § 6 indeholderen stettinsk klage overen lybsk 
borger, § 7 vedrører Flandern og § 8 handler om skibsfarten. - 6) jf. 1383 5. april § 9, der dog 
ikke nævner Skåne og derfor udelades i nr. 333; sagen udskødes på ny. - 7) vedrører forholdet 
til Flandern. - 8) § 13 vedrører forholdsregler ved skibbrud, § 14 handler om de preussiske stæ- 
ders forhold til Novgorod. - 9) jf. nr. 248 note 8. - 10) § 16 handler om breve til Livlands stæder 
med indkaldelse til hansedagen 1383 5. april, § 17 om røvet og skibbrudent gods.

264 [1382. Efter 29. september]1)
Søstædernes rådssendemænd meddeler dronning Margrete, at man forgæves har ventet 

hendes sendebud tilforhandlingerne i Stralsund og beder hende enten komme selv eller sende 
befuldmægtigede til nye forhandlinger i Lübeck 1383 5. april.

Afskrift i hanserecesserne.

Efter hilsenen.
Kære nådige frue. Da I for Eders nådes skyld godt ved, at vi i tider, der 

er forgangne, tit og ofte har holdt møder både i Skåne og i Nykøbing 2) om 
den store og drabelige skade, der tidligere er sket os og købmanden og stadig 
sker hver dag fra indbyggerne i Danmarks rige ud fra riget og ind i riget igen, 
fra samme riges borge (og) op på borgene igen, og at vi stærkt begærede, at 
der skulde have været vederfaret os en rimelig ordning og erstatning derfor, 
hvilket aldrig kunde ske og endnu ikke er sket os og hansekøbmanden, var 
der af den grund klart aftalt at holde et møde sidst forgangne sankt Michaels 
dag om dette i Stralsund, hvor vi alle var forsamlet og bestemt havde forven
tet, at I var kommet dertil, hvilket ikke er sket, ligesom der heller ikke fra 
Eders side er kommet sådant svar, som vi kan være tilfreds med, nemlig om 
skaden. Derfor har vi i fællesskab til (sagens) passende videreførelse fastsat 
et andet møde, der skal holdes i Lübeck 14 dage efter påske3), hvis det pas-
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ser Eders nåde at komme til dette møde eller sende os Eders befuldmægtige
de sendebud for at sige os et rimeligt svar angående den forskrevne skade, og 
sørg for, at vi fremtidig ikke har nogen maning eller klage nødig for den sam
me sags skyld. Og vi begærer, at I skriver Eders nådige svar tilbage til os med 
dette vort samme sendebud.

1) brevet er optaget i recessen 1382 [efter] 29. september, nr. 263. - 2) jf. nr. 165 og 221. - 
3) jf. nr. 333.

1382. 2. oktober 265
Rådet i staden Bremen bevidner, at eksekutorerne af vikaren Kristian von Nortiedes te

stamente har skænket beginerne i husene sankt Nicolai og sankt Katharina i Bremen 50 
floriner hver til indløsning af deres pantsatte grundstykker mod, at hvert hus af de årlige 
indtægter herfra skal købe en tønde sild tilfordeling mellem beginerne, og disse sild skal 
være fra Skåne, på folkesproget kaldet Skånesild.

Originaler i Bremen og Hannover.

1382. 9. oktober. Skepparslov 266
Jens Buk, Ture Tbstesen, Werneke og Strange Pedersen meddeler, at de har indført Torkil 

Nielsen i besiddelse af det gods i Gårds herred, som han arvede efter sin fader Niels Bir
ger sen.

Afskrift i Lundebogen.

Jens Buk, Ture Tostesen, Werneke og Strange Pedersen til alle, der ser det
te brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi efter opfordring ved brev1) 
fra den berømmelige fyrste, vor herre herr Oluf, af Guds nåde Danmarks, 
Norges, de Venders og Goters konge, har indført nærværende brevviser Tor
kil Nielsen i håndgribelig besiddelse af gods, nemlig Skepparslov, Isgranna- 
torp, Mansdal, Litha, Svenstorp, Bjårnhult og en gård i Vram, og vi vil for
svare ham efter indførelsen i samme, således som landets love kræver det. Til 
vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i Skepparslov 
i det Herrens år 1382 på martyren sankt Dionysius’ og hans fællers dag.

1) jf. 1381 11. december, nr. 179.
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267 1382. 10. oktober. Rom
Anthonius de Ponto, kannik i Aachen, stedfortræder for det apostoliske kammers gene

ralauditør, pålægger biskop Peder af Våxjd under trussel om bandlysning at udrede syv 
guldgylden i erstatning til Henrik Karlsson, kannik i Uppsala, efter at denne er blevet sat 
på fri fod i en strid mellem bispen og ham om 500 mark svensk.

Original i det svenske rigsarkiv.

268 1382. 23. oktober1). Lübeck
Fru Margrete, enke efter herr Lyder Limbæk, erkender, at Detlev Mane har overgivet 

hende sin afdøde mands panter, efter at hun har indløst dem for 65 mark.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at fru Margrete, enke efter herr Lyder Limbæk - salig 
ihukommelse - var til stede for rådet sammen med Wulfhard Rixtorp 

og Une v. Siggen og erkendte, at Detlev Mane fuldstændigt har overgivet 
hende alle de panter og kostbarheder, som nævnte Lyder, mens han levede, 
pantsatte til samme Detlev, hvilke også nævnte frue indløste fra ham for 65 
mark, således som denne Detlev ligeledes tilstod for rådet, hvilket er skrevet 
således på rådets befaling.

1) indførelsen er den 1. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1382 Severinus’ dag.

269 1382. 25. oktober
Markvard Poiseke erkender, at Niels Thomsen, høvedsmand på Alholm, har indløst 

gods i Lille-Musse.

Eline Gøyes jordebog.

Fremdeles et brev, at Markvard Poiseke af Berritsgård erkender, at Niels
Thomsen, høvedsmand på Alholm, har indløst det gods fra ham, som 

han havde med sin hustru i Lille-Musse. Givet lørdag næst før allehelgens
dag 1382.
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1382. 27. oktober. Bergen 270
Kong Oluf påbyder alle islandsfarere, som sejler til Bergen, at svare told sammesteds, 

således som de har gjort i kong Magnus’ tid.

Afskrift i den arnamagnaanske samling

[Før 1382 31. oktober?]1) 271
Torkil Nielsen af Gladsax oplader Simrishamn og Abrahamstrup til dronning Margre- 

te.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles at Torkil Nielsen af Gladsax oplod Simrishamn og Abraham
strup til dronning Margrete.

1) Dette brev må antagelig gå forud før 1382 31. oktober, da Margrete indløser Abraham
strup fra Henrik Wardenberg og Påskedag Brispe, som derefter beholder borgen som len af 
dronningen. Torkil Nielsen af Gladsax lever endnu 1384 9. okt., men er død 21. nov., jf. ndf. 
nr. 500 og 517.

1382. 31. oktober 272
Henrik Wardenberg og Påskedag væbnere, erklærer, at de fuldt ud har oppebåret de 400 

mark sølv, for hvilke de havde borgen Abrahamstrup i pant, og derefter harfået borgen over
draget til deres tro hånd.

Original i rigsarkivet.

Henrik Wardenberg og Påskedag, væbnere til alle, der får kendskab til 
dette brev, hilsen med Gud.

I skal vide, at vi af nærværende brevviser, vor fyrste og såre ophøjede frue, 
fru Margrete, af Guds nåde Norges og Sveriges dronning, fuldt ud har oppe
båret 400 mark sølv, for hvilke hun til os havde pantsat sin borg Abraham
strup med de fogedier, der ligger til den, så at vi er stillet tilfreds, idet vi for
pligter os på vor gode tro og ære til inden et tidsrum af fjorten dage fra dato 
uden al tvivl at overgive vor nys nævnte frue alle åbne breve, som vi har fra 
hende. Men alle de løfter eller garantier, på folkesproget kaldet ‘lov’, som er 
givet eller stillet os af vor omtalte frue og hendes medlovere såvel skriftligt 
som mundtligt og med håndslag, skal med dette brev være kasserede og gan-
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ske annullerede, dog med undtagelse af et løfte, der er givet os om 100 mark 
sølv af herr Fikke Moltke, ridder, Anders Pedersen, Bernike Skinkel og Hen
rik Barnekow, hvem vi med dette brev tilstår tavshed, på folkesproget kaldet 
‘swiende’1), angående nævnte løfte indtil nu forestående mortensdag2) om 
et år, således at de ikke i mellemtiden skal påmindes af nogen på grund af 
nævnte sum penge. Vi erklærer også på vor gode tro og erkender, at vi behol
der samme borg Abrahamstrup fra vor oftnævnte frue til vore tro hænder, 
således at når som helst samme fru dronning fordrer samme borg af os eller 
den ene af os, da skal vi uden tvivl eller svig eller ondsindet påfund frit over
give hende samme borg med dens fogedier. Men vi erklærer Henneke Oluf- 
sen, Bjørn Olufsen, Peder Henriksen og Niels Sivertsen for kvit med hensyn 
til de 100 mark sølv, som de med sammenlagte hænder har lovet os på for
nævnte fru dronnings vegne, for vort og deres vedkommende, til hvem disse 
har lovet fornævnte pengesum til vore hænder, således at disse på ingen som 
helst måde fremtidigt skal udsættes for nogens påmindelse på grund af de 
nævnte 100 mark sølv. Vi fornævnte Henrik Wardenberg og Påskedag, Jens 
Andersen af Estrup, ridder, og Jens Liste, høvedsmand på vor oftnævnte fru 
dronnings borg Opensten, lover da med sammenlagte hænder på vor gode 
tro herrerne Bent Byg og Jens Rud, riddere, og Peder Walkendorp ukrænke
ligt at overholde ovennævnte artikler og enhver af dem enkeltvis, idet vi til fa
stere sikkerhed for alt det ovenstående hænger vore segl under dette brev. 
Givet i det Herrens år 1382 dagen før allehelgensdag.

1) nedertysk ord i den latinske tekst. - 2) 11. november.

273 1382. 5. november. Sjællands landsting
Tingsvidne af Sjællands landsting om, at magister Peder Lykke, kannik i Roskilde, har 

fremlagt tre åbne breve af dronning Margrete om pantsættelsen af Ods herred til biskoppen 
af Roskilde for 800 mark sølv og dets genindløsning samt et kvitteringsbrev fra Henrik 
Wardenberg og Påskedag angående Abrahamstrup, der var pantsat og genindløst for 400 
mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Jens Troelsen, landstingshører på landet Sjælland, Jakob Olufsen og Jens 
Rud, riddere, Mads Tå, Peder Krag, Hemming Jensen og Henrik Skyt

te, væbnere, til alle, som får kendskab til dette brev, hilsen med Gud. I skal 
vide, at i det Herrens år 1382 onsdagen næst efter allehelgensdag var den ær-
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værdige mand, magister Peder Lykke, kannik i Roskilde, til stede på vort 
landsting i denne særlige anledning og fremlagde tre åbne breve, der var be
seglet med den såre ophøjede fyrste og frue, fru Margrete, af Guds nåde 
dronning af Norges og Sveriges segl, og som lyder på den pantsættelse af Ods 
herred til herr biskoppen af Roskilde for 800 mark sølv, som den omtalte fyr
ste og frue havde foretaget, idet han forsikrede, at omtalte fru dronningen på 
lovlig vis havde indløst Ods herred fra samme herre af Roskilde for 800 mark 
sølv, og forskrevne herr Jakob Olufsen stod frem og erklærede med levende 
røst, at han havde overværet den lovlige indløsning af samme Ods herred fra 
denne herre biskop af Roskilde for nævnte 800 mark sølv. Men der blev af 
forskrevne magister Peder sammesteds oplæst et kvitteringsbrev fra Henrik 
Wardenberg og Påskedag vedrørende borgen Abrahamstrup og Horns her
red, der af oftnævnte fru dronningen var pantsat til dem for 400 mark sølv. 
Og denne Henrik Wardenberg, der da var til stede, samtykkede i ordlyden 
af samme kvitteringsbrev, idet han erkendte, at der fuldt ud var gjort ham og 
denne forskrevne Påskedag fyldest af oftskrevne fru dronningen for omtalte 
400 mark sølv. Til fastere vished om alt dette er vore segl hængt under dette 
brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.

[Før 1382. 8. november]1) 274
Biskop Nils afLinkoping svarer ærkebiskop Birger af Uppsala, at han er villig til at 

besegle det stadfæstelses brev, som ærkebispen agter at give Vaastena ruster pa en penning- 
afgift til den hellige Birgitta, og tilføjer til sidst, ’at herr Olav Brand er blevet 
biskop at Hamar og en herr Niels Ruser er blevet ærkebiskop af Nidaros'.

Original i det svenske rigsarkiv.

1) Niels Ruser nævnes første gang som ærkebiskop i nr. 275. Hans nøjagtige tiltrædelses- 
tidspunkt efter forgængeren, der døde i 1381 vistnok i august måned, kendes ikke, jf. indled
ningen i Dipi. Dan.

1382. 8. november 275
Ærkebiskop Niels af Nidaros oplader Brøndbyvester, Ringebceksleje og Vejlegårds møl

le til dronning Margrete.
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Original i rigsarkivet.

Niels, af Guds og det apostoliske sædes nåde ærkebiskop af Nidaros, til 
alle, der får kendskab til dette brev, hilsen med Gud.

Alle skal vide, at vi i kraft af dette brev til den såre ophøjede fyrste og frue, 
fru Margrete, af samme nåde Norges og Sveriges dronning, frit har opladt 
nedenfor anførte gods, nemlig landsbyen Brøndbyvester, Ringebæksleje og 
Vejlegårds mølle, som på livstid blev overladt os til frit at råde over til vort tarv 
ved et åbent brev1) af den magtfulde og stormægtige fyrste og vor herre, 
herr Oluf, af Guds nåde de Danskes, Norskes, Sveers, Venders og Goters 
konge, at bestemme over efter hendes tarv og ønske, med al ret, som tilkom
mer os til samme gods, tillige med omtalte vor herre kongens åbne brev, givet 
til og affattet for os angående fornævnte gods. Til vished herfor har vi ladet 
vort segl hænge under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige 
mænd, nemlig herr Jens Rud, ridder, og Peder Jakobsen, kaldet Finkenoge, 
vor højtelskede broder. Givet i det Herrens år 1382 lørdagen før sankt Mor
ten bisps dag.

1) jf. 1376 9. maj, DRB. IV 1 nr. 44.

276 1382. 11. november
Strange Pedersen sælger gods i Harjagers og Fårs herreder til Jens Povlsen.

Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles et brev, at Strande Pedersen, væbner, har solgt Jens Povlsen sit 
gods i Hånkelstorp i Harjagers herred, på hvilket Oluf Pedersen boede, 

og en fæste1) samt en gård i Klamby i Fårs herred. I det Herrens år 1382 på 
sankt Mortens dag.

1) formentlig et landbosted.

277 1382. 12. november. København
Esbern, dekan i København, pålægger alle gejstlige på Rügen at forkynde bandlysning 

over alle, der har tilknytning til Bertold Wusseke og hans medlovere, da disse holder stand 
mod den over dem fældede bandlysningsdom.

Transsumpt 1382. 31. december i rigsarkivet.

Esbern, dekan i København, særligt udpeget beskikket udsending for den 
ærværdige fader i Kristus og herre herr Niels, af Guds nåde biskop af
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Roskilde, vedrørende nedenfor anførte, til alle kirkernes og kapellernes sog
nepræster, kapellaner, evige vikarer samt de offentlige notarer på landet Rü
gen, Roskilde stift, til hvem dette brev når, hilsen med Gud.

Eftersom vi i sin tid på opfordring af fornævnte ærværdige fader i Kristus 
og herre herr Niels, biskop af Roskilde, har ladet følgende bandlyse: herr 
Bertold Wusseke, præst og kannik i Roskilde, og Suhm den ældre af Jas
mund, Nicolaus og Henrik, kaldet v. Rode, Nicolaus Wusseke den ældre i 
Zirkow sogn, Stefan Sessow, Hartman Segebode, Otto Wusteni, Gerlak 
Schmatzhagen, Anton v. d. Buge, Anton Krassow i Rappin sogn, som for ti
den boede i Patzig sogn, Henrik v. d. Lancken, søn af Ertmar v. d. Lancken, 
og Nicolaus Suhm den ældre af Kaiserritz, og offentligt befalet, at de skulde 
forkyndes bandlyst, hvilken bandlysning de havde udholdt længe og stadig 
udholder med forhærdet sind, påbyder vi derfor, eftersom deres straf med 
rette bør vokse, når deres hårdnakkethed vokser, eftersom lydighed ikke vilde 
gavne de adlydende, hvis ikke hårdnakkethed modarbejdede de hårdnakke
de, med den os betroede myndighed i kraft af den hellige lydighed, dog efter 
fornævnte tre gange gentagne kanoniske påmindelse, urokkeligt Eder og en
hver af Eder, som bliver opfordret hertil, som vor befaling, at I personligt el
ler ved andre på Eders vegne med navns nævnelse og udtrykkeligt første, an
den og tredie gang skal påminde alle, såvel mænd som kvinder, venner, na
boer, bekendte, husstand og slægtninge af nævnte herr Bertold Wusseke, 
præst og kannik i Roskilde, Suhm den ældre af Jasmund, Nicolaus og Hen
rik, kaldet v. Rode, Nicolaus Wusseke den ældre i Zirkow sogn, Stefan Ses
sow, Hartman Segebode, Otto Wusteni, Gerlak Schmatzhagen, Anton v. d. 
Buge, Anton Krassow i Rappin sogn, som for tiden boede i Patzig sogn, 
Henrik v. d. Lancken, søn af Ertmar v. d. Lancken, og Nicolaus Suhm den 
ældre af Kaiserritz under bandlysningsstraf og strengt befale samme, at in
gen må driste sig til at deltage med nævnte herr Bertold Wusseke, præst og 
kannik i Roskilde, samt Suhm den ældre af Jasmund, Nicolaus og Henrik, 
kaldet v. Rode, Nicolaus Wusseke den ældre i Zirkow sogn, Stefan Sessow, 
Hartman Segebode, Otto Wusteni, Gerlak Schmatzhagen, Anton v. d. Bu
ge, Anton Krassow i Rappin sogn, som for tiden boede i Patzig sogn, Henrik 
v. d. Lancken, søn af Ertmar v. d. Lancken, og Nicolaus Suhm den ældre af 
Kaiserritz, der således er bandlyste, i drikkelag, måltid, tale, køb, salg, ma
len, kogning, forsyning med ild eller vand eller på anden måde. I modsat fald 
skal I i Guds navn med dette brev i nærværelse af den tro menighed offentligt 
forkynde oglade forkynde dem bandlyst, der deltager med dem, hvis de såle
des nævnte ikke inden fire dage fra samme deltagelse ophører dermed, hvem
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vi fra nu af således fra da af bandlyser med dette brev sammen med nævnte 
herr Bertold Wusseke, præst og kannik i Roskilde, Suhm den ældre af Jas
mund, Nicolaus og Henrik kaldet v. Rode, Nicolaus Wusseke den ældre i 
Zirkow sogn, Stefan Sessow, Hartman Segebode, Otto Wusteni, Gerlak 
Schmatzhagen, Anton v. d. Buge, Anton Krassow i Rappin sogn, som for ti
den boede i Patzig sogn, Henrik v. d. Lancken, søn af Ertmar v. d. Lancken 
og Nicolaus Suhm den ældre af Kaiserritz alle søndage og festdage i Eders 
kirker eller andetsteds, hvor I finder, at det er til gavn, under klokkeringning, 
med tændte lys, som derefter bliver slukket og kastet til jorden under messe
højtiden, indtil de ydmygt har fortjent at opnå syndsforladelsens nåde, efter 
at de har gjort fyldest. Givet i København i det Herrens år 1382 dagen efter 
sankt Mortens dag under vort dekanats segl. Og I skal give dette brev tilba
ge, beseglet med Eders segl tillige med en vedhæftet seddel, indeholdende da
gen for Eders udførelse heraf og måden hvorpå under fornævnte straffe og 
påmindelser.

278 1382. 19. november
Markvard Rorland og Arnold v. d. Wisch, brødre, væbnere, erklærer, at de 30 mark 

afgift i Store-Vabs, som fru Wigerd, enke efter ridderen Henrik v. d. Wisch, og fru Lut- 
gard, priorinde i klostret i Slesvig sidder inde med, samt den halve skov i Bokenæs efter 
fruernes død skal gå i arv til Rike Henneke Breyde med % og til dem selv med fa.

Original på Gottorp.

Vi Markvard Rorland og Arnold v. d. Wisch, brødre, væbnere, erken
der offentligt med dette åbne brev over for alle dem, der ser det og 

hører det læse, at de 30 mark afgift i Store-Vabs, som disse efterskrevne har 
der, nemlig fru Wigerd, der havde været gift med herr Henrik v. d. Wisch, 
ridder, hvem Gud være nådig, og fru Lutgard, priorinde i klostret i 
Slesvig1), datter af herr Markvard v. d. Wisch, at 20 af de forskrevne (30) 
mark afgift2), når de begge er døde, skal tilfalde og tilkomme den ærlige 
mand Rike Henneke Breyde og hans arvinger som de to trediedele, og de ti 
mark afgift som trediedelen skal tilfalde og tilkomme (os) Markvard Rorland 
og Arnold v. d. Wisch, forskrevne brødre, vore arvinger, ligervis den halve 
skov i Bokenæs (med) to trediedele til Rike Henneke Breyde og hans arvin
ger og trediedelen til os og vore arvinger. Og af denne forskrevne skov skal 
man ikke give eller sælge (noget til nogen) undtagen til dem, der bor på dette
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fornævnte gods. Desuden skal vi dele forskrevne gods og skov, når Rike Hen- 
neke Breyde og hans arvinger kræver det af os og vore arvinger efter begge 
de forskrevnes død, eller når en af dem dør, (og give) enhver så meget, som 
der da kan tilkomme ham på den måde, som det er skrevet her foran. Disse 
forskrevne punkter lover vi Markvard Rorland og Arnold v. d. Wisch, for
skrevne brødre, og vore arvinger på vor gode tro med samlet hånd at overhol
de stadig og fast uden nogen argelist og udflugt over for den forskrevne Rike 
Henneke Breyde og hans arvinger og lover det fremdeles til hans og hans ar
vingers tro hånd over for de ærlige mænd Markvard Breyde, Hartvig Brey
de, hans brodersøn, Sigfred Dosenrode, Henneke Rantzau, Wulf Pogwisch, 
Tøteke Smalstede og Vblrad Missendorp, væbnere. Til yderligere vidnes
byrd om disse forskrevne punkter er vore segl med tilslutning og med velbe- 
råd hu hængt under dette brev. Givet år 1382 efter Guds byrd på sankt Elisa
beths dag.

1) sankt Johannes kloster på Holmen. - 2) teksten har de vorscreuen twintich. mark gheldes.

1382. 19. november. Borgen Åhus 279
Gøtstav Matsson erkender at have modtaget fuld betaling af sin mågjbns Francens for 

det gods i Mo, Eldslosa og Sya skov, som han har overdraget ham. - Skrevet og handlet 
på borgen Ahus i det Herrens år 1382 onsdagen næst før den glorrige jomfru 
sankt Katarinas dag.

Original i det svenske rigsarkiv.

1382'). [Før 24. november]2) 280
Herman Krudener og Herman Sachtleben lover at holde rådmandene i Stralsund ska

desløsefor deres brev angående arvegodset efter Henrik Sachtleben, der var død i Ronneby.

Indførelse i Strahunds Liber memorialis.

Herman Krudener og Herman Sachtleben lovede at holde de herrer råd- 
mænd skadesløse angående alt det arvegods, der ved Henrik Sachtle- 

bens død, han, der var afgået ved døden i Ronneby, var gået i arv til Margre- 
te, enke efter Bernhard Rike, og Burchard Sachtleben, hendes broder, og 
som var efterladt sammesteds og udenfor i landet, og som skal inddrives sam-
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mesteds af skipperen Gerhard Schotschalkes Ohm, borger sammesteds, de
res befuldmægtigede, med stadens anbefalingsbrev, der er overgivet således 
derom, at ingen anden påmindelse skal følge efter angående dette gods, der 
bliver overgivet nævnte befuldmægtigede.

1) indførelsen er den 2. på siden, der som overskrift har Ar 82. - 2) den efterfølgende side 
har som overskrift Ar 82 dagen før sankt Katarinas dag jf. nr. 282.

281 13821). [Før 24. november]2)
Herr Johan Schulow og Gerlak Badiseren lover at holde rådmandene i Stralsund ska

desløsefor deres brev angående det gods, der var efterladt i Trelleborg af den afdøde Gerhard 
Klokow.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Herr Johan Schulow og Gerlak Badiseren lovede at holde de herrer råd- 
mænd i Stralsund skadesløse angående alt det gods, der var efterladt 

i Trelleborg og i dens områder ved Gerhard Klokows død, at inddrive sam
mesteds gennem Herman, nævnte Gerhards tjener, befuldmægtiget, med 
stadens åbne brev, der var tilskrevet Stenfeld, foged sammesteds, derom, så
ledes at ingen anden påmindelse eller retssag på nogen som helst måde i 
fremtiden skal følge efter angående dette gods, der bliver overgivet nævnte 
befuldmægtigede, og at nævnte Gerhards arvinger, der samtykker i det for
nævnte, ubrydeligt vil overholde det som anerkendt og godkendt.

1) angående året, jf. nr. 280. - 2) den efterfølgende side har som overskrift Ar 82 dagen før 
sankt Katarinas dag jf. nr. 282.

282 1382. 24. november1)
Lambert Weytendorp lover at holde rådmandene i Stralsund skadesløse for deres brev 

angående det arvegods, der var efterladt i Ystad af den afdøde Peter Posenow, kaldet Pose- 
rin.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Lambert Weytendorp lovede at holde de herrer rådmænd i Stralsund for
sikret og bevare dem skadesløse for alt det arvegods, der på en hvilken 

som helst måde var efterladt ved Peter Posenows, også kaldet Poserins, død
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i Ystad, og i nabolaget der, og som var gået i arv til Johan Posenow, også kal
det Poserin, og hans søster Katerine ifølge ordlyden af et åbent brev fra råd- 
mændene i Lüchow, der påviser det, at inddrive sammesteds, nemlig i Ystad, 
gennem Jakob Zeman, der har købt nævnte gods af nævnte Johan, der var 
fuldstændigt bemyndiget desangående, med stadens åbne brev, der er over
givet derom, så at ingen anden påmindelsessag på nogen som helst måde i 
fremtiden skal følge efter angående dette fornævnte gods, der bliver overgi
vet nævnte Jakob.

1) indførelsen er den 2. på siden, der som overskrift har Ar 82 dagen før sankt Katarinas dag

1382. 25. november 283
Abraham Brodersen skænker sin hustru fru Margrete Pedersen 211 mark lødigt sølv som 

morgengave med sikkerhed i den del af borgen Kungsbacka, der er pantsat til ham af dron
ning Margrete, og desuden 80 mark lødigt sølv, for hvilke Sten Lalesen har pantsat sit gods 
i Faurås herred til ham.

Original i det svenske rigsarkiv.

Abraham Brodersen til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, 
XX. hilsen evindelig med Gud.

Det skal være vitterligt for hver og en, nulevende såvel som fremtidige, at 
jeg med mit åbne brev erkender, at jeg skænker og overgiver min højtelskede 
hustru fru Margrete Pedersen 211 mark lødigt (sølv) som brudegave eller 
medgift, kaldet ‘brudegave’ eller ‘morgengave’, for hvilke min part af borgen 
Kungsbacka står pantsat til mig af den såre ophøjede frue fru Margrete, 
Norges og Sveriges dronning. Fremdeles giver og overgiver jeg til min for
nævnte hustru 80 mark lødigt (sølv), for hvilke Sten Lalesen til mig har pant
sat sit gods, der ligger i Faurås herred, med al den ret, som jeg far med hensyn 
til fornævnte gods ligesom fornævnte Sten, men dog på denne betingelse, at 
hvis det skulde ske, at jeg måtte gå alt kødets gang - hvad Gud forbyde - og 
at de børn, som jeg måtte have avlet med hende, lever videre efter min død, 
da skal mine børn besidde fornævnte penge som ret fædrenearv. Men skulde 
det ligeledes ske, at ingen levende børn var tilbage efter min død som pårø
rende til mig, da skal min højtelskede hustru besidde fornævnte penge og for
nævnte gods til sit eget brug uden enhver hindring og tiltale fra mine arvin
gers side. Hvis det fremdeles skulde ske, at min hustru afgår ved døden før
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jeg, da skal jeg personlig besidde mine penge og mit gods uden enhver tiltale 
og hindring fra hendes arvingers side. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, 
nemlig Niels Jensen kaldet Svarteskåning, herr Knud, præst, sognepræst ved 
Fjårås kirke, og Svend Vemundsen. Givet i det Herrens år 1382 på jomfruen 
og martyrens sankt Katarinas dag.

284 1382. 6. december
Bo Pedersen Skytte, bymand i Malmø, pantsætter sin gård sammesteds til Jakob Svend

sen Lang for 6 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Bo Pedersen, kaldet Skytte, bymand i Malmø, til alle, der ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Jeg vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at jeg erkender, 
at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den gode mand, nærværende brevvi
ser, Jakob Svendsen, kaldet Lang, min kære medborger, for seks mark sølv, 
som fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger 
til jomfruen sankt Lucies dag1) om to umiddelbart følgende fulde år i rede 
sølvpenge, gode, lovlige og gængse, og ikke i nogen anden betaling eller vær
di, for hvilke seks mark sølv jeg til samme Jakob Svendsen med dette brev 
pantsætter min gård, i hvilken jeg for tiden personligt bor, tillige med alle 
dens tilliggender, dog den vestlige bod og trediedelen af kål gården undtagne, 
på den betingelse, at hvis jeg svigter med betalingen til den for mig beram
mede termin, da skal samme Jakob Svendsen eller hans arvinger uden al ind
sigelse fra min eller mine arvingers side have fuldmagt til at indsætte og af
sætte landboer i samme gård, til at oppebære frugterne, indtægterne og af
gifterne af samme gård, uden at de på nogen måde skal afregnes i gældens 
hovedstol, og således hvert år, indtil hovedstolen fuldt ud er betalt. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de 
gode mænd, nemlig Peder Tuesen, Klaus Ulv og Mikkel Kippe, mine med
borgere. Givet i det Herrens år 1382 på biskoppen sankt Nicolaus’ dag.

1) 13. december.
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1382. 6. december 285
Kristine, datter af herr Peder Karlsen af Bjergby og enke efter Mogens Jensen, pantsæt

ter alt sit gods i Mørkøv og Nøkkentved til Henneke Moltke af Torbenfeldfor 10 mark lø
digt sølv.

Original i det svenske rigsarkiv.

ristine, datter af herr Peder Karlsen, ridder, af Bjergby, enke efter Mo- 
XX. gens Jensen, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg med dette brev 
offentligt erkender, at jeg og mine arvinger i sandhed står i skyld og gæld til 
den gode mand, nærværende brevviser, Henneke Moltke af Torbenfeld og 
hans arvinger for ti mark lødigt sølv, nemlig i gamle sterlinger og kronede 
lybske, lovlige og gængse overalt i Danmark, i medfør af et ret lån, som han 
har ydet mig i rede penge, for hvilke ti mark jeg til samme Henneke Moltke 
og hans arvinger med al ret pantsætter og med dette brev til pant overgiver 
alt mit gods i Mørkøv og Nøkkentved, hvilket gods på uretmæssig vis er fra
gået og fravundet mig gennem herr Bent Byg, ridder, på hvilken måde det 
end, delvis eller i sin helhed, er tilfaldet mig eller det i fremtiden med en eller 
anden ret vil tilfalde eller tilhøre mig, med samtlige tilliggender til hele det 
nævnte gods, nemlig agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, tørt, vådt, 
vande, vandløb, højt og lavt, kort sagt med alt tilbehør til nævnte gods, hvert 
og et, i længden og i bredden, således som det i sandhed er adskilt overalt, in
tet undtaget, med hvilket navn det end benævnes, som, når det indløses, skal 
indløses hvert år til mortensdag1), på følgende betingelse, at nævnte Henne
ke Moltke og hans arvinger skal have nævnte gods og dets enkelte tilliggender 
til deres brug og fri rådighed til at indsætte og afsætte undergivne på samme, 
som det behager dem, idet de frit skal oppebære frugterne og afgifterne af 
nævnte gods såvel for det år, indløsningen finder sted, som for de andre mel
lemliggende år, uden at det på mindste måde skal afregnes i gældens hoved
stol, indtil det på lovlig vis indløses af mig eller mine arvinger fra ham eller 
hans arvinger. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger urokkeligt til på 
lovlig vis at fri alt det fornævnte gods for samme Henneke Moltke og hans 
arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige 
med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig herr Barnum Eriksen, rid
der, Jakob Skave og Jakob Nielsen afVognserup. Givet i det Herrens år 1382 
på biskoppen sankt Nicolaus’ dag.

1) 11. november.
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286 1382. 7. december
Niels Bosen og Jens Assersen Sadelvirker, borgere i Slagelse, mageskifter en gård i Sme

degade til Sorø kloster mod klostrets gård i Bredegade.

Referat i Sorø gavebog.

De gode mænd Niels Bosen og Jens Assersen, kaldet Sadelvirker, bor
gere i Slagelse, lod en gård sammesteds, beliggende i den østlige del af 

staden mellem Lars Skomagers gård og en gård tilhørende den hellige jom
fru Maries kloster i Smedegade, hvilken de tillige med alle dens tilliggender 
havde købt af arvingerne efter en mand, kaldet Galmund, fordum borger i 
Slagelse, skøde til klostret i Sorø af de samme arvinger efter Galmund ved 
mageskifte for klostrets gård beliggende sammesteds i Bredegade mod syd i 
sankt Peders sogn, hvilken gård den hæderværdige mand Knud Nielsen, den 
rette ejer, testamenterede til klostret i kraft af sit testamente. Og de forpligte
de sig og arvingerne til at stadfæste samme skødning og ligeledes til at gøre 
fyldest for ethvert tab og morarente, hvis nævnte gård nogensinde på grund 
af mangel ved hjemlingen bliver fravundet klostret på lovlig vis eller den på 
anden måde er hjemfaldet. I det Herrens år 1382 dagen før Marie undfan
gelsesdag.

287 1382. 12. december
Niels Smalstede pantsætter alt sit gods i Sindbjerg sogn til væbneren Niels Mygjor 24 

mark lødigt sølv.

Original i rigsarkivet.

iels Smalstede til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at jeg erkender, at jeg og mine rette arvinger i medfør af en 

retmæssig gældspost i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser, 
den velbyrdige og gode mand Niels Myg, væbner, og hans rette arvinger for 
24 mark lødigt sølv, for hvilke jeg til ham med dette brev frit pantsætter og 
stiller til pant alt mit gods i Sindbjerg sogn, som jeg har fået med min hustru, 
bebygget og øde, tillige med alle dets tilliggender, intet undtaget, idet denne 
betingelse er aftalt mellem os, at samme Niels Myg eller hans arvinger årligt 
til eget brug frit skal oppebære alle afgifter, frugter og afkasteiser, som på no
gen måde fremkommer fra nævnte gods, uden at det på nogen måde skal fra
drages i gældens hovedstol, indtil fornævnte gods på lovlig vis indløses for
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nævnte 24 mark sølv eller for en tilsvarende værdi, og alt, hvad han bygger 
eller forbedrer på dette gods, det må han frit føre bort, efter at denne frigørel
se er sket, eller der skal ydes ham fyldest efter kendelse af fire af deres ven
ner. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til i overensstemmelse 
med landets love at hjemle ham eller hans arvinger nævnte gods frit for krav 
fra enhver. Til vished herom er mit segl hængt under dette brev sammen 
med segl tilhørende de gode mænd Peder Mogensen og Mogens Mogensen. 
Givet i det Herrens år 1382 dagen før den glorrige jomfru sankt Lucias dag.

1382. 14. december. Tommerup 288
Ærkebiskop Mogens af Lund vidimerer sine forgængere ærkebiskopperne Esger og 

Niels1 privilegier for Tommerup kloster.

Original i rigsarkivet.

X Ti Mogens, ved Guds forsyn ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det 
V apostoliske sædes legat, vil, at det skal være klart for alle, at vi har set 

og omhyggeligt gennemlæst de privilegiebreve for sankt Peders kloster i 
Tommerup, der er tilstået abbed og kloster sammesteds af de gamle og ær
værdige fædre, de herrer ærkebiskopper, vore forgængere, uskrabede, ufor
dærvede og ubeskadigede i enhver henseende, hvis ordlyd ord til andet følger 
på denne måde: Esger, af Guds nåde ærkebiskop af Lund (o.s.v. = DRB. II 
8 nr. 451). Men idet vi fornævnte Mogens for denne abbed og hans efterfølge
re med dette brev endrægtigt og autentisk sammen med fornævnte billiger 
alle de privilegier, nådesbevisninger og alle de bestemmelser, der er tilstået 
nævnte kloster og denne (abbed) sammesteds af de ærværdige fædre de her
rer ærkebiskopper af Lund, vore forgængere, stadfæster vi ligeledes de privi
legier og friheder af vor ærværdige broder herr Niels - salig ihukommelse - 
vor forgænger, som indeholdes i hans åbne brev, hvis ordlyd er denne: Niels, 
af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund (o.s.v. = DRB. IV1 nr. 179). Idet 
vi er blevet opfordret hertil, stadfæster vi det med samtykke af vort elskede 
kapitel med dette brev, idet det skal vare evindeligt med fuld styrke. Til klart 
vidnesbyrd om denne stadfæstelse er vort segl sammen med vort elskede ka
pitels segl hængt under dette brev. Givet i Tommerup i det Herrens år 1382 
tredie søndag i advent.
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289 1382. 21. december. Malmø byting
Peder Skytte, borger i Malmø, skøder en bod sammesteds til byfogeden Niels Gunnar

sen.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

V Tidisse af vidnesbyrd, udstedt af borgmestre og råd i Malmø, om, at de 
V har hørt og set et skødebrev, udstedt af Peder Skytte, borger i Malmø, 

til den hæderlige mand Niels Gunnarsen, foged sammesteds, på en bod, der 
ligger mod øst ved skinderboderne i nævnte by. Givet den 21. december 1382.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Malmø rådmænds vidnesbyrd, givet 1386, som indeholder Peder Skyt
tes til Niels Gunnarsen, byens foged, udstedte skødebrev på en bod, 

beliggende i Malmø, hvilken Tideke Skinner beboede. Givet 1382.

290 1382. 31. december. Stralsund
Notarialvidne om, at Esbern, dekan ved kirken i København, har opfordret Bertold 

Quatz, sognepræst i Altenkirchen, samtfire andre præster på Rügen til at udføre den skær
pede dom over Bertold Wusseke, men at disse har afslået under henvisning til, at ærke
biskoppen af Lund har kendt dommen ugyldig.

Original i rigsarkivet.

I Herrens navn, amen. År 1382 efter sammes fødsel i den 6. indiktion den 
31. december i den 3. time eller deromkring i det sydlige kor ved højaltret 

i sankt Nikolai kirke i byen Stralsund, Schwerin stift, i den højhellige fader 
i Kristus og vor herre Urban, ved Guds forsyn den 6. paves femte pontifikats
år gav den ærværdige mand herr Esbern, dekan ved kirken i København, 
Roskilde stift, møde i nærværelse af mig, offentlig notar af nedenforanførte 
navn, og af nedenforanførte vidner og holdt en skærpelse af en dom, affattet 
på pergament samt beseglet med hans segl, i sine hænder, hvilken han per
sonlig offentliggjorde i nærværelse af de ærværdige mænd, nemlig de herrer 
Bertold Quatz, sognepræst ved kirken i Altenkirchen, Gerhard Köller, sog
nepræst ved kirken i Gingst, Nicolaus v. Kahlden, sognepræst ved kirken i Sa
gard, Markvard Burow, sognepræst ved kirken i Schaprode, Adam Hilge- 
man, sognepræst ved kirken i Rambin på landet Rügen, nævnte Roskilde
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stift, og dens ordlyd var denne: Esbern, dekan i København (o.s.v. = nr. 277). 
Efter at denne skærpelse således var offentliggjort, opfordrede samme herr 
Esbern, dekan i København, indtrængende fornævnte herrer, nemlig Ber
told Quatz, sognepræst ved kirken i Altenkirchen, Gerhard Köller, sogne
præst ved kirken i Gingst, Nicolaus v. Kahlden, sognepræst ved kirken i Sa
gard, Markvard Burow, sognepræst ved kirken i Schaprode, og Adam Hilge- 
man, sognepræst ved kirken i Rambin, til, at de virkningsfuldt skulde foreta
ge udførelsen af nævnte skærpelse, hvortil nævnte herr Bertold Quatz svare
de: ‘Vi vil holde drøftelse og overvejelse herom,’ og efter at der var holdt drøf
telse og overvejelse, svarede oftenævnte herr Bertold Quatz atter såvel på 
egne som på de andre nysnævnte herrers vegne: ‘Eftersom vi har modtaget 
et andet brev fra ærkebiskoppen af Lund, i hvilket denne herre ærkebiskop 
har tilbagekaldt Eders dom og erklæret, at den er intet, og vi desuden senere 
har bekendtgjort det i nærværelse af de bandlyste, skal vi ikke modtage skær
pelsen af Eders dom’. Fornævnte herr Esbern opfordrede mig indtrængende 
til, at jeg skulde opsætte eet eller flere offentlige dokumenter for ham om 
denne opfordring. Dette er handlet år, indiktion, måned, dag, time, sted og 
pontifikat som ovenfor i nærværelse af de hæderværdige og gode mænd de 
herrer Johan Mirislavs og Johan Wittow, præster, Jakob Plötze, underdia
kon, official på landet Rügen, og Gerhard, klerk, og adskillige andre trovær
dige vidner, der særligt var tilkaldt og udbedt til det fornævnte. (Notarmærke) 
Og jeg Johan Konlyn, gejstlig i Schwerin stift, med kejserlig myndighed of
fentlig notar, deltog som nærværende i fremførelsen og offentliggørelsen af 
fornævnte skærpelse og opfordringen og det andet som ovenfor, og jeg så og 
hørte, at det gik således for sig, jeg opsatte det i denne offentlige form, ned- 
skrev den med egen hånd, og jeg signerede den med mit sædvanlige og til
vante mærke, tilkaldt og anmodet herom til vidnesbyrd om alt det fornævnte.

1382 291
Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.

Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1382. I Odense glimrer Jens Hennekesen, rådmand, Hen- 
neke Rynkeby, Anders Hennekesen.
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292 1382
Oluf Grubbe af Eskilstrup overdragerfire øre jord til Ncestved sankt Peders kloster; han 

havde gods i Ny bølle og Eggeslevlille i leje af klostret.

Næstved klosters registratur (1528).

Oluf Grubbe af Eskilstrup overdrog os to øre skyldjord samt to andre 
øre jord, hvoraf halvdelen til vor kirke Tjæreby og halvdelen til præ

stens bord sammesteds1). Denne Oluf havde vort gods i Nybølle ved Tjære
by i leje. Fremdeles et bol jord i Eggeslevlille. 1382.

l)jf. DRB. III 5 nr. 399.

293 1382
Anders Nielsen skeenker et landbosted i Tømmerup til Sorø klosterfor sit og sin hustrus 

gravsted.

Referat i Sorø gavebog.

Den velbyrdige mand Anders Nielsen, væbner, overdrog til klostret i Sorø 
en gård til en landbo, kaldet ‘landbostavn’1), i Tømmerup i Undløse 

sogn i Merløse herred, som i årlig afgift giver en fjerding smør; denne gård 
erhvervede han ved lovligt køb fra Asser Manderup, hans hustru Helenes 
farbroder. Og han skødede den til klostret for sit og sin fornævnte hustrus 
gravsted og også til evig almisse for sig og begges forfædre. I det Herrens år 
1382.

1) dansk ord i den latinske tekst.

294 1382
Hamburgs kaminerregnskab.

Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg

r i ''il rejser:....  18 J4 mark 5J4 skilling 2 penning til de herrer Kristian Rit- 
JL ter og Nicolaus Rode, til Lübeck, til møde med Henneke Limbæk... 

For heste:.... 18 mark for en hest fra Flensborg.
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13[8]2 (?)') 294 A
Dronning Margrete udsteder stadfcestelsesbrev sammen med Norges riges råd, førend 

kong Oluf nåede myndighedsalder.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles et stadfæstelsesbrev, som dronning Margrete udfærdigede sam
men med rigets råd i Norge, førend kong Oluf nåede myndighedsalder. 

Givet 13[8]2’).
1) registraturen har fejlagtigt 1392 som år. En rettelse til 13[8]2 kan antagelig støttes af det 

forhold, at kong Oluf to gange i dette år, jf. nr. 209 og 249, udsteder priviligiestadfæstelser for 
tiden, indtil han bliver myndig. Endvidere havde Norges riges råd forinden i 1381, jf. nr. 164, 
bemyndiget dronning Margrete til forhandlinger med hansestæderne om privilegier, indtil 
kong Oluf blev myndig. Han regnedes for myndig i 1385, jf. nr. 580 og 626.

1382 295
Skøde på gods til sankt Nikolai alter i Sennels.

Alborghus’ registratur (1578).

Et gammelt pergamentsskøde, seglene var borte på nær eet, på gods til 
sankt Nikolai alter i Sennels. 1382.

1382 296
Niels Jakobsen Bille og Cecilie Olufsdatter skøder en gård i Sigersholm til biskop Niels 

af Roskilde.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Skødebrev af Niels Jakobsen Bille af Æbeltved og Cecilie Olufsdatter, enke 
efter Niels Tygesen af Vinstrup, til biskop Niels af Roskilde på en gård i 

Sigersholm, som var tilfaldet dem efter Tyge Ympe. 1382.
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297 1382
Jens Pedersen pantscetter sit gods i Sønderup til Peder Lang.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

’ens Pedersens brev, hvorved han pantsætter Peder Lang sit gods i Sønde
rup for fire mark lødigt sølv. 1382. På latin.

298 1[3]82
Biskoppens official Bertold Wussekegiver Sune Sunesen tre læster rug efter dekanen herr 

Esberns befaling

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Bertold Wusseke, bispens official på Rügen og kannik i Roskilde, erkender, 
at han har givet Sune Sunesen tre læster rug efter befaling af herr Es- 

bern, dekan i København. 1<3>821).
1) registraturen har fejlagtigt 1482, men Bertold Wusseke kaldes forhen official i 1383, jf. 

ndf. nr. 316 og 365.

299 1382
Anders Oluf sen af Tystofte pantsætter gods til Oluf Bækkeskov for 45 mark sølv.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

k nders Olufsen af Tystoftes brev på det gods, han har pantsat til Oluf 
X Bækkeskov for 45 mark sølv. Ar 1382. På latin.

300 1382
Vidisse af fens Hasenbergs testamente af 1346.

Antvorskov klosters registratur (1607).

idisse af samme testamente1). 1382.

l)jf. DRB. III 2 nr. 317.
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1382 301
Kong Oluf vidimerer Peder Lykkes testamente af 1348.

Antvorskov klosters registratur (1607).

7" ong Olufs vidisse af fornævnte Peder Lykkes testamente1). Ar 1382.

1) jf. DRB. III 3 nr. 98.

1382 302
Jens Pedersen Dårsvend pantsætter en gård i Oreby til sin broder Bo for otte mark sølv.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Iens Pedersen, som kaldes Dårsvend, erkender at skylde sin broder Bo 
8 mark lødigt sølv, hvorfor han pantsætter halvdelen af en gård i Oreby 

til ham. 1382.
Niels og Otto Krags våbenbog.

Tens Pedersen, kaldet Dårsvend, år 1382.

1382 303
Konrad v. Braunsberg begærer, at Johan på livstid fortenes med noget gods i Skørpinge.

Antvorskov klosters registratur (1607).

7" onrad v. Braunsberg begærer, at noget gods i Skørpinge måtte forle- 
V. nes til en person ved navn Johan i dennes levetid. 1382.

1382 304
Prioren for helligåndshuset i Slagelse lejer alt klostrets gods i Slagstrup til Anders Gris.

Antvorskov klosters registratur (1607).

prioren for Helligåndshuset i Slagelse undte Anders Gris alt klostrets 
gods1) i Slagstrup i leje for 9 pund korn i årlig landgilde. 1382.

1) af registrator med urette forstået som Antvorskov klosters, men jf. ÆA. IV 254 XVII 5.
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305 [1382-89]1)
Pave Urban 6. tilstår Frederik v. sognepræst ved kirken i Gotha, Mainz 

stift, hvem han tidligere ved brev af 1378 12. maj2) havde overdraget et andet kirkeligt 

beneficium, at denne provision skal stå ved magt, selv om det ikke var blevet omtalt, at Fre
derik, der tillige sad inde med et kanonikat og en prcebende ved kirken i Bremen, også havde 
fået overdraget et kanonikat med ventebrev på en prcebende og en dignitet ved kirken i 
Naumburg samt et kanonikat med ventebrev på en prcebende ved sankt Peters kirke i Fritz- 
lar, dog på betingelse af, at så snart han har opnået ukæret besiddelse af kanonikat, prceben
de og dignitet i Naumburg og det ovennævnte beneficium, skal han afstå sognekirken i Go
tha samt kanonikat og præbende ved kirken i Slesvig, således som han har erklæret 
sig villig til, og at provisionen på kanonikatet ved sankt Peters kirke erklæres for ugyldig

Afskrift i formelsamling på det kongelige bibliotek.

1) Frederik v. .. må være identisk med Frederik v. Sondershausen, biskop Johan af Slesvigs 
befuldmægtigede, jf. nr. 226. Pave Urban 6. døde 1389 15. oktober. - 2) kendes ikke.

306 [1382-1413]1) Plon
Didrik Høken, ridder, meddeler borgmestre og rådmænd i Hamburg at han under sit 

seneste ophold i Flensburg har truffet Peter Slef, som fremførte beskyldninger mod dem, og 
tilbyder sin mægling

Original i Hamburg

X Tenlig hilsen og min tjeneste tilforn2)
V I skal vide, I ærlige mænd, borgmestre og rådmænd, mine kære sær

lige venner, at jeg for nylig var i Flensborg, dér var Peter Slef, han manede 
Eder og anklagede Eder med så ærekrænkende, nedsættende ord, som I ikke 
kan finde Eder i, og som ikke er til at gentage. Så påtog jeg mig at indkalde 
Eder til møde, for at I kunde svare ham på æresord og ved retskendelse. Hvis 
I vil gøre noget herved og vil komme til ham, så skal han give Eder frit lejde 
med så retskafne mænd, at I er sikret herved, eller vil I give ham frit lejde 
mod lubeckerne, så skal han følge Eder til et sted, hvor det er Eder passende 
og belejligt på begge sider, og det synes mig at være klart nyttigere, at han 
kommer til Eder, for jeg lover, at jeg helt vil påtage mig det på hans vegne. 
Hvad I nu vil gøre herved i disse punkter, send mig Eders svar derom, deref
ter kan jeg svare ham. For jeg er endnu uforpligtet deri3) undtagen på Eders
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vegne, men jeg har sagt, at jeg lovede, at jeg helt vilde påtage mig at fa Eder 
til mødet. Skrevet i Plon under mit segl.

Didrik Høken, ridder, helt Eders hjælper og tjener
1) eneste holdepunkt for en datering er Didrik Høken, der første gang nævnes som ridder 

1382 13. november, Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. VI 297 nr. 444a, og sidste gang omtales i 
1413, Adels årb. 1898 237. - 2) adressen står på brevets bagside Skal gives til de ærværdige mænd 
og gode borgmestre og rådmænd i staden Hamburg mine særlige (venner). - 3) d.v.s. har endnu ikke truf
fet aftaler med den anden part i sagen.

13[8]3 2. januar. Kalundborg 307
Kong Oluf tildømmer Tyge Puder det gods i Illerup, der ved arv var tilfaldet ham og 

hans hustru.

Vidisse 1402 8. marts i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde.

I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser Tyge Puder det gods i 
Illerup i Ars herred, som ved arveretten på lovlig vis er tilfaldet ham med 
hans hustru, og som aldrig siden er afhændet af ham til nogen anden, at be
sidde frit, idet vi påbyder, at ingen på nogen måde må befatte sig med nævnte 
gods mod hans vilje. Givet i Kalundborg under vort rettertingssegl i det Her
rens år 13<8>31) dagen efter Herrens omskærelsesdag, med Niels Drage 
som vidne.

1) vidissen har fejlagtigt 1303.

1383. Efter 6. januar 308
Kong Oluf tildømmer Valdemar Skinkel gods.

Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1383....  tildømmer kong Oluf..... lidt efter helligtrekon
gersdag en Valdemar Skinkel noget gods.
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309 1383. 22. januar
Kong Oluf erklærer, at alle, der ønsker at rejse sag mod biskoppen af Roskildes undergiv

ne, skal rejse den for dennes ting.

Original i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters Konge, til 
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Eftersom det står klart, at de ærværdige fædre i Kristus de herrer biskop
per af Roskilde fra såre gammel svunden tid har haft alt deres gods med al 
og ubeskåret ret samt haft deres eget ting angående deres egne undergivne 
overalt i deres stift, og eftersom det ligeledes er udtrykt i det privilegium, der 
er bevilget vort rige Danmark1), erklærer og afgør vi endeligt, at alle, der vil 
rejse krav mod nævnte herre biskop af Roskildes undergivne, på lovformelig 
vis skal rejse sag mod disse undergivne for nævnte herre biskop af Roskildes 
ting og ikke andetsteds, idet vi ugyldiggør og kasserer alle vore breve, hvis 
nogen som helst indtil nu har modtaget nogle mod nævnte undergivne under 
den herre biskop af Roskilde, og idet vi erklærer, at de er uden kraft. Til vid
nesbyrd herom er vort rettertingssegl hængt under dette brev. Givet i det 
Herrens år 1383 torsdagen næst før apostelen sankt Paulus’ omvendelsesdag 
med Niels Drage, vor justitiar som vidne.

1) jf. 1376 3. maj, DRB. IV 1 nr. 40 § 1.

310 1383. 25. januar
Helene af Bjerne de, Konrad og Evert Moltke, brødre, skifter gods med Henneke Molt

ke, som får hovedgården Bavelse, Regerup, gods i Gunders lev lille, to gårde i Trælløse samt 
Strids mølle.

Afskrift i rigsarkivet.

Helene af Bjernede, Konrad Moltke og Evert Moltke, brødre, til alle, 
der ser dette brev, hilsen med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg og mine el
skede sønner har afsluttet og i lige måde foretaget et venskabeligt godsskifte 
sammen med min elskede søn Henneke Moltke, foretaget og afholdt i kær
lighed samt i retfærdighed mellem os, med hensyn til det gods, der ligeligt er 
skiftet og lovformeligt tilfaldet, nemlig med hensyn til det nedenforanførte 
gods, nemlig først en hovedgård i Bavelse og med hensyn til alt, hvad de har
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sammesteds, Regerup, hvad de har i Gunderslevlille, tillige med to gårde i 
Trælløse, af hvilke en Oluf Gammelsen nu bor på den ene, og Jens Bosen på 
den anden, tillige med en mølle, kaldet Stridsmølle, nær ved vandet, samt 
med alle uanfægtede tilliggender til det fornævnte gods, intet undtaget, såle
des at jeg sammen med hans foranførte brødre erklærer denne kvit og fuld
stændigt fritaget med hensyn til denne ligedeling, idet jeg inden for det deref
ter nærmeste påbegyndte halve års tidsrum sammen med hans fornævnte 
brødre desuden forpligter mig til fuldt ud at erstatte fornævnte Henneke for
nævnte gods, hvis det på lovformelig vis kan fravindes ham, nemlig med 
jævngodt og fuldstændigt dækkende gods. Til vidnesbyrd herom er vore segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, 
nemlig herr Oluf Lunge, ridder, Jens Troelsen, landsdommer på Sjælland, 
Jakob Skave og Jens Gyrstinge. Givet i det Herrens år 1383 på apostelen 
sankt Paulus’ omvendelsesdag.

1383. [Omkr. 25. januar]1) 311
Skiftebrev mellemfru Helene af Bj er ne de, Henneke og Evert Moltke pä den ene side og 

Konrad Moltke af Farebceksholm pä den anden.

Roskildegards registratur (omkr. 1570).

Skiftebrev mellem fru Helene af Bjernede, Henneke Moltke og Evert 
Moltke pä den ene side og Konrad Moltke af Farebaeksholm pä den 

anden side. 1383. Pä latin.

1) jf. nr. 310.

(13)83. Omkr. 4. februar1) 312
Johan Bölting og Peter Sansebur lover at holde rådmandene i Stralsund skadesløse for 

deres brev angående arvegodset efter Lambert v. Dingen, der var død i Ystad.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Johan Bölting og Peter Sansebur lovede at holde de herrer rådmænd i Stral
sund skadesløse angående alt det arvegods, der ved Lambert v. Dingens 

død er efterladt i Ystad, og som Arnold Wulf, også kaldet v. Dingen, skal 
minde om sammesteds med stadens åbne brev, der er overgivet herom, såle-
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des at ingen yderligere påmindelse i fremtiden skal følge efter angående det 
gods, der bliver overgivet nævnte Arnold.

1) indførelsen er den 3. på siden, der som overskrift har Ar 83 i fasten, som begyndte 4. fe
bruar.

313 (13)83. Omkr. 4. februar1)
Peter og Andreas Bodendik lover at holde rådmandene i Stralsund skadesløse for deres 

brev angående arvegodset efter Johan Fikkesen, der var død i Simrishamn.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Peter Bodendik og Andreas Bodendik lovede at holde de herrer rådmænd 
i Stralsund skadesløse angående det arvegods, som var efterladt af Jo

han Fikkesen, der var død i Simrishamn, og som man skal minde om gen
nem Johan Fikkesen med stadens åbne brev, der var udgivet således, at ingen 
retssag skal følge efter angående dette gods.

1) angående dateringen jf. nr. 312. Indførelsen er den 7. på siden.

314 1383. 5. februar
Heine Buk salger fem mark stralsundsk i årlig afgift af sin gård Vogevitz til ridderen 

Henning Podebusk, Danmarks riges drost.

Afskrift i Stralsund.

Jeg Heine Buk erkender og bevidner åbent med dette brev sammen med 
mine rette arvinger, at jeg har solgt og opladt (og) med dette brev til 

den ærlige ridder, herr Henning Podebusk, Danmarks riges drost, og hans 
rette arvinger sælger og oplader fem mark afgift i stralsundske penge i min 
gård i Vogevitz, i 2 /4 bol sædeager, i alt tilbehør og gods, der ligger til det for
nævnte gods, det være sig i len eller i arv, det være sig nævnt eller unævnt, 
rørligt eller urørligt, intet undtaget derfra, således som den fornævnte gård 
med alt dens tilbehør ligger og fra gammel tid har ligget inden for sine skel, 
at oppebære hvert år på den hellige biskop sankt Mortens dag1), at udpante 
om nødvendigt og at gøre med panterne, således som renteaftaleretten i lan
det påbyder. Fremdeles skal jeg eller mine arvinger ikke sælge eller pantsætte 
denne fornævnte gård med alt dens tilbehør, medmindre det er med samtyk-
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ke af fornævnte herr Henning eller hans arvinger, og hvad en anden skal have 
den for, det skal han og hans arvinger være de nærmeste (til at have den) for. 
Fremdeles har han af særlig venlighed tilladt mig tilbagekøb af disse oven
nævnte fem mark afgift for 50 mark inden de efterfølgende seks år på den 
måde, at når jeg vil tilbagekøbe dem, så skal jeg betale både rente og hoved
stol samlet på sankt Mortens dag. At alle disse forskrevne punkter skal for
blive stadige og faste, det lover ærlige mænd sammen med mig i troskab med 
samlet hånd, nemlig Anton Krassow af Schweikvitz, Johan Krassow, samme 
Antons søn, Ulvink Segebode, Peter Buleken. Til yderligere vidnesbyrd har 
vi alle hængt vore segl under dette brev, der er givet år 1383 efter Guds byrd 
på den hellige jomfru sankt Agates dag.

1) 11. november

[1383. 9. februar - 3. april]1) 315
Elisabeth, enke efter Kristian Grelle fra Skagen, nu gift med Henneke van der Aa, er

kender som nærmeste arving efter sin første mand, hvilket bevidnes af biskop Svend af 
Børglum og kapitlet sammesteds, at havefåetfuld afregningfor det efterladte gods og skæn
ker det oppebårne til sin anden mand som medgift.

Optegnelse i Rostock.

Det skal være vitterligt, at fru Elisabeth, enke efter Kristian Grelle fra 
Skagen, i overensstemmelse med et åbent brev, beseglet med tre segl, 

nemlig tilhørende herr Svend, biskop af Børglum, Jens, provst sammesteds, 
og hele kapitlet sammesteds, er nærmeste arving efter fornævnte Kristian 
Grelle, og således erkendte fornævnte frue med samtykke af Henneke van 
der Aa, der nu er hendes ægtefælle, at hun har oppebåret god og fuldstændig 
afregning efter sin vilje af herr Mathias Hofmann og Nicolaus Giistrow, 
rebslager, med hensyn til alt det gods, der er oversendt til og oppebåret af og 
betroet dem af fornævnte Kristian, således at hun er tilfredsstillet, og hun er
klærede med taksigelser fornævnte forvaltere af nævnte gods kvit og løst, og 
de står inde for alle påmindelser og krav fra såvel verdslige som gejstlige per
soner i fremtiden og i særdeleshed for de 350 mark, som fornævnte Elisabeth 
først har oppebåret. Og Matheus Schutow og Gerhard van der Aa har aflagt 
løfte med hensyn til alle de fornævnte fremgangsmåder og artikler angående 
andre 1000 mark, der er afregnet til dem, og fornævnte Elisabeth og Henne
ke van der Aa vil holde og bevare fornævnte medlovere skadesløse med hen-
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syn til fornævnte løfte. Og således lod fornævnte Elisabeth ined samtykke af 
fornævnte Matheus og Gerhard sit fornævnte gods tilskrive fornævnte Johan 
van der Aa, hendes ægtefælle, som sin medfigft, nemlig 400 mark i herr Ger
hard Grenzes hus, af hvilke 200 mark står i brevet, og 200 mark i herr Johan 
v. Mindens hus, som han bebor, og 200 mark hos Johan Goldenisse, og de 
står i hans brev, og 100 mark i Henrik Kokemesters haver og marker og 100 
mark hos Georg Krevtsdorp i hans brev, at have og besidde som hendes med- 
gift.

1) indført i håndskriftet mellem disse datoer.

316 1383. 13. februar. Stralsund
Notarialvidne om, at Esbern, dekan ved kirken i København, har appelleret Bertold 

Wussekes appel til ærkebiskop Mogens af Lund til det apostoliske sæde.

Iranssumpt 1383 16. maj i rigsarkivet.

I Herrens navn, amen. År 1383 efter sammes fødsel i den 6. indiktion den
13. februar i vespertimen eller deromkring i sankt Nikolai kirke i byen 

Stralsund, Schwerin stift, i den højhellige fader i Kristus og vor herre herr 
Urban, ved Guds mildhed den 6. paves femte pontifikatsår gav den hæder
værdige mand herr Esbern, dekan ved kirken i København, Roskilde stift, 
personligt møde i nærværelse af mig, underskrevne offentlige notar og ne
denfor anførte vidner og holdt i sin hånd et dokument, affattet på papir, som 
han lod læse, i hvilket han opfordrede, appellerede, bad om appelbrev1) og 
foretog andet, således som det fuldstændigt stod i samme, hvis ordlyd til an
det var denne:

I Herrens navn, amen. Da de, der er undertrykt og ondsindet og neder
drægtigt tynget, og som frygter, at de bliver tynget, såvel af kanonisk som af 
verdslig ret har fået bevilget et middel i form af appel, og da vi Esbern, dekan 
ved kirken i København, Roskilde stift, føler, at vi er tynget af den ærværdige 
fader i Kristus og herre herr Mogens, ved Guds forsyn ærkebiskop af Lund 
og Sveriges primas, fordi vi med den ærværdige fader i Kristus og herre herr 
Niels’, af Guds nåde biskop af Roskildes myndighed, der var betroet os i den
ne sag, skred kanonisk frem mod herr Bertold Wusseke, i sin tid official på 
landet Rügen, og som var mangfoldigt forpligtet til regnskabsaflæggelse over 
for ham, på grund af nævnte regnskabsaflæggelse, som han skulde gøre og 
foretage over for os i samme vor herre biskop af Roskildes navn, samt mod
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nogle andre af fornævnte herre biskop af Roskildes skyldnere, fordi de har 
svigtet med de betalinger, som de skylder ham, og på grund af deres trodsig
hed og hårdnakkede ondskab ramte denne og disse med bandlysningsdom 
efter forudgående kanonisk påmindelse, og vi lod disse erklære for bandlyste 
på landet Rügen, skød endelig samme herr Bertold, der ønskede at komme 
uden om at skulle foretage afregning eller regnskabsaflæggelse til os, i sit og 
denne vor herre biskops fornævnte skyldneres navn en, som det forsikres, in
tetsigende appel til den herre ærkebiskoppen af Lund imellem, og opnåede, 
idet han under påskud af den appel rejste til samme herre ærkebiskop af 
Lund, et brev, i hvilket det pålagdes præsterne og sjælesørgerne på fornævnte 
land Rügen, at de skulde ophøre med forkyndelsen af vor fornævnte dom, og 
ordlyden af dette brev er denne: Mogens, ved Guds forsyn ærkebiskop af 
Lund (o.s.v. = nr. 261). Men eftersom fornævnte herre ærkebiskop ikke hav
de kendskab til denne appels fortjenester og årsager, hvis den bør kaldes ap
pel og ikke lod parterne kalde til sig personlig, hverken hørte nævnte herre 
biskop af Roskildes dokumenter eller overholdt nogen rettergangsorden, idet 
han så at sige var partisk og imod retfærdigheden gunstig over for ham, men 
gav og overgav fornævnte brev til stor skade og tynge for os og denne biskop 
af Roskilde, føler vi derfor, at vi er tynget af de fornævnte og deres byrder 
som fornævnt, og beråber os på og appellerer med dette brev til det hellige 
apostoliske sæde og beder om appelbrev, indtrængende, mere indtrængende, 
såre indtrængende, hvis der er nogen, som vil give os det. Hvis det bliver 
nægtet os, beråber vi os på og appellerer atter på ny som tidligere til samme 
apostoliske sæde, idet vi forbeholder os ret til at tilføje i, formindske, rette, 
forny og belyse denne appel, så ofte det synes os at være til gavn. Denne nær
værende appel er læst og skudt imellem år, indiktion, måned, dag, sted, time 
og det andet som ovenfor i nærværelse af de gode mænd de herrer Lambert 
v. Essen, Henrik Wolgast, præster og evige vikarer ved sankt Nikolai kirke i 
Stralsund, Schwerin stift, samt herr Detmar Dus, præst i Roskilde, særligt 
tilkaldt og udbedt som vidner til det fornævnte.

Efter denne appel således var læst og skudt imellem, erklærede fornævnte 
Esbern, at fornævnte tilbagekaldelse eller en kopi af denne i sandhed ikke tid
ligere var kommet til hans kundskab førend samme dag, da han appellerede 
fra samme i nærværelse af fornævnte vidner. Jeg Jakob Honwter, præst i 
Schwerin stift, ved kejserlig bemyndigelse offentlig notar, har sammen med 
foranførte vidner personlig overværet fornævnte påberåbelse, appel, anmod
ning om appelbrev og erklæring og alt det andet, mens det som fornævnt ske
te og handledes således, og jeg hørte og så, at det gik således for sig, og jeg
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affattede derefter dette offentlige dokument, som jeg nedskrev med egen 
hånd og signerede med mit sædvanlige mærke og vanlige navn, anmodet og 
opfordret hertil til vidnesbyrd om det fornævnte.

1) jf. DRB. II 1 nr. 338 note 4.

317 1383. 13. februar. S. Pietro i Rom
Pave Urban 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund at kundgøre i de danske stifter, at han 

bevilger alle, der deltager i kampen mod modpaven Clemens 7. og dennes tilhængere, sam
me aflad som dem, der drager til undsætning for det hellige land.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder (Filip), 
biskop af Kammin, hilsen og apostolisk velsignelse.

I sin tid, da Belials sønner, nemlig Robertus, fordum kardinalpresbyter af 
basilika XII apostoli, almindeligvis kaldet af Genève, Johannes, fordum kar
dinalpresbyter med titel af S. Marcello, almindeligvis kaldet af Amiens, Ge- 
raldus, fordum kardinalpresbyter med titel af S. Clemente, almindeligvis 
kaldet af Marmoutier, og - fordømmelig ihukommelse - Petrus, fordum kar
dinaldiakon af S. Eustachio, der ikke ved at rette deres skridt i retfærdighe
dens fodspor og ikke holder sig Gud for øje, havde dristet sig til at iværksætte 
forskellige sammensværgelser, komplotter og rænker mod os og erobre og la
de erobre staden Anagni og adskillige andre af vore og romerkirkens lande 
og skabe skisma i Guds kirke og fuldende og begå adskillige andre alvorlige 
og vældige forseelser og dernæst, idet de steg ned i ondskabens dyb, sammen 
med nogle andre, som de med deres djævelske indskydelser havde lokket til 
at følge deres nedrige forehavende, havde forsamlet sig i staden Fondi i et hus 
tilhørende ondskabens søn Honoratus Gaetani, fordum greve af Fondi, og 
ved valg havde gjort fornævnte Robertus til modpave, foretog vi omsider, 
idet rettens tilbørlige højtidelige former overholdtes, således som sagens 
egenskab krævede, på vore brødres1) råd visse skridt mod fornævnte og ad
skillige andre af deres medskyldige og følgesvende, hvorved vi erklærede, at 
disse var og er skismatikere, frafaldne og blasfemikere og sammensvorne 
mod os og anklagede for majestætsforbrydelse og bør straffes som kættere, og 
vi berøvede fornævnte Robertus, Johannes, Geraldus og Petrus, fordum kar
dinaler, deres kardinalsværdighed i nævnte romerske kirke og enhver fordel 
og ære forbundet med kardinalsværdigheden, og vi erklærede, at deres gods,



201 13. februar 1383 Nr. 317

rørligt og urørligt, og rettigheder og jurisdiktioner var og er beslaglagt, — og 
vi beslaglagde det, — og at disse var og er bandlyst og underkastet anathema 
og ifaldet forskellige åndelige og timelige straffe og domme, der er påført og 
rettet såvel af retten som af mennesket mod dem, der begår sådanne ting, og 
at deres personer skulde fremstilles som afskyelige og ugudelige, og vi frem
stillede dem som nogle, der burde fanges af de troende kristne, og følgelig 
foretog vi på vore brødres råd1) visse skridt mod fortabelsens fostersønner 
Ludvig, fordum greve af Anjou, Amedeus, fordum greve af Savoyen, Peter, 
fordum greve af Genève, og Fulchetus de Saltu, fordum seneskal af Proven
ce, som, hengivne til en fordømmelig hensigt og blevet til notoriske forkæm
pere for og yndere af dette fordømmelige skisma, notorisk havde knyttet og 
knyttede sig til fornævnte modpave Robertu s og hans følgesvende og havde 
ydet og ydede ham hjælp og gunst ligeledes til skade for os og ovennævnte kir
ke og omsider omgivet af en stor mængde væbnede mænd havde begivet sig 
til Italiens lande, for at forstyrre nævnte romerske og verdenskirkens fredeli
ge tilstand og trænge ind i riget Sicilien og andre lande og rettigheder tilhø
rende nævnte romerske kirke og erobre dem til stor skade for os og fornævnte 
romerske kirke og rige, idet rettens tilbørlige højtidelige former overholdtes 
mod denne Ludvig, Amedeus, Peter og Fulchetus, således som sagens egen
skab krævede det, hvorved vi ved dom forkyndte, bestemte og erklærede, at 
samme Ludvig, Amedeus, Peter og Fulchetus var og er skismatikere, frafald
ne, forbrydere og blasfemikere og eftersnakkere af dette fordømmelige skis
ma og tilhængere af kættere og anklagede for majestætsforbrydelse og ligele
des sammensvorne mod os og bør straffes som kættere, og at disse på grund 
af det fornævnte er bandlyst og underkastet anathema og ifaldet straffe og 
domme, der såvel af retten som af mennesket er påført og rettet mod dem, 
der begår sådanne ting, og at de er berøvet og frataget, —og vi berøvede og 
fratog dem det, — alle hertugdømmer, grevskaber, digniteter og æresbevis
ninger samt len og gods, som de besad fra nævnte romerske eller alle andre 
kirker og kirkelige personer eller det romerske rige eller alle andre, og som de 
ligeledes beholdt på trods af enhver lyde, og at alt deres gods var og er beslag
lagt, — og vi beslaglagde det, — og at disse personer Ludvig, Amedeus, Pe
ter og Fulchetus skulde fremstilles som afskyelige og ugudelige, og vi frem
stillede dem som nogle, der burde fanges af de troende kristne, og det var vor 
vilje, at alle troende kristne, som tog korsets tegn og omgjordede sig til ud
slettelse af fornævnte skismatikere Robertus, modpave, Ludvig, Amedeus, 
Peter og Fulchetus - fornævnte fordømmelige -, og som forfulgte dem efter 
evne, skulde nyde den benådning og være bestyrket med det privilegium,
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som tilstås dem, som drager til undsætning for det hellige land, således som 
det altsammen fuldstændigt indeholdes i forskellige af vore herom affattede 
breve. For at ikke så mange og så store umådelige misgerninger og forbrydel
ser, der lastefuldt er begået til fornærmelse for den guddommelige majestæt 
og til skændsel og foragt for nævnte romerske kirke, alle troende kristnes mo
der og læremester, og til skade for den rene tro og statens tarv, i de efterføl
gende tiders løb skal bringes videre uden tilbørligt korrektiv til manges for
dærv, og for at ikke fornævnte, der som fornævnt er domfældt af os og for
dømt af Gud, og som forsøger at fremture i deres kætterier og dynge forseel
ser på forseelser og forstyrre fornævnte kirkes fred og skabe skisma, strid og 
anstød blandt de troende kristne og, såvidt det står til dem, fordærve dyrkel
sen af den kristne tro, uden hvilken ingen kan behage Gud, skal kunne føre 
deres nedrige og fordømmelige ideer ud i livet, men for at snarere samme 
mandigt kan modstås, idet Guds højre hånd indgyder kraft, og udførelsen af 
disses fordømmelige forehavende tilintetgøres, ønsker vi derfor at sørge for 
formålstjenlige midler, eftersom vi ser i dette, at det drejer sig om Guds og 
fornævnte romerske kirkes sag, og vi erklærer, at de, der fromt forfølger den, 
ligeledes skal bistås med åndelig hjælp og beskyttelse, at de des mere gløden
de kan forfølge denne sag, jo større fortjeneste og gengæld de har håb om at 
ville opnå derved, og af den grund tilstår vi i tillid til Gud den almægtiges 
barmhjertighed og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed alle, 
der oprigtigt angrer og gør bod, og som personligt og på egen bekostning 
samt disse, som personligt men på fremmed bekostning vil bekæmpe for
nævnte Robertus, modpave, Ludvig, Amedeus, Peter og Fulchetus og deres 
medskyldige, tilhængere, velyndere og troende, så længe de fremturer i dette 
skisma og forbliver uden for den romerske kirke, og som vil arbejde herpå i 
et år, som skal begynde fra den dag, som Du måtte forordne, i sin helhed eller 
afbrudt, for så vidt angår denne bekæmpelse, og følge kirkens fane, og det 
både gejstlige og verdslige, og dem desuden, som blot på deres bekostning vil 
udsende efter deres evne og formåen eller yde Dig eller en anden, der måtte 
udpeges af Dig, fyldestgørende underhold, at Du kan udsende skikkede kri
gere, som kan blive og føre krig sammesteds i nævnte tidsrum, den benåd
ning, som plejer at blive tilstået af samme sæde til dem, der drager til hjælp 
for det hellige land, og vi lover som gengæld til de retfærdige den evige frelses 
forøgelse. Men det er vor vilje, at de, som ikke i et helt år, men i en del af dette 
år vil arbejde i denne tjeneste for Gud eller yde disse underhold, som skal væ
re delagtige i omtalte benådning i forhold til arbejdets størrelse og den from
me hengivenhed. Men hvis nogen af disse muligvis efter den påbegyndte rej-
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se skulde afgå ved døden under udførelsen af dette hverv eller i mellemtiden 
måtte fuldføre dette hverv i passende tid, er det vor vilje og tilstår vi, at de skal 
være delagtige i omtalte benådning. Det er ligeledes vor vilje, at alle, som på 
passende måde af deres gods vil yde Dig eller en anden, der skal udpeges af 
Dig, hjælp i vort og nævnte kirkes navn til fordel for denne undsætning til be
kæmpelse af denne Robertus, modpave, Ludvig, Amedeus, Peter og Fulche- 
tus og de andre fordømmelige og deres følgesvende og tilhængere, skal være 
delagtige i denne forladelse i forhold til størrelsen afhjælpen og den fromme 
hengivenhed. Derfor pålægger vi Dig som vor befaling ved apostolisk brev, 
at Du personligt eller ved en eller flere andre, idet Du højtideligt, når og så 
ofte Du finder det til gavn, skal forkynde og fremstille og gennem andre hertil 
skikkede personer skal lade forkynde og fremstille denne vor tilståelse i stæ- 
derne og stifterne Kammin, Breslau, Plock, Krakow, Posen og Lebus og 
Wloclawek i de kirker og på de steder, som det synes Dig, at det godt og klart 
kan forstås af alle i menigheden, ikke må opsætte indtrængende ved prædike
nens ord og iøvrigt, således som det måtte være til gavn, at tilskynde de tro
ende, til at de med ærbødighed skal modtage det ærværdige korsets tegn af 
Dine hænder eller af andres, som måtte blive udpeget dertil af Dig, og fæstne 
det til deres skuldre og i deres hjerter og mandigt omgjorde sig til at forfølge 
denne Guds og den romerske kirkes, deres moders sag, idet Du trofast skal 
tilskrive os alt, hvad Du måtte foretage angående fornævnte, ved Dit brev el
ler ved offentlige dokumenter, der indeholder deres begyndelse og slutning. 
Men det er vor vilje, at Du skal sørge for så hurtigt som muligt at give folkene 
i vort apostoliske kammer sikker underretning om alle de pengesummer, 
som Du måtte modtage i fornævnte anledning. Givet i Rom den 13. februar 
i vort femte pontifikatsår.

Fremdeles på samme måde, med samme ordlyd og datering som ovenfor 
til vor ærværdige broder ærkebiskoppen af Lund o.s.v. i stæderne og stifterne 
Lund, Roskilde, Odense, Slesvig, Ribe, Reval, Viborg, Århus og Børglum 
denne vor tilståelse o.s.v. som ovenfor.
1) d.v.s. kardinalerne.
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318 1383. 14. februar. Skånes landsting
Tingsvidne af Skånes landsting om, at Jakob Turesen Havre har afhændet to gårde i 

Ndbbeldv til væbneren Werneke Konradsen for fuld betaling

Original i det svenske rigsarkiv.

øde Bentsen, landstingssaghører i Skåne, Jens Andersen, foged i Lund, 
Mathias Larsen, væbner, Jens Hennekesen, Troels Pedersen, Ingemar 

Nielsen og Erik Ebbesen, rådmænd og borgere i Lund, til alle, der ser dette 
brev, hilsen med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1383 lørdagen 
før søndagen Reminiscere var den velbyrdige mand Jakob Turesen, kaldet 
Havre, væbner, personligt til stede på landstinget i Skåne i vor og mange an
dre troværdige mænds nærværelse og til den hæderlige mand Werneke Kon
radsen, væbner, nærværende brevviser, skødede, afhændede og ihændegav 
to gårde i Ndbbeldv i Gårds herred i den nordlige del ved åen sammesteds, 
af hvilke en vis Styrkar bor på den ene, mens den anden er øde, med disse 
gårdes tilliggender, alle og hver enkelt, nemlig rørligt og urørligt, vådt og 
tørt, slet intet undtaget, med hvilken benævnelse det end kan opregnes, at 
besidde med rette evindelig, for hvilke gårde samme Jakob erkendte, at han 
fuldt ud efter sit ønske havde oppebåret fuld og fyldestgørende betaling af 
fornævnte Werneke, og forpligtede sig og sine arvinger til for samme Werne
ke og hans arvinger at hjemle og at fri omtalte to gårde med alle deres tillig
gender fra krav fra hvem som helst, hvilket vi med dette brev i sandhed er
klærer over for alle, hvem det angår. Til vidnesbyrd om denne erklæring er 
vore segl hængt under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.

319 1383. 17. februar
Herr Henning Podebusk drost, giver afkald på gods i Ude-Sundby.

To referater i Sorø gavebog.

Bemærk, at hvis nogen for fremtiden og særligt nogen af slægten Podebusk 
forsøger at rejse krav om gods i Ude-Sundby, så skal man tage sin til

flugt til et brev af herr Henning Podebusk, ridder og Danmarks riges drost, 
og til et brev af herr Oluf, Danmarks og Norges konge, og til det offentlige 
dokument, der blev affattet angående det afkald, som Henning gjorde for sig 
og sine arvinger på rettertinget i Slagelse tirsdag før den hellige apostel Mat
thias’ dag i det Herrens år 1383.
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Da der var forløbet 72 år eller deromkring efter denne gave1), kom en
Henning Podebusk, ridder og Danmarks riges drost, og foregav, at 

han havde ret til dette gods på grund af en vis arvegang og slægtskab, sådan 
som han sagde, men eftersom det var mere opdigtet end sandt, så frafaldt 
han let kravet og overdrog som sikkerhed til klostrets hånd al ret, om der no
gensinde tilkom ham nogen til dette gods, idet han gav afkald på enhver rets
sag, proces og klage desangående for sig og sine arvinger til evig tid. I det 
Herrens år 1383 på herr kong Olufs retterting.

1) jf. DRB. II 7 nr. 261.

1383. 19. februar. Ribe 320
Detmar Tidemansen, borger i Ribe, lejer af cerkedegn og hele kapitlet i Ribe to otting 

jord på Mejlby og Fårup marker samt de jorder på Mejlby mark, som de har erhvervet af 
Henneke Spandow, for seks skilling sterling i årlig afgift.

Afskrift hos Terpager.

Detmar Tidemansen, borger i Ribe, til alle, hvem dette brev når frem 
til, hilsen med Gud.

Jeg erkender med dette brev, at jeg af de hæderværdige mænd, de herrer 
ærkedegnen og hele kapitlet ved kirken i Ribe har lejet deres nedenforanførte 
jorder og gods, nemlig to otting jord på Mejlby mark og Fårup mark, henlagt 
til en årtid for herr Jakob, fordum kantor ved fornævnte kirke i Ribe, og de
res jorder på nævnte Mejlby mark, som de har erhvervet af en vis Henneke 
Spandow - god ihukommelse - med de på samme gods allerede opførte byg
ninger og hver enkelt af dets tilliggender på nedenforanførte vilkår og betin
gelser, nemlig, at jeg hvert år omkring den hellige jomfru Maries 
fødselsdag1) skal betale de samme herrer seks skilling sterling af ovennævn
te gods i årlig afgift, og så længe jeg overholder denne betalingsfrist ved min 
betaling, skal jeg ikke kunne afsættes fra fornævnte gods. Men når jeg ikke 
længere vil beholde samme gods for nævnte årlige afgift, da skal jeg, efter på 
tilbørlig måde og i tide at have meddelt samme herrer afkaldet på nævnte 
gods, fremfor alt virkningsfuldt falbyde samme herrer fra fornævnte kapitel 
de bygninger, hvis jeg i mellemtiden lader nogle opføre på fornævnte gods, 
efter at der i den fulde betaling for samme først er fradraget en mark sølv for 
de nu stående bygninger. Resten afbetalingen skal der træffes bestemmelse 
om efter kendelse af fire fælles venner, der skal udvælges af begge parter. Men
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hvis de beslutter ikke at købe disse bygninger, da skal jeg betale dem en mark 
sølv til vederlag for de allerede opførte bygninger, og når den er betalt, skal 
det være mig tilladt at lade fjerne fra deres toft såvel de nu opførte bygninger 
som dem, der i mellemtiden måtte blive opført, således som jeg måtte ønske 
det. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Ribe 
i det Herrens år 1383 den 19. februar.

1) 8. september.

321 1383. 19. februar. Lübeck
Biskop Johan af Slesvig eftergiver alle, der i from hensigt hver lørdag overværer messen 

for vor Frue ved apostlene Filips og Jakobs samt sankt Laurentius’ alter i Vor Frue kirke 
i Lübeck, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Original på Gottorp.

Johan, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Slesvig, til alle i 
vort stift hilsen evindelig og oprigtig kærlighed med Gud.

Den glorrige Gud, der fryder sig over sine helgener i deres 
herliggørelse1), glæder sig des mere hjerteligt over ærefrygten for sankt Ma
ria, stedse jomfru, i jo højere grad denne, der blev hans moder, har gjort sig 
fortjent til at optages blandt de øvrige helgener i det himmelske. Da vi derfor 
ønsker, at den kirke, som er stiftet i Lübeck til ære for samme glorrige jom
fru, skal søges under passende hædersbevisninger og til stadighed æres af de 
troende kristne, eftergiver vi barmhjertigt med Gud, både i tillid til den al
mægtige Guds miskundhed og til hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ for
bøn, hver lørdag ethvert menneske, der føler sand anger, er sønderknust og 
bekender sine synder, og som da for fromheds skyld i fornævnte kirke over
værer selve messen for sankt Maria, stedse jomfru, der plejer at blive forret- 
tet ved altret for de hellige apostle Filip, Jakob og Laurentius foran prædike
stolen, 40 dages kirkebod tillige med en karene2). Givet i Lübeck i det Her
rens år 1383 torsdag efter Reminiscere under vort segl, der er hængt under 
dette brev til klart vidnesbyrd om det fornævnte.

1) jf. Ps. 68, 36 og 2. Thcss. 1, 10. - 2) jf. DRB. III 5 nr. 8 note 3.
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1383. 20. februar. S. Pietro i Rom 322
Pave Urban 6. meddeler biskop Johan af Slesvig, det apostoliske kammers kollektor i 

Danmark, at han har pålagt en afgift på en tyvendedel af et års indtægt af alle kirkelige 
beneficier, og befaler ham at opkræve den i sit kollektorområde.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Johan, 
biskop af Slesvig, kollektor i riget Danmark af frugter og indkomster, 

der skyldes det apostoliske kammer, hilsen og apostolisk velsignelse.
Nogle slette mænd, fra hvis øjne frygten for Gud er veget bort, og hvis liv 

er slet og skændigt, har i fordømmelig dristighed udsondret deres skridt, så
ledes at disse, idet de som fremmede sønner flakker om ad blindhedens afvej, 
ikke tager i betænkning at påføre den romerske kirke, alle troendes moder og 
læremester, uret og tab og bemægtige sig og trænge ind i dens lande, gods og 
rettigheder og skabe skisma i Guds kirke og, såvidt det står til dem, forpeste 
og fordærve den rette tro, - og for at tæmme deres uforskammethed og til 
værn af fornævnte og til genvindelse af lande, gods og rettigheder, således 
som vor pligt kræver, er det nødvendigt, at vi påtager os så mange og så store 
byrdefulde udgifter, at indkomsterne for vort kammer, som vi har fundet 
overhovedet er tømt for penge, ikke kan slå til til at bære dem, - så at vi, idet 
vi ivrigt betænker og omhyggeligt søger efter både fornuftige og agtværdige 
udveje og måder, på hvilke vi nødtvungent kan slå til over for denne påtagne 
byrde, idet vi anser det for billigt og passende, at den romerske kirke i sin nød 
hjælpes af andre kirker og kirkelige personer, hvis hoved den er, efter forud
gående omhyggelig overvejelse heraf med dette brev har pålagt og pålægger 
en tyvendedel på alle frugter, indtægter og indkomster i nævnte rige, stæder, 
provins og stifter i et år, at regne fra dette brevs givelse, at betale og opkræve 
herfra indtil førstkommende Vor Frue himmelfartsdag1) i august måned af 
alle patriarker, ærkebiskopper, biskopper og de øvrige prælater og kirkelige 
personer, verdensgejstlige og regelbundne, eksimerede og ikke-eksimerede, 
som besidder og inden nævnte år vil besidde disse indtægter og indkomster 
i fornævnte rige, stæder, provins og stifter, af hvilken fornemhed, værdighed, 
stilling, klostersamfund, orden eller rang de end er, hvem - eller nogen af dis
se - det er vor vilje ikke skal have nogen støtte i privilegier eller benådninger, 
der er tilstået under nogen som helst ordlyd eller udtryksmåde, med undta
gelse af vore ærværdige brødre, den hellige romerske kirkes kardinaler, som 
sammesteds besidder eller i fremtiden vil besidde disse indtægter og indkom
ster sammesteds, og som sammen med os vedvarende med utrættede an-
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strengeiser far verdenskirkens byrder, og desuden vore elskede sønner høj
mestrene, priorerne, ordensmestrene og brødrene af St. Johannes Jerusale- 
mitanerens og de tyskes St. Maries hospitaler, som stedse giver sig og deres 
til pris mod den kristne tros fjender, hvilke kardinaler, højmestre, priorer, or
densmestre og brødre det er vor vilje skal være undtaget og fritaget for ydel
sen af denne tyvendedel, at betale, opkræve og indsamle og at anvende til let
telse af nævnte byrder, idet det er vor vilje, at denne tyvendedel - dog blot af 
disse indtægter og indkomster - skal indsamles og ligeledes opkræves uden 
nogen som helst uret og undertrykkelse af Dig, Du, som er kollektor af frug
ter, indtægter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer i nævnte ri
ge, stæder, provins og stifter, og som vi har udpeget og med dette brev udpe
ger til kollektor af samme tyvendedel, og af Dine kun gejstlige underkollekto- 
rer, hvem Du vil udpege dertil, fra disse partriarker, ærkebiskopper, biskop
per og prælater og andre kirkelige personer, verdensgejstlige og regelbundne, 
eksimerede og ikke-eksimerede, i ovennævnte rige, stæder, provins og stifter, 
der som fornævnt har og inden nævnte ene år vil få disse indtægter og ind
komster, med undtagelse af fornævnte kardinaler, høj mestre, priorer, or
densmestre og brødre, således at Du personlig eller ved fornævnte underkol- 
lektorer på ingen måde kan udstrække tvangsforretningen til kirkelige ind
tægter og indkomster, der befinder sig uden for nævnte rige, stæder, provins 
og stifter. Men det er vor vilje, at denne betaling og opkrævning skal ske i 
overensstemmelse med den ansættelse til tiende, der er foretaget i nævnte ri
ge, stæder, provins og stifter, men hvor der ingen bestemt ansættelse forefin
des, i overensstemmelse med den hidtil overholdte skik, måde og sædvane 
ved opkrævning og betaling af denne tyvendedel og uden nogen byrde for 
dem, fra hvem nævnte tyvendedel opkræves. Og for at der ikke skal kunne 
opstå vaklen om den mønt, i hvilken denne betaling af nævnte tyvendedel 
skal og bør ske, og for at de tynger kan undgås, som kirkens mænd har lidt 
på grund heraf, er det vor vilje, at denne tyvendedel skal oppebæres og ligele
des opkræves af Dig og fornævnte underkollektorer i den mønt, der er almin
deligt gængs på nævnte tidspunkt i fornævnte rige, stæder, provins og stifter, 
og betales til Dig og fornævnte underkollektorer, der modtager den i vort 
apostoliske kammers navn, i overensstemmelse med den bestemmelse, der er 
udstedt på konciliet i Vienne2), således at skyldnere og betalere af nævnte 
tyvendedel ikke skal tynges under påskud af en eller anden omveksling, og 
således at - ifølge bestemmelsen fra samme koncilium i Vienne herom - kal
ke, bøger og andre prydelser i kirkerne, der er henlagt til gudstjenesten, på 
ingen måde skal tages, modtages, sælges eller ligeledes tages i varetægt som
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pant eller iøvrigt med anledning i nævnte opkrævning. Derfor pålægger vi 
Dig, broder, ved apostolisk brev, at Du omhyggeligt stræber efter at opkræve 
og indsamle fra fornævnte patriarker, ærkebiskopper, biskopper og de øvrige 
prælater og gejstlige personer af deres kirkelige indtægter og indkomster, 
som de besidder og i løbet af nævnte år vil besidde inden for nævnte rige, stæ- 
der, provins og stifter eller Dit kollektorområde, med undtagelse af oven
nævnte kardinaler, høj mestre, priorer, ordensmestre og brødre. Thi vi bevil
ger Dig i kraft af dette brev fuldstændig og fri adgang til, personligt eller ved 
en eller flere andre, hvis det måtte være til gavn, ved kirkens straf og ligeledes 
ved beslaglæggelse af disse frugter, indtægter og indkomster, der findes i 
samme rige, stæder, provins og stifter, at tvinge fornævnte patriarker, ærke
biskopper, biskopper, prælater og kirkelige personer, der besidder og inden 
dette år som fornævnt vil besidde disse indtægter og indkomster inden for 
fornævnte rige, stæder, provins og stifter eller Dit kollektorområde, dog med 
undtagelse af ovennævnte kardinaler, højmestre, priorer, ordensmestre og 
brødre til på vor myndighed at betale dig eller dem, der måtte udpeges af 
Dig, nævnte tyvendedel til samme termin, således som det ovenfor er ud
trykt, uanset om samme patriarker, ærkebiskopper, biskopper, prælater eller 
andre gejstlige personer eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for 
sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til beta
ling af denne tyvendedel, og at de (------ )3) og særligt sankt Benedikts og
sankt Augustins, Cluniacenser-, Cistercienser-, Præmonstratenser-, 
Kartheuser-, Grandmontenser-, Vallombreser- og Camaldulenserordenen 
og deres samfund (------)3) omtale sted. Dertil er det vor vilje, og vi tilstår
Dig med samme myndighed, at Du samt dem, der måtte udpeges af Dig, kan 
yde dem fra Dit kollektorområde, der som følge af den mangel, der består i 
ikke at have foretaget betaling af denne tyvendedel, måtte have pådraget sig 
bandlysnings-, suspensions- og interdiktdomme, befordrende løsgørelse fra 
samme domme, når de har gjort tilbørlig fyldest, efter at der først er afgivet 
løfte om denne fyldestgørelse til Dig eller disse, Du måtte have udpeget. Og 
Du skal ligeledes kunne give dispensation fra irregularitet, hvis de ellers, så
ledes bundne, dog ikke til foragt for nøglemagten, har pådraget sig den ved 
at forrette eller befatte sig med gudstjeneste. Men eftersom muligvis nogle af 
ovennævnte gejstlige personer i den grad er fattige, at de er ude af stand til 
at betale denne tyvendedel, er det vor vilje, at Du, for så vidt angår dem fra 
Dit kollektorområde, som Du summarisk og fuldstændigt finder ude af stand 
til som fornævnt at betale denne tyvendedel til fornævnte termin, hvorom vi 
bebyrder Din samvittighed, kan eftergive fornævnte domme og ligeledes
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med apostolisk myndighed give dem dispensation fra irregularitet, hvis de 
ellers, dog ikke til foragt for nøglemagten, har pådraget sig den ved således 
bundne at forrette eller befatte sig med gudstjeneste. Dog er det vor hensigt, 
at disse, hvis midler ikke slår til til en fuldstændig betaling af denne tyvende
del, når de andre sædvanlige byrder er båret, passende kan yde derudover i 
forhold til disse deres midler. Men de, som ikke vil kunne betale noget af den
ne tyvendedel, om hvilken uformuenhed vi ligledes bebyrder Din samvittig
hed, skal på ingen måde tvinges til at betale noget under påskud af dette på
læg. Givet ved S. Pietro i Rom den 20. februar i vor femte pontifikatsår.

1) 15. august. - 2) jf. nr. 246 note 1. - 3) for de forkortede formler se nr. 246.

323 1383. [Efter] 1. marts. Danzig
Reces af de preussiske støders dag i Danzig.

Afskrift i Danzig.

det Herrens år 1383 på den søndag, på hvilken man i Guds kirke synger 
Lætare Jerusalem forsamledes rådsudsendingene fra Preussens stæder i 

Danzig til forhandlinger og gennemdrøftede disse nedenforanførte sager.
<1> .... ')
<2> Fremdeles begærer stæderne angående sagen med Thomas v. Ha

gen at bede dem fra Lübeck om, at de bilægger den for så få penge, som man 
kan, og at hvis det ikke kan være anderledes, så skal man give ham 60 gylden, 
og sagen skal afsluttes helt hermed.

< 3 > Fremdeles er stæderne blevet enige om, og det er deres vilje, at man 
ikke vil give lejde til Skåne eller andetstedshen i de vendiske stæder til det 
gods, der tilhører dem fra Normandiet2).

<4-7> .... 3)
1) indeholder beslutning om, at de preussiske stæder ikke vil deltage i hansedagen 1383 5. 

april. - 2)jf. nr. 263 § 9. - 3) § 4 indeholderen anmodning til Lübeck om at fastsætte en anden 
hansedag, § 5 vedrører Stralsund, § 6 indeholder en anmodning til højmesteren om brev til 
Livland og § 7 handler om afgørelse af en strid mellem to skippere.
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1383. 2. marts. Tønder 324
Grev Adolf 7. af Holsten og Stormarn stadfæster Løgum klosters privilegier.

Afskrift i Løgumbogen.

Adolf, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, der ser dette 
XX brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi har taget de os elskede abbed og menige konvent i Lø
gum kloster tillige med alt deres gods og sammes undergivne under vor særli
ge beskyttelse, hvorfor vi med dette brev fornyr alle de privilegier, friheder og 
nåder, der med hensyn til personer, undergivne og andet gods af enhver art 
er tilstået eller bevilget dem og deres kloster såvel af Danmarks konger som 
også af hertugerne af Sønderjylland, og stadfæster samme privilegier, frihe
der og nåder i et og alt. Af den grund anråber vi i Herren alfe, hver og en, 
som vil gøre eller undlade at gøre noget for vor skyld, og påbyder dem fast, 
at de ikke på nogen måde vover at forulempe nævnte abbed, munke, brødre 
eller deres undergivne i modstrid med deres friheder, såfremt de ønsker at 
bevare vor nåde ubeskåret. Givet i Tønder under vort vedhængende segl i det 
Herrens år 1383 mandagen efter den søndag, da der som indgangsbøn syn
ges Lætare.

1383. 4. marts. Roskilde 325
Kong Oluf giver Torkil Nielsen af Gladsax låsebrev på det gods i Gårds herred, som han 

havde arvet efter sin fader Niels Birgersen.

Afskrift i Lundebogen.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser Torkil Nielsen af Glad
sax gods, nemlig i Skepparslov, Isgrannatorp, Svenstorp, Mansdale, Litha 
og en gård i Vram i Gårds herred, der ved arveret retmæssigt er tilfaldet ham 
efter hans faders Niels Birgersens død og aldrig senere af ham afhændet til 
nogen, som ved vore fire breve1) lovligt er tildømt ham, uden at der er taget 
breve, som strider herimod, hvorpå han også ved fire gode mænd, nemlig 
Jens Buk, Tyge Tostesen, Werneke og Strange Pedersen, er blevet lovligt ind
ført i håndgribelig besiddelse af godset2) til frit at besidde, idet vi lægger
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evig tielse på denne sag og fast påbyder, at ingen hvilken stilling eller stand 
han end indtager, på nogen måde må befatte sig med nævnte gods eller dets 
tilliggender mod førnævnte Torkils eller hans arvingers vilje, såfremt han øn
sker at bevare vor nåde ubeskåret. Givet i Roskilde under vort rettertingssegl 
i det Herrens år 1383 på paven sankt Lucius’ dag med Niels Drage, vor Justi
tiar, som vidne.

1) jf. DRB. IV 1 nr. 399, 405, 424 og 428. - 2) jf. ovf. nr. 265.

326 1383. 15. marts
Jens Absalonsen og Anders Sjundesen af Kærstrup, væbnere, erklærer, at de har skiftet 

alt det gods på Fyn og i Skåne, som var tilfaldet dem som arv efter af døde Absalon Jakobsen 
og hans hustru Cecilie Jensdatter.

Original i rigsarkivet.

Jens Absalonsen og Anders Sjundesen af Kærstrup, væbnere, til alle, der 
ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi i det Herrens år 1383 
på palmesøndag i samråd med vore da nærværende venner har skiftet alt det 
gods, såvel på Fyn som i Skåne, der ved arveretten er tilfaldet os efter den vel
byrdige mand Absalon Jakobsens og hans hustru Cecilie Jensdatters død, på 
følgende måde: for det første nemlig skal godset på Fyn: i Bjerge herred i 
Agedrup sogn hovedgården Bullerup, fremdeles i Kærby to gårde med syv 
gårdsædetofter, fremdeles i Kirsinge en gård, fremdeles i Ladby en gård, 
fremdeles i Radstrup en gård, fremdeles i Klarskov en gård, fremdeles i Ho- 
lev tre gårde, fremdeles i Åsum herred i landsbyen Bullerup en brydegård 
med otte andre gårde kaldet ‘landbo’, fremdeles i Nærå seks gårde, fremdeles 
i Rågelund en gård, fremdeles i Lunde herred i Tåstrup en gård, fremdeles 
i Allese seks gårde, fremdeles i Skovby herred i Esterbølle tre gårde, fremde
les i Søndersø en gård, fremdeles i Iværskov fire gårde, fremdeles i Båg her
red alt vort gods i Smejrup, fremdeles alt vort gods i Blangsted, fremdeles he
le Ejlstrup, fremdeles i Vindinge herred i Årslev en gård, fremdeles i Odense 
herred i Korup en gård, fremdeles i Højme en gård, fremdeles i Brændekilde 
fem gårde, fremdeles i Tommerup to gårde med fire gårdsædetofter, fremde
les en gård kaldet Mosegård, fremdeles i Brylle to gårde, fremdeles i Lynde 
to gårde, fremdeles i Nårup fem gårde, fremdeles Stenalt, fremdeles i Højrup 
tre gårde, fremdeles i Torup en gård, som Niels Thomsen bebor, med en
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gårdsædetoft, fremdeles i Gummerup en gård, fremdeles godset i Skåne: i 
Hoby en gård, som Niels Mortensen bebor, fremdeles sammesteds en gård, 
på hvilken Niels Olufsen (bor), fremdeles sammesteds en gård, på hvilken 
Svend Gås (bor), fremdeles i Herrestads herred alt vort gods i Stora Tvåren 
med alle tilliggender til fornævnte gods, møller, agre, enge, græsgange, 
skove, fiskevande, tørt og vådt, slet intet undtaget, med hvilket navn det end 
kan opregnes, tilfalde Jens Absalonsen som hans lod at besidde med evig ret. 
Fremdeles skal nedenforanførte gods, nemlig for det første gods på Fyn: i 
Odense herred gården Tallerup, fremdeles i Verninge sogn Verningsholm, 
fremdeles i landsbyen Verninge fire gårde med en gårdsædetoft, fremdeles i 
Hjelmerup en gård med en gårdsædetoft, fremdeles i Båg herred i Frøbjerg 
11 gårde med fire gårdsædetofter, fremdeles i Skalbjerg en gård, fremdeles i 
Karup tre gårde, af hvilke den ene kaldes Damsbo, fremdeles i Torup en 
gård, som Peder Nielsen bebor, fremdeles i Vissenbjerg sogn alt vort gods i 
Magtenbølle, fremdeles nær kirken i Garn tofte en jord, kaldet ‘toft’, fremde
les gods i Skåne: i Hoby en gård, som Niels Uffesen bebor, fremdeles en 
gård sammesteds, på hvilken Eskil (bor), fremdeles sammesteds en gård, på 
hvilken Niels Jensen (bor), fremdeles sammesteds en øde gård, med alle dets 
tilliggender, møller, agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, tørt og vådt, 
slet intet undtaget, med hvilket navn det end kan opregnes, tilfalde Anders 
Sjundesen som hans lod med hans hustru Kristine Absalonsdatter at besidde 
med evig ret. Af den grund lover vi ubrydeligt i alt at overholde dette skifte 
af alt godset uden enhver form for svig, spidsfindig fortolkning og kneb. Men 
iøvrigt lover vi og forpligter os fast til, at hvis nogen del af det nævnte nys for
anførte gods skulde blive fravundet en af os efter landets love af nogen eller 
nogle, da skal han fuldstændigt holde ham skadesløs ligesom en broder sin 
søster eller en søster sin broder. Til vidnesbyrd om dette skifte er vore segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, 
nemlig de herrer Tue kaldet Galen, gælker i Skåne, og Oluf, kaldet Lunge, 
riddere. Givet ovennævnte år og dag.

1383. 18. marts. Landstinget i Ringsted 327
Tue Galen, ridder og gælker i Skåne, sælger med samtykke af sin søn Anders Galen alt 

sit gods i Løve, Bårse og Tybjerg herreder til Konrad Moltke af Redebas, høvedsmand på 
Vordingborg og Stegeborg.
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Original i rigsarkivet.

Jeg, herr Tue Galen, ridder og gælker i Skåne, erkender og bevidner over 
for alle dem, der ser dette brev eller hører det læse, at jeg sammen med 

mine rette arvinger af fri vilje og med velberåd hu og med fuldt samtykke af 
min søn Anders Galen og alle mine arvinger til den velbyrdige mand Konrad 
Moltke af Redebas, høvedsmand på Vordingborg og Stegeborg, og hans ret
te arvinger lovligt og retmæssigt har solgt alt mit gods, som jeg har liggende 
i Løve herred, for det første i byen1) Reerslev, dér ligger et bol jord, på det 
bor otte mand, de giver tilsammen en mark korn, fremdeles i den samme by 
en stuv2), den giver otte grot, fremdeles i den samme by en vandmølle, den 
giver en halv mark mel i afgift, fremdeles i samme herred i en by, der hedder 
Kulby, dér ligger et halvt bol jord, der bor en, der hedder Niels Borre, han 
giver fire pund korn i afgift, og en, der hedder Jens Pedersen, han giver to 
pund korn i afgift, med alt tilbehør og al rettighed, således som Klaus Zernin 
havde det i pant fra mig; fremdeles alt mit gods, der ligger i Bårse herred i 
Egesborg sogn, som herr Oluf Bjørnsen havde i pant af mig3), for det første 
i byen Stårby Jakob Spink en øre korn, fremdeles Povl Jensen en øre korn, 
fremdeles Mikkel Pedersen 18 skæpper, fremdeles i byen Skovhuse Jens 
Staldsvend otte grot, fremdeles Gumme Bosen otte grot, fremdeles i byen 
Tblstrup Povl Svane et pund korn, Niels Larsen et pund korn, Jens Hem- 
mingsen et pund, Henneke Jakobsen et pund, fremdeles i byen Eskebjerg 
Anders en skilling grot, Mogens Pulse en skilling grot; fremdeles i Tybjerg 
herred en gård, der hedder Næsbygård, den giver en halv mark korn i afgift, 
og med alt tilbehør til dette fornævnte gods, det være sig tørt eller vådt, nem
lig ager, mølle, græsgang, eng, fiskevande, vand og skov med al afkastning og 
nytte og intet undtaget, det være sig småt eller stort, med al dets frihed og ret
tighed for så mange penge, som vi er blevet enige om, og som den fornævnte 
Konrad har betalt mig til min tilfredshed. Fremdeles erkender jeg herr Tue 
Galen sammen med mine arvinger, at jeg på landstinget i Ringsted uden svig 
har tilskødet og opladt den forskrevne Konrad Moltke og hans arvinger alt 
dette fornævnte gods til besiddelse med tingsvidne og med åbne breve og 
med al garanti, således som landets ret tilsiger. Hvis desuden nogen mand 
med rette vil gøre krav gældende mod den fornævnte Konrad Moltke eller 
hans arvinger i dette forskrevne gods, han være gejstlig eller verdslig, født el
ler ufødt, så forpligter jeg herr Tue Galen mig sammen med mine arvinger 
til at hjemle og fri den fornævnte Konrad Moltke og hans arvinger godset 
med tilbehør fra alle krav. At overholde alle disse forskrevne ting stadig og
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fast, det lover jeg herr Tue Galen sammen med mine arvinger over for den 
fornævnte Konrad Moltke og hans arvinger på ære og på vor gode tro. Til 
yderligere sikkerhed har jeg hængt mit segl under dette brev, og til vidnes
byrd har vi herr Oluf Lunge, ridder, herr Jens, prior i Antvorskov, Jens 
Troelsen, landsdommer, Eskil Falk af Vallø, Jakob Nielsen, Jens Tuesen, Jens 
Kældersvend, væbnere, der var til stede ved og overværede dette, hængt vore 
segl under dette brev, der er givet og skrevet på landstinget i Ringsted år 1383 
efter Guds byrd onsdag nærmest før påskedag.

1) den nedertyske tekst har her og i det følgende by eller bu med overskrevet o. - 2) jf. DRB. 
II 2 nr. 388 note 2 og II 6 nr. 474 note 2. - 3) jf. 1378 2. februar, DRB. IV 1 nr. 363.

1383. 20. marts. Bremen 328
Biskop Johan af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, bemyndiger dekan og domkapi

tel i Bremen til at inddrive 70 floriner, som skyldes ham som underhold af gejstligheden 
i stiftet.

Efter tryk i Bremisches UB.

J'ohan, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Slesvig, det apo
stoliske sædes nuntius, til de hæderværdige mænd de herrer dekan og 

ele kapitlet ved kirken i Bremen hilsen og oprigtig kærlighed med Gud.
Vi giver Eder, ovennævnte herr dekan og hele kapitlet ved kirken i Bre

men, og enhver af Eder in solidum med dette brev fuldmagt til fra den eksi- 
merede og ikke eksimerede gejstlighed i Eders stift at inddrive og oppebære 
en sum på 70 floriner, der skyldes os som vort underhold ifølge ordlyden af 
det apostoliske brev, der er tilstået os i denne sag, og ifølge ordlyden af vore 
forholdsregler, der iøvrigt er udstedt mod Eder og samme gejstlighed, med 
de bøder og straffe, der er indeholdt i samme forholdsregler og fuldmagt til 
at fælde alle domme mod de genstridige. Givet i Bremen i det Herrens år 
1383 den 20. marts under vort hængende segl.

1383. Omkr. 22. marts'). Lübeck 329
Optegnelse om forhandlinger mellem rådmænd og borgere i Slagelse på den ene side og 

Lyder Liitzow, ridder, på den anden med to lybske borgere som opmænd om betaling af en
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tvangsskat, som Slagelse skulde udrede til afdøde hertug Albrecht 2. afMecklenburg og Ly
der Lützow.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at herr Lyder Lützow, ridder, påmindede rådmænd og 
borgere i Slagelse angående de 310 lybske mark i anledning af en 

tvangsskat, på folkesproget ‘dyngnisse’2), som nævnte rådmænd og borgere 
i sin tid på deres fornævnte stads vegne havde indgået aftale om (at betale) 
til fornævnte herrer Albrecht, hertug af Mecklenburg3), og Lyder Lützow. 
Der er derfor nu mellem herr Johan Kalv, præst og befuldmægtiget for for
nævnte herr Lyder, på den ene side og Albert Riwe og Peder Degn, rådmænd 
i Slagelse, på den anden side, som havde fuldmagt fra deres stad i denne sag, 
ved de herrer Simon Swerting og Gerhard v. Attendorn som parternes op- 
mænd sluttet den aftale, at fornævnte fra Slagelse nu i rede penge har givet 
110 lybske mark til fornævnte herr Johan Kalv i fornævnte herr Lyders navn 
og til hans brug. Og til sankt Hans dag4) om et år skal de give førnævnte 
herr Lyder 100 lybske mark, og til sankt Hans dag det følgende år skal de igen 
give ham 100 lybske mark. Herom har herr Henrik Westhof, Wilken Bere- 
wold, Arnold v. Erle og Godeke Lukow på dem fra Slagelses vegne med sam
menlagte hænder over for de fornævnte herrer Simon Swerting og Gerhard 
v. Attendorn og overfor Johan Kalv, præst, som handlede på den ofte nævnte 
herr Lyder Lützows vegne og havde hans tillid5), lovet, at det ubrydeligt skal 
overholdes, således at hvis ovenstående skulde blive mangelfuldt opfyldt, skal 
fornævnte herr Henrik Westhof, Wilken Berewold, Arnold v. Erle, Godeke 
Lukow og deres arvinger stå til svar derfor over for samme herr Lyder og 
hans arvinger. I medfør af det fornævnte skal alle anklager og sager, som han 
kunde rejse i anledning af fornævnte tvangsskat, for fremtiden være fuld
stændigt bortfaldet og i sin helhed afsluttet. Man skal vide, at fornævnte Wil
ken Berewold, Arnold v. Erle og Godeke Lukow, der var til stede ved denne 
bog, har lovet fornævnte herr Henrik Westhof, at de vil holde ham og hans 
arvinger skadesløse med hensyn til ovenanførte garanti. Man skal vide, at 
fornævnte Albert Riwe og Peder Degn fra Slagelse, der var til stede ved den
ne bog, erkendte, at de nu til fornævnte herr Henrik Westhof, Wilken Bere
wold, Arnold v. Erle og Godeke Lukow til større sikkerhed har overgivet det 
brev, som fornævnte herr Lyder Lützow skulde have angående den tvangs
skat, således at hvis de fra Slagelse ikke skulde frigøre dem fra fornævnte ga
ranti, da skal de og deres arvinger i kraft af dette brev kunne mane dem fra 
Slagelse, på samme måde som nævnte Lyder Lützow i sin tid gjorde det6).
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1) datum står øverst på forrige side i håndskriftet. - 2) nedertysk ord i den latinske tekst. 
- 3) kun Lyder Lützow, men ikke hertug Albrecht er nævnt ovenfor, ligesom også kun Lyder 
Lützow er nævnt i det følgende, hvor forhandlingerne har drejet sig om forpligtelser over for 
ham. Muligvis er der ved anden lejlighed truffet en ordning, hvorved gælden er transporteret 
til Lyder Lützow fra hertug Albrecht, som døde i 1379. - 4) 24. juni. - 5) teksten har adfideles 
manus domini Luderi Lutzowen. - 6) herefter er senere tilføjet: Man skal vide, at defia Slagelse af for
nævnte pengesum ufortøvet har betalt de 100 mark, som skulde betales sankt Hans dag 1384, og herr Johan 
Kalv har oppebåret dem. Derefter tilføjes med anden hånd: Man skalfremdeles bemærke, at herr Simon 
Smerting og herr Gerhard v. Attendorn erkendte, at de har oppebåret de 100 mark, som skulde betales sankt 
Hans dag 1385, af herr Henrik Westhof og Arnold v. Erle, og at de, som de selv siger, har overgivet dem 
til Henrik Weltzin i Wittenburg i henhold til et åbent brev, som samme Henrik, efter hvad de siger, har over
givet fra herr Lyder Lützow.

1[3]83. 22. marts 330
Herman Kerndorp og Elisabeth, hans hustru, pantsætter et grundstykke i København 

noer havet til Herman Kruse for 6 mark lødigt sølv.

Original i rigsarkivet, beskadiget.

Herman Kerndorp og Elisabeth, hans hustru, byfolk i København, til 
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi med enstemmigt samtykke 
til den gode mand Herman Kruse, vor medborger, i sandhed har pantsat et 
os tilhørende grundstykke, liggende nær ved havet og stødende op til Johan 
Quatz’ gård mod vest, for seks mark lødigt sølv i gode sølvpenge, nemlig 
‘hvide penninge’, i tolv fulde år fra sidst forbigangne påskedag til den derefter 
kommende påskedag på denne betingelse, at frugterne og afgifterne af sam
me grundstykke i mellemtiden skal oppebæres af fornævnte Herman eller 
hans arvinger, uden at de på mindste måde må fradrages i gældens hoved
stol, men når de tolv år er forløbet, skal den på samme grundstykke opførte 
bygning efter kendelse af fire gode mænd, der skal udtages fra begge sider, på 
lovlig vis indløses af mig eller mine arvinger fra ham eller hans arvinger i re
de penge i ovennævnte mønt til påskedag og ikke til nogen anden termin tilli
ge med hovedstolen, som da samtidig skal betales, idet alle andre betalinger 
eller værdier fuldstændigt er undtaget, men hvis vi svigter dermed, da skal 
samme Herman eller hans arvinger frit nyde samme grundstykke i det føl
gende år og således derefter som tidligere, indtil fornævnte grundstykke på 
lovlig vis og fuldt ud indløses af os eller vore arvinger fra ham eller hans ar
vinger på fornævnte vilkår til fornævnte termin, uden at noget påfund fra vor
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side må indskydes imod dette brev. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt 
under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Tue Torbensen, 
Gødeke Thomsen og Sigvard Stenwek, rådmænd i København. Givet i det 
Herrens år 1 [3]83 på selve påskedag.

331 1383. 26. marts. Lund
Ærkebiskop Mogens af Lund vidimerer Josef Nielsens brev af 1365 30. marts og 

Margrete Nielsdatters af 1366 18. juni.

Original i rigsarkivet.

X Ti Mogens, ved Guds forsyn ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
V det apostoliske sædes legat, vil, at det skal stå klart for alle, at vi har 

set nogle breve, et nemlig af herr Josef Nielsen, ærkedegn i Lund, med de 
ægte segl hængende ved, nemlig hans eget og de velbyrdige mænds de herrer 
Heine, kannik i Lund, Anders Nielsen af Skabersjd, Peder Stigsen af Krap- 
perup, riddere, og Tyge Tulesen, væbner, uskrabet, ufordærvet og ubeskadi
get i enhver henseende og manglende enhver anledning til mistanke, af føl
gende ordlyd: Josef Nielsen, ærkedegn i Lund (o.s.v. = DRB. III 7 nr. 231). 
Men det andet et brev af en velbyrdig frue Margrete Nielsdatter, enke efter 
Ingemar Karlsen - god ihukommelse - af følgende ordlyd: Margrete Niels
datter, enke efter Ingemar Karlsen (o.s.v. = DRB. III 7 nr. 393). Til vidnes
byrd herom er vort sekret hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens 
år 1383 torsdag i påsken.

332 1383. 4. april
Herman Røbeke sælger et stenhus i Næstved til præsten Bennike Albertsen.

Referat i Sorø gavebog.

Men denne Herman Røbeke solgte senere nævnte gods1) til en præst 
ved navn Bennike Albertsen, idet det skal hjemles og værnes mod 

krav. I det Herrens år 1383 på den hellige biskop Ambrosius’ dag.
l)jf. nr. 220 og 239.
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1383. [Efter] 5. april. Lübeck 333
Reces af hansedagen i Lubeck.

Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1383 søndagen Misericordia domini forsamledes de her
rer rådsudsendinge fra nedenforanførte søstæder i Lübeck til forhand

linger, nemlig fra Hamburg de herrer Bertram Horborg, Ludolf Holdenste
de og Albrecht Hoyers, fra Rostock Arnold Kröpelin og Johan van der Aa, 
fra Stralsund Bertram Wulflam, Arnold v. Soest og Gregor Swerting, fra 
Wismar Henrik Wessels, Johan Dargetzow og Peter Strömekendorp, fra Lü
neburg Didrik Springintgud og Nicolaus Schomaker, fra Kampen Evert Bo
se og Goswin Luutginssen, fra Dordrecht Willem Molner og Nicolas Mol
ner, fra Amsterdam Gijsbrecht Schutte, fra Lübeck Simon Swerting, Ger
hard v. Attendorn, Johan Pertzeval, Hartman Pepersak, Johan Schepenste- 
de, Godskalk v. Attendorn og Herman Osenbrugge og gennemdrøftede disse 
nedenforanførte sager.

< 1 > For det første er der fastsat et andet møde, der skal holdes her i Lü
beck 14 dage efter førstkommende pinse1), for at man kan drøfte mange 
slags sager og krænkelser, som vedrører købmanden i Flandern, England, 
Norge og mange andre lande. Derom er der sendt breve til højmesteren og 
stæderne i Preussen, lydende som det står skrevet herefter. Ordlyden af det 
brev, der er sendt til stæderne i Preussen: Efter hilsen. Kære venner (o.s.v. = 
nr. 335). Ordlyden af det brev, der er sendt til højmesteren i Preussen: Efter 
hilsen. Ærværdige herre (o.s.v. = Hanserec. II315 nr. 261).

< 2 > Fremdeles er der aftalt at sende brev til dronningen af Norge, lyden
de således: Efter hilsenen. Nådige frue (o.s.v. = nr. 334).

<3> Fremdeles var herr Evert Bose fra Kampen for stæderne og sagde, 
at i de forgangne år blev stædernes fogeder i Skåne enige om, at de vilde styr
ke høvedsmændene på borgene med 30 væbnede mænd, og at man vilde give 
dem noget derfor. Desuden sagde herr Evert, at de fra Kampen og Stralsund 
efter rimeligt forhold den gang alene styrkede høvedsmændene, og han be
gærede, at man vilde give dem derfor, hvad der kunde tilkomme dem. Dette 
skal enhver stad befale sine fogeder, at de skal drøfte det, når de kommer til 
Skåne, eftersom det er opstået der, og at de skal forliges derom.

<4> Fremdeles om koggen på Bertold Nienborgs vegne og om koggen 
fra Kampen vil stæderne holde drøftelse på næste møde, når de fra Preussen 
kommer med.

<5> .... 2)



Nr. 333 [Efter] 5. april 1383 220

<6> Fremdeles var herr Peter Strömekendorp og Wulf Wulflam for stæ- 
derne og klagede over, at da de overtog borgene i Skåne, da var de herreder, 
der lå til borgene3), meget fordærvede, og de sagde, at de led stor skade der
af, og anslog deres skade til 300 lødige mark. Det er udsat til det næste møde, 
som stæderne har bestemt at holde. Desuden klagede de over, at de havde 
haft store udgifter derved, at de i året (13)82 fredeliggjorde markedet i Skåne, 
og de begærede, at man af den grund tildelte dem mere end de 100 mark, 
som man gav dem før, på samme måde som man havde tildelt de andre det 
før dem. Desangående blev stæderne enige om, at man ud over de 100 mark 
skal give dem 50 mark lybsk derfor i Skåne i førstkommende efterår. Des
uden har Wulf Wulflam sagt, at han ikke vil holde borgene i Skåne længere 
end til førstkommende sankt Jakobs dag4), medmindre man vil give ham 
1000 lybske mark om året, på samme måde som man tidligere plejede at give 
ham 1000 stralsundske mark5). Dette er også udsat til næste møde, og Wulf
lam vil gerne afvente det. Fremdeles vilde Wulflam ikke have tilsået den ager, 
der ligger til borgene i Skåne. Det blev han dog bedt om. Og han har indvil
get i, at han vil tilså ageren på den betingelse, at hvis han kommer fra borge
ne, når kornet står på marken, så skal man give ham så meget for det, som 
to mænd fra stædernes side og to fra hans side siger det er rimeligt.

<7-9> .... 6)
< 10 > Fremdeles er sagen om Langelow udsat til næste møde.
< 11-13 > .... 7)
< 14 > Fremdeles om skrædderne i Skåne skal man forholde sig, som den 

reces indeholder, der blev udfærdiget i Lübeck i året (13)77 på sankt Johan
nes døberens dag8). Og det skal enhver befale deres fogeder, at det bliver 
overholdt. Hvis nogen bryder det, da skal alle fogederne være behjælpelige 
med, at det bliver pådømt. Og af det engelske klæde skal ethvert helt 
‘laken’9) holde 44 alen og et halvt ‘laken’ 22 alen.

1) 10. maj. - 2) indeholder en indbydelse fra Dordrecht til hansekøbmanden. - 3) ifølge 
1369 30. november, DRB. III8 nr. 369, og gentaget i 1370 24. maj, DRB. III 8 nr. 450, drejede 
det sig om Luggude, S. Asbo, Rönnebergs, Onsjö, Harjagers og Frosta h., der hørte til Hel
singborg, samt Skytts h., der hørte til Skanør og Falsterbo. - 4) 25. juli. - 5) 1 lybsk mark svare
de til 114 mark stralsundsk. - 6) §§ 7-8 handler om fredeskibene og pundtolden, § 9 om lejde 
til normannerne og englænderne. - 7) § 11 handler om forholdet til Anklam, § 12 om forholdet 
til Novgorod, § 13 om forholdet til Braunschweig. - 8) jf. DRB. IV 1 nr. 256 § 11. - 9) jf. DRB. 
IV 1 nr. 309 note 4.
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[Omkr. 1383. 5. april]1) 334
Søs tædernes rådsudsendinge meddeler dronning Margrete, at de har bedt Stralsund vare

tage forhandlingerne med hendes og Danmarks riges råds befuldmægtigede, som ventes til 

denne by.

Afskrift i hanserecesserne.

Efter hilsenen.
Nådige frue. Eders brev, som I har sendt os, og det budskab, som Wulf 

Wulflam ud fra det akkreditiv, som I har givet ham, har fremført for os på 
Eders vegne, det har vi fuldt ud forstået. Og ligesom I godt ved, at vi tit og 
ofte har klaget til Eder over, at der er sket hansekøbmanden stor skade ud fra 
Danmarks rige og ind i det igen, fra rigets borge og op på dem igen og fra ri
gets indbyggere, så klager vi stadig til Eder over det, og hvis I og rigets råd 
vil sende nogen med fuldmagt herover til Stralsund, så har vi bedt dem fra 
Stralsund om, at de skal drøfte det med dem, og kan der vederfares stæderne 
ret og erstatning for den uret og skade, der er sket dem, så regner vi med, at 
stæderne ikke går imod det.

1) brevet er optaget i recessen 1383 lefter] 5. april, nr. 333.

[Omkr. 1383. 5. april]1) 335
Søstædernes rådsudsendinge svarer de preussiske stæder, at man vil holde nye forhand

linger 31. maj i Lübeck, og forventer preussisk deltagehe hertil til drøftelse afforholdet til 
Flandern samt om borgene i Skåne; endvidere har man overtalt Thomas v. Hagen til at 
modtage 80 gylden som afslutning på sagen mellem ham og de preussiske stæder.

Afskrift i hanserecesserne.

Efter hilsenen.
Kære venner. ..... 2) Fremdeles skal I vide, at det synes os at være nyt

tigt, at man 14 dage efter førstkommende pinse3) holder endnu et andet mø
de derom her i Lübeck, eftersom de, der er her fra Zuidersøen, gerne venter, 
at I sender Eders mænd til mødet, og at vi i fuld endrægtighed indbyrdes be
slutter, hvorledes man skal forholde sig over for sejladsen, borgene i Skåne og 
mange andre punkter og sager, der vedrører hansekøbmanden....... 4) Og 
angående sagen med Thomas v. Hagen kundgør vi for Eder, at vi af kærlig
hed til Eder for venskabs og fredens skyld har gjort anstrengelser hos os med 
fornævnte Thomas, så meget vi overhovedet kunde og formåede, således at
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vi på Eders vegne har garanteret, at I skal give fornævnte Thomas 80 gylden, 
dem kan I betale med 50 mark lybsk. Og at I er uskyldige i råd og dåd, og 
at I heller ikke kan udspørge nogen af Eders mænd om det, der er sket Tho
mas skade af, det skal I tilbyde at aflægge Eders ed på. Dog de af os, der er 
til stede, de skal have bemyndigelse til at tage imod ederne fra ham. Og Tho
mas v. d. Hagen og hans broder og deres venner skal give Eder deres åbne 
beseglede brev derpå og på, at de og deres mænd ikke mere skal rejse krav 
mod Eder og Eders mænd derom i kommende tider. Kære venner, det har 
vi påtaget os på Eders vegne for fredens og det bedstes skyld. Disse penge har 
stæderne befalet dem fra Lübeck at give til fornævnte Thomas af de fælles 
penge, indtil de fra Preussen sender pengene tilbage hertil.

1) brevet er optaget i recessen 1383 [efter] 5. april, nr. 333. - 2) det udeladte vedrører Flan
dern. - 3) 10. maj. - 4) det udeladte vedrører fredeskibene og pundtolden.

336 [1383. Efter 5. april]
De preussiske stæder besvarer brevet fra søstcedernes rådsudsendinge, nr. 335, og god

kender afgørelsen af sagen med Thomas v. Hagen og beder om, at man forholder sig som 
hidtil vedrørende borgene i Skåne.

Koncept i Thorn.

Efter hilsenen. Herrer og kære venner....... ’) Ærværdige venner, I ved 
godt, at vi tidligere har skrevet vor vilje om den samme artikel til Eder 

med de ord, at vi vilde opkræve pundtolden til brug for de samme skibe på 
det vilkår, at vi over for Eder efter rimeligt forhold vilde indestå for den ska
de, der hidrørte fra de samme fredeskibe2), som blev lagt i Øresund for at 
fredeliggøre havet...... 3). Når I desuden skriver om v. Hagen, at I har af
sluttet og afgjort sagen, så vil vi overholde det stadig og fast, og vi takker Eder 
venligt for den anstrengelse og møje, som I af kærlighed til os har haft der
med, og vi beder Eder om, at I udreder og betaler disse penge for os, og den, 
som I anviser og befaler dette i Eders breve, ham vil vi gerne tilbagelevere og 
give det. Fremdeles, kære herrer, hvad I skriver om fastholdelsen af borgene 
i Skåne, så er det vor begæring og bøn, at man fortsat skal forholde sig med 
disse borge som man hidtil har forholdt sig dermed, da tiden er kort...... 4).

1) det udeladte vedrører Flandern. - 2) jf. nr. 205. - 3) det udeladte vedrører de preussiske 
stæders forbehold angående anden anvendelse af fredeskibene. - 4) brevets slutning vedrører 
pundtolden.
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[1383. Efter 5. april - før 4. september]1) 337
Herr Henrik v. Unna lover at holde rådmandene i Stralsund skadesløse for deres brev 

angående arvegodset efter Johan Frundenberg der var død i Ronneby.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Herr Henrik v. Unna lovede at holde de herrer rådmænd i Stralsund ska
desløse angående alt det arvegods, der ved Johan Frundenbergs død 

er efterladt i Ronneby, og som Herman Suderman skal minde om med sta
dens åbne brev, der er overgivet herom, således at ingen anden påmindelses
sag i fremtiden skal følge efter angående dette gods.

1) indførelsen er den 1. på siden, der er udateret, men den 4. indførelse har dateringen I 
det Herrens år 1383fredag før Maries fødselsdag, og den sidste indførelse på forrige side er dateret 
I det Herrens år 1383 søndagen Misericordia domini.

1383. 17. april. Lund 338
Ærkebiskop Mogens af Lund pålægger Folkvin Deinertsen, provst, Svend Sakstorp, 

dekan, Peder Simonsen, Peder Jensen og Peder Nielsen, kanniker ved kirken i Lund, at be
give sig til Fulltofta for at finde den hellige Magnhild af Fulltoftas levninger og overføre 
dem til domkirken i Lund og eftergiver desuden alle, der deltager i denne handling et halvt 
år og 20 dage af den dem pålagte kirkebod.

Original på Uppsala universitetsbibliotek.

ogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til de for ham elskede herrer Folkvin 

Deinertsen, provst, Svend Sakstorp, dekan, Peder Simonsen, Peder Jensen 
og Peder Nielsen, hans kanniker i Lund, hilsen og vedvarende kærlighed 
med Gud.

Vi tror, at vi lige så ofte viser lydighed for Gud, hver gang vi yder hans hel
gener tilbørlig hæder og efter evne forøger deres lovprisning. Vi har da bragt 
i erfaring fra mange, at vor fordum elskede datter i Kristus, den hæderlige 
kvinde Magnhild fra Fulltofta, der førte et for alles skaber klart behageligt 
levned, men mod al retfærdighed blev ombragt af sin svigerdatter, for sine 
gode gerningers skyld er vandret til Herren, og at hendes legeme er begravet 
på Fulltofta kirkegård i vort Lundestift, hvor Han, som havde fundet behag 
i hendes sjæl, efter hendes bortgang fra dette liv på de tider værdigedes at vise 
sine troende mange tegn til vidnesbyrd om hendes hellighed, hvorfor hun og-



Nr. 339 18. april 1383 224

så af den hellige Anders, en mand af stor myndighed, på det tidspunkt ærke
biskop, vor forgænger, kaldes en hellig kvinde, således som vi har set det i et 
brev af ham1). Men eftersom kærligheden kølnedes i manges hjerter, og tin
genes gamle orden omstyrtedes, er stedet, hvor hun er stedt til hvile, blevet 
uværdigt til gravsted for så betydelig en kvinde og desuden, hvad der er al
vorligere - oh, ve - uværdigt til tilbørlig ærefrygt for Gud. Thi i det kapel, der 
er bygget over samme sted, hvor der fordum daglig fandt messehøjtider sted, 
holdes der nu næppe een gang om året messe, hvad vi beretter med smerte, 
og ydermere der, hvor menigheden ellers plejede at våge hele natten under 
lovprisninger af Gud, mødes nu spillemænd og sangere, og de undser sig ikke 
ved at blive ved med skændige viser og danse, ædegilder og drik og hor til 
krænkelse af den guddommelige majestæt, til fare for deres sjæle og til anstød 
for såre mange. Idet vi derfor ønsker at gøre ende på disse laster, har vi efter 
at have holdt omhyggelig forhandling herom med vort kapitel og med dets 
samtykke besluttet at betro samme hellige kvindes levninger til et mere fromt 
sted. Vi pålægger derfor Eder og enhver af Eder som vor befaling, at I nu 
førstkommende tredie pinsedag2) personligt begiver Eder til fornævnte 
sted, sørger for omhyggeligt at opspore omtalte kvindes levninger, og når I 
har fundet dem, med vor myndighed med den ærbødighed, som det sømmer 
sig, overfører dem til den hellige kirke i Lund for med hæder at begrave dem 
sammesteds, hvor der skal være beredt hende et sted og en bolig i fred til frel
se for de nulevende og til værn for de fremtidige. Desuden eftergiver vi barm
hjertigt med Gud i tillid til den almægtige Guds barmhjertighed og hans 
apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed alle, der føler sand anger og bekender 
deres synder, især manddrabere og dem, der har ligget børn ihjel, selv om de 
tidligere havde opnået nåde af os, og som personligt har overværet denne 
overførelse eller begravelse, et halvt år og en karene3) af den dem pålagte 
kirkebod. Givet i Lund under vort segl i det Herrens år 1383 den 17. april.

1) kendes ikke. - 2) 12. maj. - 3) jf. DRB. III 5 nr. 152 note 1.

339 1383. 18. april. Lund
Ærkebiskop Mogens af Lund dømmer i en sag mellem domkirkens bygningsfond og ar

vingerne efter præsten herr Svend afLoderup, at denne havde testamenteret bygningsfonden 
en gård i Kvarnby.



225 19. april 1383 Nr. 340

Original i det svenske rigsarkiv.

I Guds navn, amen. Vi Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, 
Sveriges primas og det apostoliske sædes legat.

I den sag, som verserer mellem forstanderne for vor Lundekirkes byg
ningsfond som sagsøgere på den ene side og arvingerne efter herr Svend af 
Loderup, præst - salig ihukommelse - (på den anden side) angående en gård 
i Kvarnby, idet samme forstandere forsikrer, at fornævnte herr Svend testa
menterede samme gård til ovennævnte bygningsfond, mens arvingerne på
står, at han ikke testamenterede den gård, men en anden gård til denne byg
ningsfond i sit endelige testamente, og stridsspørgsmålet er indbragt for os, 
efter at man har aflagt ed på at ville sige sandheden, vidner er blevet ført og 
udspurgt og vidneudsagnene bekendtgjort, og begge parter forlanger dom, 
afsiger vi efter at have holdt en omhyggelig forhandling herom og efter sam
råd med kyndige mænd med dette brev under påkaldelse af Guds navn den 
afgørende kendelse, at fornævnte herr Svend testamenterede vor fornævnte 
kirkes bygningsfond ovennævnte gård i Kvarnby og ikke på nogen måde no
gen anden, idet vi forbyder under bandlysningsstraf, at nogen uden oven
nævnte forstanderes samtykke på nogen måde befatter sig med nævnte gård. 
Givet i Lund under vort sekret i det Herrens år 1383 lørdagen før martyren 
sankt Georgs dag.

1383. 19. april 340
Anders Mortensen Pep, ridder, sælger sit gods Bjergegård samt gods i Karlslunde og 

Strøby til Eskil Bosen Falk.

Original i Lunds universitetsbibliotek.

Anders Mortensen, kaldet Pep, ridder til alle, der ser dette brev, hilsen 
XX evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg til den velbyrdige og agt- 
værdige mand, nærværende brevviser, Eskil Bosen, kaldet Falk, i Vallø fuld
stændigt har solgt og skødet mit gods, nemlig Bjergegård, hvortil der ligger 
eet bol jord med et møllested, fremdeles i Karlslunde een øre skyld tillige med 
een fjerding jord, fremdeles tre gårde i Strøby, hvortil der ligger eet bol jord, 
af hvilke Ove Bagge bor i een, Bo Erlandsen bor i en anden, og Ingvar bebor 
en af dem, med alle tilliggender til samme gods, nemlig agre, enge, skove, 
græsgange, fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget, at be-
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sidde med rette evindelig. Desuden erkender jeg, at jeg med dette brev har 
fået fuld betaling for fornævnte gods, således at jeg er stillet tilfreds. Desuden 
forpligter jeg mig og mine rette arvinger til at hjemle og frigøre samme gods 
for samme Eskil og hans arvinger fra enhver tiltale og fra alles påkrav med 
denne tilføjelse, at hvis dette gods på en eller anden måde i overensstemmelse 
med landets love fravindes fornævnte Eskil eller hans arvinger i medfør af 
min eller mine arvingers hjemmel, da forpligter jeg mig og mine arvinger til 
at holde denne Eskil og hans fuldstændigt skadesløse. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige 
mænd Konrad Moltke den ældre, Konrad Moltke den yngre og Peder Uffe- 
sen. Givet i det Herrens år 1383 søndagen før sankt Georgs dag.

341 1383. 23. april
Benådningsbrev, udstedt af ærkebiskop Mogens af Lund og seks biskopper til dem, der 

medvirker til oprettelse af et alter i sankt Mikkels kirke i Lund.

1. Skånebrevsfortegnehen.

Benådningsbrev, udstedt af ærkebiskop Mogens af Lund i nærværelse af 
flere andre biskopper, nemlig Jens af Ribe, Oluf af Arhus, Niels af 

Roskilde, Valdemar af Odense, Svend af Børglum og Jakob af Viborg, til 
dem, der flittigt besøger sankt Mikkels kirke i Lund. Givet på martyren sankt 
Georgs dag 1383.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Adskillige biskoppers bestemmelse og forordningsbrev omhandlende byg- 
ZjL ningen af det alter, som skal oprettes i ærkeengelen sankt Michaels kir
ke, og hvilke ceremonier der benyttedes i forbindelse dermed. Givet 1383.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Benådningsbrev, udstedt af ærkebiskop Mogens, til dem som flittigt be
søgte ærkeenglen sankt Michaels kirke i Lund. Givet 1383.

342 1383. 25. april. Malmø
Ærkebiskop Mogens af Lund meddeler biskopperne af Ribe, Viborg Århus, Roskilde, 

Børglum, Odense, Reval og Slesvig de beslutninger, der er truffet på kirkemødet i Malmø.
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Original i rigsarkivet.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til de ærværdige brødre, af samme mis

kundhed de herrer biskopper af kirkerne i Ribe, Viborg, Arhus, Roskilde, 
Børglum, Odense, Reval og Slesvig, hans lydbiskopper, samt alle, der sidder 
inde med prælaturer, personater, forvaltninger og officier, og hele gejst
ligheden i deres stæder og stifter i hans kirkeprovins i Lund, hilsen med Gud.

Idet vi med vore fornævnte brødre og medbiskopper fører forsædet på det 
hellige kirkemøde, og da alt, hvad der er blevet bestemt til værn for kirkens 
og kirkens mænds frihed og immunitet, såvel ved den hellige kirkeret som 
ved herr Peder - lykkelig ihukommelse - og det hellige sædes andre ærkebi
skopper, vore forgængere, på deres provinssynoder, skal forblive stående ved 
magt, er vi skredet til i skriftlig form at bekendtgøre nogle bandlysningsdom
me af følgende ordlyd ud over, hvad vi iøvrigt har bestemt på dette hellige kir
kemøde, eftersom ubesindighed og formastelighed såvel hos gejstlige som hos 
lægmænd på visse steder i vor Lunde kirkeprovins, efter hvad vi har hørt* har 
taget alt for meget overhånd:

Vi Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, bandlyser med dette hellige kirkemødes billigelse 
med myndighed fra den almægtige Gud fader og hans apostle Petrus og Pau- 
lus og den hellige jomfru Marie, med denne myndighed, der særligt er betro
et os, og på befaling af den høj hellige fader i Kristus og vor herre, herr Urban 
6., af Guds miskundhed pave, alle, som fanger og forfølger bisper, ligeledes 
dem, som for vindings skyld, af had eller på grund af en eller anden begunsti
gelse eller af enhver anden grund formaster sig til på ondsindet vis at berøve 
kirkerne deres ret, ligeledes dem, som fængsler, forfølger, beskatter eller uret
mæssigt plager præsterne eller klerkene eller deres undergivne eller uret
mæssigt røver afdøde præsters eller klerkes gods og beholder det for sig selv, 
ligeledes dem, som fanger, sårer eller dræber mennesker i kirkerne eller på 
kirkegårdene eller tvinger dem ved at unddrage dem føde til at gå ud derfra, 
og som undertiden med vold slæber dem bort derfra, ligeledes dem, som be
fæster kirkerne og kirketårnene eller andre hellige steder og forvandler dem 
til forskansninger og fæstninger, ligeledes dem, som ved trusler eller legemli
ge pinsler tvinger nogle til at undskylde sig og kvittere for de tab eller kræn
kelser, der er tilføjet bisperne, kirkerne, præsterne, klerkene eller deres un
dergivne, fremdeles bandlyser vi de gejstlige, som med vidende forretter 
gudstjenstlige handlinger i nærværelse af disse misdædere, og vi erklærer
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med dette brev ligeledes dem, der således holder gudstjeneste, for uskikkede 
til kirkelige embeder; fremdeles bandlyser vi dem, som yder disse misdædere 
råd, bistand eller samtykke til deres misgerninger. Desuden bandlyser vi 
dem, der sætter ild på og opbryder kirker eller ondsindet stræber efter at bry
de eller krænke deres friheder, og alle dem, som med vold og ondskab røver 
og angriber kirkens ejendele eller kirkernes gods, samt også dem, der lader 
dette finde sted eller giver befaling derom eller sørger derfor, og ingen af dem 
skal kunne løses fra denne dom uden gennem deres stiftsbiskop førend efter 
at have erlagt passende fyldestgørelse for tab og krænkelser, ligeledes dem, 
som vanhelliger kirkegårdene eller lader dem vanhellige. Desuden bandlyser 
vi de præster, som åbenlyst holder samleversker i deres eget eller i et fremmed 
hus og tager sig kærligt af dem. Desuden er det vor vilje, at stratenrøvere og 
andre ransmænd, som med vold plyndrer dem, der færdes på offentlige veje 
eller gader, enker, umyndige børn og andre personer for deres gods, og sø
røvere og også dem, der udplyndrer skibbrudne, for fremtiden skal holdes i 
ave, og vi vil, at de ud over de straffe, som de såre ukrænkelige love pålægger 
dem, ved vort straffende sværd skal tugtes med en sådan straf, at såvel de selv 
som de, der med viden herom optager dem hos sig og yder dem hjælp, ved 
selve handlingen skal være ramt af anathemas bånd. Vi tilføjer ligeledes, at 
ingen, som ligger i krig eller fjendskab med kirkernes fogeder eller med dem, 
som sidder inde med deres borge eller befæstninger, for fremtiden under på
skud af, at de ligger i krig med dem, må plyndre de kirkers gods, for hvilke 
de er fogeder, forsvarere eller forstandere, eller ved ildspåsættelse eller fjendt
ligt anfald hærge deres byer eller gods eller steder eller plyndre deres folk for 
deres gods, men de, som handler herimod, pådrager sig bandlysnings dom 
ved selve handlingen og skal ikke kunne løses derfra, medmindre de fyl
destgørende bøder for, hvad de har forset sig med. Vi vil også, at alle perso
ner, hvilken værdighed og fremragende stilling de end udmærker sig ved, by
ernes og stedernes borgerskaber og sammes rådmænd, som hindrer nogen i 
at fremføre sin klage for den gejstlige dommer og fastsætter bestemmelser 
mod gejstligheden eller klerkene og mod den kirkelige frihed, ved dette evige 
edikt skal straffes med denne straf, nemlig at personer, som for fremtiden be
går noget sådant, på enhver måde ved selve handlingen skal hjemfalde til 
bandlysnings dom og borgerskaberne til interdiktdom. Vi tilføjer og bestem
mer ligeledes, at nærværende dom, der er fældet på dette hellige kirkemøde, 
afholdt i Malmø, tillige med det andet, der er truffet bestemmelse om på 
samme kirkemøde, skal offentliggøres og offentligt fremlægges i hvert enkelt 
af bispernes synodalbestemmelser og det særligt på skærtorsdag, ved de stør-
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ste højtider, søndagene og festdagene. Af den grund pålægger vi Eder alle 
urokkeligt som vor befaling ved reskripter, til hvem dette vort brev rettes, 
nemlig abbeder, priorer, provster, dekaner, ærkedegne, kirkernes sognepræ
ster og de øvrige gejstlige rundt om i vort Lunde stift, i medfør af den hellige 
lydighedspligt og under trussel om den bandlysnings straf, som vi i Herrens 
navn med dette brev retter mod Eder og enhver af Eder, dog efter forudskik- 
ket trefoldig kanonisk påmindelse, hvis I er forsømmelige eller efterladende 
med vore befalinger, at I offentliggør disse domme i Eders domkirker, i Eders 
kollegiat-, kloster- og sognekirker på de større festdage som fornævnt og lader 
dem offentliggøre ved andre. Men hvis I, vore herrer medbiskopper og brød
re, hvem vi på grund af Eders biskoppelige værdighed ønsker at vise ærbø
dighed, ikke personligt eller ved en underordnet person adlyder disse vore 
befalinger, forbyder vi Eder med dette brev at betræde Eders kirke under en 
frist af seks dage som forudskikket trefoldig kanonisk påmindelse, men hvis 
I i andre seks dage, der følger umiddelbart efter de første seks dage trodser 
denne interdiktdom, suspenderer vi Eder med dette brev efter fornævnte 
forudskikkede kanoniske påmindelse fra gudstjenesten. Men hvis I med for
hærdet sind - hvad Gud forbyde - trodser fornævnte interdikt- og suspen
sionsdomme i andre seks dage, der følger umiddelbart efter de fornævnte 12 
dage, da rammer vi Eder med bandlysnings dom med dette brev. Handlet og 
givet i byen Malmø på vor provinssynode i det Herrens år 1383 på selve evan
gelisten sankt Markus’ dag under vort segl.

1383. 25 april. Malmø 343
Ærkebiskop Mogens af Lund giver Fraugde kirke privilegier og indsætter en præst sam

mesteds.

Notits hos Hamsfort.

Idet Herrens år 1383..... den 25. april øver ærkebiskop Mogens, der op
holder sig i Malmø, vel mod kirken i Fraugde og indsætter en præst ved 

kirken efter sit forgodtbefindende.

1383. 26. april 344
Ærkebiskop Mogens af Lund og flere andre biskopper eftergiver dem, der besøger sankt 

Nikolai kirke i Bosjø kloster, kirkebod.
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1. Skånebrevsfortegnelsen.

Benådningsbrev, udstedt af ærkebiskop Mogens af Lunde stift og flere an
dre biskopper til dem, der flittigt besøger sankt Nikolai kirke i Bosjø klo

ster. Givet den 26. april 1383.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Benådningsbrev, udstedt af ærkebiskop Mogens med samtykke af flere 
andre biskopper, til dem, der besøger sankt Nikolai kirke i Bosjø klo

ster. Givet 1383.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Benådnings- eller afladsbrev, udstedt af ærkebiskop Mogens med flere 
andre biskoppers samtykke til dem, der besøger sankt Nikolai kirke i

Bosjø kloster og går rundt omkring kirkegården eller overværer messer. Gi
vet 1383.

345 1383. 29. april
Peder Saksesen i Frøslev erkender at skylde Knud Lille i Arnøje to mark sølv og lover 

at betale to pund byg i årlig afgift herfor.

Original i rigsarkivet.

Peder Saksesen i Frøslev til alle og hver især, der får dette brev at se eller 
hører det læse, hilsen med Gud.

Jeg erkender offentligt over for alle, hvem det vil kunne angå, at jeg i sand
hed står i skyld og gæld til den gode mand, nærværende brevviser, Knud Lil
le i Arnøje for to mark sølv i hvid mønt, god og gængs, som fuldt ud skal beta
les til næstkommende helligtrekongersdag1), for hvilke penge jeg personlig 
eller ved mine arvinger lover årligt at betale samme Knud eller hans arvinger 
to pund byg i afgift, og hvis nævnte korn - hvad Gud forbyde - ikke betales, 
da skal det afregnes over min gård, som jeg har i Valby, og når som helst for
nævnte penge betales, da skal afgifterne tilfalde fornævnte Knud, uden at de 
må afregnes i hovedstolen. Til stærkere vidnesbyrd herom er mit segl hængt 
under dette brev. Givet i det Herrens år 1383 dagen før Kristi himmelfarts- 
dag.

1) 6. januar.
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1383. 30. april. Lund 346
Ærkebiskop Mogens af Lund, biskopperne Jens af Ribe, broderJakob af Viborg Oluf 

af Arhus og Svend af Børglum eftergiver alle, der besøger sankt Johannes kirke i de spedal
skes hus nær Lund eller rækker dens bygningsfond en hjælpende hånd, 40 dage af den dem 
pålagte kirkebod.

Original i det svenske rigsarkiv.

ogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, Jens, broder Jakob, Oluf og Svend, af 

samme nåde biskopper af kirkerne i Ribe, Viborg, Arhus og Børglum, til alle 
troende kristne, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen og vedva
rende kærlighed med den herre Jesus Kristus.

Vi tror, at vi yder en from og kærkommen tjeneste over for Gud, så ofte vi 
ansporer hans troende til fromme gerninger. Da vi derfor ønsker, at evangeli
sten sankt Johannes kirke af de spedalskes hus nær Lund skal vises tilbørlig 
ærefrygt og hæder, eftergiver vi, så vidt vi kan med Gud, hver især miskun
deligt med Gud, i tillid til den almægtige Gud Fader og hans apostle Petrus’ 
og Paulus’ myndighed, alle, der føler sand anger og bekender deres synder, 
som for fromheds, valfarts eller bøns skyld besøger nævnte kirke, hører mes
ser og andre gudstjenester sammesteds, som deltager i processioner på dens 
kirkegård og beder for de troende afdøde, eller som desuden følger efter, når 
Kristi legeme eller den hellige olie bringes til de syge og bringes derfra, eller 
som overværer begravelser af døde sammesteds, eller som rækker en hjæl
pende hånd til denne kirkes bygningsfond, eller som testamenterer eller la
der testamentere noget bemærkelsesværdigt til nævnte kirke, eller som, når 
messen er afsluttet og man synger: »Hil Dig, dronning«1), fromt beder for 
freden, eller som ved kirkeklokkens bedeslag om morgenen og ved aftensan
gen tre gange, som skik er ved kurien i Rom, fremsiger englehilsenen2), 40 
dage af den dem pålagte kirkebod, lige så ofte som de i from hensigt gør det 
foranstående eller noget deraf. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl 
hænge under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1383 på Kristi him
melfartsdag.

1) jf. DRB. III 2 nr. 153 note 16. - 2) d.v.s. Ave Maria.

1383. 7. maj. Avignon 347
Pave Clemens 7. pålægger biskop Milo af Beauvais, Guillelmus Marteleti, dekan i 

Nevers, og kantoren i Paris efter passende undersøgelser at tillade prioren og munkene i kar-
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meliterklosteret i Paris med henblik på udvidelse af deres kloster at købe det husi nærheden, 
som magistrene og de studerende fra Danmark i sin tid havdefået overdraget af Ste.-Gene- 
viéveklostret, men som de gerne vil afstå, fordi huset trues af forfald.

Afskrift i de pavelige kopibøger samt transsumpt 1384 15. oktober.

C lemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Milo, bi
skop af Beauvais, og til sine elskede sønner Guillelmus Marteleti, de

kan ved kirken i Nevers, boende i Paris, og kantoren ved kirken i Paris, hilsen 
og apostolisk velsignelse.

Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som vore elskede sønner prio
ren og brødrene af Vor Frues orden af Karmels bjerg i Paris nærer til os og 
den romerske kirke, fortjener, at vi viser velvillig nåde over for deres ønsker, 
særlig dem, som vi ser vilde være formålstjenlige for dem. En ansøgning, der 
er forelagt os på nævnte priors og brødres vegne, indeholdt da, at deres stiftel
se i den grad er beskeden og snæver, at disse og andre brødre af nævnte or
den, der for tiden strømmer til denne stiftelse for at studere og gøre frem
skridt, i betragtning af deres mængde ikke bekvemt kan hengive sig til at tje
ne Gud og øve sig i at overholde regelen og udføre deres andre handlinger, 
og at fordum den daværende abbed og vore elskede sønner konventet i Ste.- 
Geneviéveklostret i Paris af Augustinerordenen på kanonisk vis overgav et 
hus, der støder op til fornævnte stiftelse, og som da med retmæssig adkomst 
tilhørte samme abbed og konvent, til vore elskede sønner kollegiet af magi
stre og studerende klerke fra Danmarks rige i Paris under en vis årlig afgift, 
som evindelig skal betales til den til enhver tid værende abbed i nævnte klo
ster og til samme konvent, med den tilføjelse blandt andre betingelser, at det 
ikke skulde være tilladt disse magistre og studerende med en afhændelses ad
komst frivilligt at overføre eller skille sig af med omtalte hus til nogle kirkelige 
personer, kirker, kollegier eller klostre. Men da, således som samme ansøg
ning tilføjede, samme magistre og studerende gerne vilde sælge samme hus, 
som de bebor, og som de tvinges til at afstå på grund af den sammenstyrt
ning, som vides at true det, og dets ringe størrelse, hvis det måtte være dem 
tilladt at sælge det, og dette hus vilde være såre nødvendigt og ligeledes for
målstjenligt for samme prior og brødre med henblik på at forøge og udvide 
fornævnte stiftelse, har man på nævnte prior og brødres vegne ydmygt bøn
faldet os om, at vi af apostolisk velvilje vilde værdiges at tilstå fornævnte ma
gistre og studerende tilladelse til at sælge samme hus til nævnte prior og 
brødre og samme prior og brødre tilladelse til at købe det og føje det til deres 
nævnte stiftelse og anvende det til deres evige brug og beboelse og desuden
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at befale, at der fastsættes og anordnes, hvad der måtte være retfærdigt angå
ende fornævnte afgift og iøvrigt angående den ret, der hører såvel til samme 
abbed og konvent som til vor elskede søn sognepræsten ved St. Etiennes kirke 
i Paris, i hvis sogn nævnte hus ligger. Idet vi derfor bøjer os for disse bønner, 
og eftersom vi ikke har nogen sikker kundskab om det fornævnte, pålægger 
vi Eder, gode mænd, hvem vi i dette og i andre anliggender nærer særlig tillid 
til i Herren, som befaling ved apostolisk brev, at hvis I alle tre eller to eller blot 
en af Eder personlig eller ved en eller flere andre ved en summarisk under
søgelse finder, at det fornævnte er sandt, skal I med apostolisk myndighed til
stå fornævnte magistre og studerende tilladelse til at sælge fornævnte hus til 
samme prior og brødre og desuden denne prior og disse brødre tilladelse til 
at købe det og evindelig føje det til deres fornævnte stiftelse og anvende det 
til deres brug og beboelse og lige så vel angående fornævnte afgift og ret med 
samme myndighed fastsætte og ligeledes anordne, hvad der i overensstem
melse med Gud vil synes Eder at være til gavn, hvorom vi bebyrder Eders 
samvittighed, uanset vor forgænger - salig ihukommelse - pave Bonifacius 
8.s bestemmelse1), hvori han forbyder, at brødre af tiggermunkeordenerne i 
nogen stad, borg eller landsby eller sted drister sig til fra nyt at modtage huse 
eller steder til at bebo uden det apostoliske sædes særlige tilladelse, som fuld
stændigt og udtrykkeligt omtaler dette forbud, og uanset alle andre apostoli
ske bestemmelser samt fornævnte betingelser, som strider herimod. Givet i 
Avignon den 7. maj i vor femte pontifikatsår.

1) c. un. VI De religiosis domibus II 17 (Friedberg II 1054).

1383. Før 10. maj1) 348
Henrik Franke, klædeskærer, skylder Daniel Frankenberg 200 mark stralsundsk, hvor

af 100 mark skal betales i Skåne under førstkommende Skånefart.

Indførelse i Stralsunds Liber debitorum.

Henrik Franke, klædeskærer, skylder Daniel Frankenberg 200 mark 
stralsundske penge, hvoraf 100 skal betales i Skåne under førstkom

mende Skånefart og 100 minus 4 mark førstkommende sankt 
Mortensdag2).

1) indførelsen er den 3. på siden, der som overskrift har Ar 83 før pinse. - 2) 11. november.
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349 1383. 15. maj. S. Pietro i Rom
Pave Urban 6. pålægger skolemesteren ved kirken i Gustrow at undersøge den klage, 

som Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har rejst mod præsten Bernhard Kemerer 
og syv lægmændfra samme stift, som efterstræber ham på liv og gods, så han ikke tør mødes 
med dem i Roskilde stad eller stift.

Vidisse af 1383 9. september i Strahund.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn skolemesteren 
ved kirken i Gustrow, Kammin stift, hilsen og apostolisk velsignelse.

Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har klaget til os over, at Bern
hard Kemerer, præst, Mathias Bandelvitz og Henrik, søn af samme Mathi
as, Gotfred Mosike, Kristian Makup, Tesseke Richtestich, Mathias Gievie 
og Nicolaus Holtfreter, lægmænd i nævnte stift, forulemper samme angåen
de nogle heste, der tilhører ham, pengesummer og andre ejendele. Men da 
nævnte klager, som han forsikrer, med rette er bange for magten hos de 
nævnte, der forulemper ham, og ikke i sikkerhed kan møde dem i staden eller 
stiftet Roskilde, pålægger vi dig, gode søn, ved apostolisk brev, at du efter at 
have stævnet parterne skal påhøre sagen og bringe den til tilbørlig afslutning, 
idet du ikke giver adgang til appel eller tillader, at der påløber renter, og sørge 
for, at det, du erklærer, urokkeligt overholdes under trussel om kirkens straf. 
Men hvis de vidner, som bliver udmeldt, undslår sig af hensyn til gunst, had 
eller frygt, skal du under trussel om lignende straf uden at give adgang til ap
pel tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sandheden. Givet ved S. Pietro 
i Rom den 15. maj i vor sjette pontifikatsår.

350 1383. 15. maj. S. Pietro i Rom
Pave Urban 6. pålægger skolemesteren ved kirken i Gustrow at undersøge og træffe afgø

relse om den klage, som Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har rejst mod Nicolaus 
Burow og Jens Mikkelsen samt fire kvinder fra Schwerin stift angående penge ogjorde- 
gods.

Vidisse af 1384 2. november i Stralsund.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn skolemesteren 
ved kirken i Gustrow, Kammin stift, hilsen og apostolisk velsignelse.

Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har klaget til os over, at Nicolaus 
Burow, Jens Mikkelsen, lægmænd, Sofie, lægmanden Lyder Hagens hustru,
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Sofie Bartskærerske, Gese Biischows og Gese Schonewedder, kvinder fra 
Schwerin stift, forulemper samme angående visse pengesummer, jorder, be
siddelser og andre ejendele. Og af den grund pålægger vi Dig, gode søn, ved 
apostolisk brev, at Du efter at have stævnet dem, som bør stævnes, og påhørt, 
hvad der bliver forelagt fra begge sider, skal træffe afgørelse om, hvad der er 
ret, idet Du ikke giver adgang til appel eller tillader, at der påløber renter, og 
sørge for, at det, Du erklærer, urokkeligt overholdes under trussel om kirkens 
straf. Men hvis de vidner, som bliver udmeldt, undslår sig af hensyn til 
gunst, had eller frygt, skal du under trussel om lignende straf uden at give ad
gang til appel tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sandheden. Givet ved 
S. Pietro i Rom den 15. maj i vort sjette pontifikatsår.

1383. 16. maj. København 351
Notarialvidne om, at Esbern, dekan ved kirken i København, har ladet appellen af 

1383 13. februar læse i Vor Frue kirke sammesteds.

Original i rigsarkivet.

I Herrens navn, amen. Ar 1383 efter sammes fødsel i den 6. indiktion den
16. maj i sakristiet ved Vor Frue kirke i København, Roskilde stift, i den 

sjette time eller deromkring i den højhellige fader i Kristus og vor herre herr 
Urban, ved Guds mildhed den 6. paves sjette pontifikatsår gav den ærværdi
ge mand herr Esbern, dekan i København, fornævnte stift, møde i nærværel
se af mig, offentlig notar, og nedenforanførte vidner og fremførte en appel, 
affattet på pergament med offentlig hånd, som han lod læse og offentliggøre 
ved herr Detmar Dus, præst i samme stift. Men ordlyden af samme appel var 
ord til andet denne. I Herrens navn amen. Ar 1383 efter sammes fødsel (o.s.v. 
= nr. 316). Da denne appel således var læst, opfordrede omtalte herr dekan 

mig, underskrevne offentlige notar, indtrængende til, at jeg derefter skulde 
affatte eet eller flere offentlige dokumenter for ham. Dette er handlet ovenan
førte år, indiktion, måned, dag, sted, time og pontifikat i nærværelse af de 
ærværdige herrer Lars Bosen, Povl Jakobsen, Jakob Pedersen og Peder Niel
sen, kanniker i København, og adskillige andre gejstlige og lægmænd, der 
særligt var tilkaldt og udbedt som vidner til det fornævnte. (Notarmærke) Og 
jeg Erik Ovesen, gejstlig i Odense stift, med kejserlig myndighed offentlig 
notar, deltog sammen med fornævnte vidner i fremførelsen, læsningen og 
forkyndelsen af fornævnte appel og det øvrige fornævnte, mens det gik såle
des for sig, som det læses ovenfor, og jeg så og hørte, at det gik således for sig,
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og jeg lod det trofast affatte af en anden, da jeg var optaget af andet, og bragte 
det på denne offentlige form, som jeg signerede med mit sædvanlige mærke, 
anmodet og opfordret hertil til vidnesbyrd om alt det fornævnte. Jeg billiger, 
at ‘stift’ over linien ikke er gjort som følge af en skavank, men ved en 
fejltagelse1).

1) hentyder til, at ‘stift’ i notarformlen er tilføjet over linien i originalen.

352 1383. 25. maj
Jens Henriksen, kannik i Lund, sælger Skagemands ladegård i Malmø til herr Peder 

Nielsen, kannik i Lund, for fuld betaling.

Original i rigsarkivet.

Jens Henriksen, kannik i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg til den hæderlige 
mand, nærværende brevviser, herr Peder Nielsen, min medkannik i Lund, 
i sandhed har solgt, skødet og til hans hånd frit opladt en gård i Malmø, på 
folkesproget kaldet Skagemands ladegård, pantsat til mig af herr Ivar Niel
sen, ridder - god ihukommelse - samt samme fornævnte herr Ivars herom 
affattede og til mig givne brev1) med alle de i samme brev indeholdte betin
gelser og artikler, for fuld betaling, således at jeg erklærer mig fuldkommen 
tilfreds, idet jeg med dette brev til samme herr Peder og hans arvinger over
fører al ret, som nogensinde i mine levedage med sandhed tilkom mig i eller 
til samme fornævnte gård, hvorfor jeg med dette brev fast forpligter mig og 
mine arvinger til at hjemle, frigøre og fri samme herr Peder og hans arvinger 
ovennævnte gård fra krav og tiltale fra hvilke som helst. Ydermere forpligter 
jeg mig og mine arvinger til at befri og bevare samme herr Peder og hans ar
vinger fra ethvert tab, han eller de vil kunne godtgøre at have pådraget sig, 
hvis fornævnte gård efter landets love på en eller anden måde fravindes sam
me herr Peder eller hans arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt 
under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig herr 
Torben Pedersen, ridder, Gøtstav Matsson, væbner, herrerne Lars, abbed i 
Bækkeskov, og Bent, dekan i Gårds herred. Givet i det Herrens år 1383 på pa
ven og martyren sankt Urbans dag.

1) jf. 1359 31. august, DRB. III nr. 251.



237 26. maj 1383 Nr. 354

1383. 25. maj 353
Johan Wulvesbrok, væbner, sælger 4 ¥2 mark gulds jord i Geel til fru Lutgard v.d. 

Wisch, priorinde i sankt Johannes kloster ved Slesvig og det menige konvent sammesteds.

Original på Gottorp.

Hilsen med Gud til alle dem, der hører eller ser dette brev.
Jeg Johan Wulvesbrok, væbner1), erkender og bevidner med dette 

brev, at jeg og mine arvinger til den ærværdige frue, fru Lutgard v.d. Wisch, 
priorinde i sankt Johannes døberens kloster ved Slesvig, og hele konventet 
evindeligt har solgt 4% mark gulds jord, der ligger i Siis herred i landsbyen 
Geel, for 12 mark penge, frit og ubelastet, med ager, eng, græsgang, skov og 
vand og med al frihed, så frit som min fader, jeg og mine arvinger nogensin
de har besiddet det fornævnte gods. Men hvis der bliver rejst krav på det for
nævnte gods af landets herrer eller andre mænd, de være sig venner eller 
fremmede, så skal jeg fornævnte Johan Wulvesbrok og mine arvinger fri og 
frigøre den fornævnte priorinde eller den, der til enhver given tid er priorin
de for det fornævnte kloster, det fornævnte gods for al skade, hvis de lider ska
de ved noget krav. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev 
i det Herrens år 1383 på paven og martyren sankt Urbans dag.

1) teksten har knape van wapen.

1383. 26. maj. Ribe byting 354
Tingsvidne af Ribe byting om, at fru Marina Piksten sælger et grundstykke med et sten

hus og alle sine jorder i Sudergade til præsten herr Niels Jensen, kaldet Kallesen.

Efter tryk hos Terpager.

Johan Greverod, Wilken Piksten, Hartlev Herrikesen, Henneke Bæver
sten, rådmænd, Albert Skomager, Herman Remsnider og Niels Jakob

sen, borgere i Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1383 tirsdag 

inden ottendedagen efter Kristi legemsfest var den hæderlige frue, fru Mari
na Piksten til stede for os og flere troværdige mænd på Ribe ting og til nærvæ
rende brevviser, herr Niels Jensen, kaldet Kallesen, præst, med al ret og ejen
domsret solgte, skødede og frit oplod til evig besiddelse et grundstykke, på 
hvilket der stod et gammelt stenhus, og alle hendes jorder, som hun havde 
udlejet til Jens Larsen for mange år, i Sudergade i Ribe på sydsiden lige ved
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siden af de jorder, der tilhører samme herr Niels i sankt Hans sogn, idet hun 
erkendte, at hun havde oppebåret tilfredsstillende betaling herfor, og forplig
tede sig og sine arvinger til at hjemle og fuldstændigt at frigøre nævnte herr 
Niels og hans arvinger fornævnte grundstykke og jorder fra krav fra enhver. 
Hvad vi har set og hørt, erklærer vi klart over for alle. Givet ovennævnte år, 
dag og sted under vore segl.

355 [Efter 1383. 26. maj - Før 1417 2. august]1)
Herr Niels Jensen, kaldet Kallesen, skøder en gård i Ribe til domkapitlet i Ribe.

Ribe kapitels registratur (1553).

jpremdeles herr Niels Kallesens skøde på samme gård1).

1) jf. foregående brev; 1417 2. august stadfæster biskop Peder af Ribe den rettertingsdom, 
som havde tilkendt kapitlet gården, som Niels Jensen, kaldet Kallesen havde skænket det.

356 1383. Efter 31. maj. Lübeck
Reces af hansedagen i Lübeck.

Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1383 søndagen efter ottendedagen efter Kristi legemsdag 
forsamledes de herrer rådsudsendinge fra nedenforanførte stæder i Lü

beck til forhandlinger, nemlig fra Köln de herrer Gotfred van dem Hertze, 
ridder, Konstantin v. Lyzekerken, afgiftsindsamler, fra Hamburg Bertram 
Horborg, Ludolf Holdenstede og Albrecht Hoyers, fra Rostock Johan van 
der Aa og Ludvig Kruse, fra Stralsund Bertram Wulflam og Gregor Swer- 
ting, fra Wismar Henrik Wessels, Johan Dargetzow og Markvard Bantze- 
kow, fra Lüneburg de herrer Didrik Springintgud, Albrecht Heyne og Eil- 
man Bene, fra Dortmund Everhard Wistrate og Gerwin Kiepping, fra Mün
ster Johan Kerkring og Johan Vogt, fra Kampen Evert Bose og Goswin 
Luutginssen, fra Amsterdam Gijsbrecht Schutte, fra Braunschweig Ludolf 
Reben, fra Hildesheim Henrik Sasse, fra Lübeck de herrer Hartman Peper- 
sak, Gerhard v. Attendorn, Johan Pertzeval, Johan Schepenstede, Godskalk 
v. Attendorn og Herman Osenbrugge og gennemdrøftede disse nedenforan
førte sager.
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< 1 > For det første har de stæder, som det vedrører, holdt drøftelse om 
borgene i Skåne, og Wulf Wulflam har for stæderne påtaget sig på stædernes 
vegne at holde borgerne i Skåne fremover på den måde, som han så længe 
har holdt dem, og have dem i sin varetægt i så lang tid, som åremålet fore
skriver, at stæderne skal have disse borgere i deres besiddelse efter indholdet 
af de breve, som Danmarks rige har udstedt til stæderne derpå1). Dette har 
Wulf Wulflam yderligere garanteret sammen med herr Johan Rockut, råd
mand i Stralsund, Johan Wesende, foged, Johan Semelowe og Arnold Vot, 
således som han tidligere havde garanteret det sammen med dem2). Og for 
det skal man fremtidig hvert år begyndende med førstkommende sankt Ja
kobs dag3) give ham 1150 stralsundske mark, og man skal nu give ham 500 
stralsundske mark, som man endnu skylder ham for dette nærværende år. 
Og for førstkommende år skal man give ham 575 stralsundske mark i Skåne 
til førstkommende efterår.

<2> Fremdeles er alle stæderne blevet enige om, at fredeskibene skal 
blive på havet indtil førstkommende sankt Mortens dag4). Udgifter og for
tæring til fredeskibene skal man tage fra pundtolden. Hvad der mangler i 
pundtolden, det skal man tage fra tolden i Skåne, og hvad man nu ikke har 
i rede penge til brug for fredeskibene, det skal man tage på rente.

<3-6> .... 5)
< 7 > Fremdeles har kræmmerne været for stæderne og fortalt om nogle, 

der står op til graven i Skåne6). Derfor har stæderne besluttet, at kræmmer
ne og skrædderne skal forholde sig således i Skåne, som den reces indeholder, 
som er affattet i Lübeck i året (13)79 på sankt Hans dag7).

1) jf. DRB. III 8 nr. 369 og 450. - 2) jf. nr. 263 §3.-3) 25. juli. - 4) 11. november. - 5) §§ 
3-4 handler om de preussiske stæders deltagelse i næste hansedag, § 5 om forholdet til Dor
drecht, § 6 om sildetønderne. - 6) jf. DRB. IV 1 nr. 508 note 3. - 7) DRB. IV 1 nr. 508.

1383. 11. juni 357
Peder Henriksen og Albert Hennekesen overlader deres ret til en gård i sankt Nikolai 

sogn i Roskilde til Sorø kloster.

Referat i Sorø gavebog.

De velbyrdige mænd Peder Henriksen af Seerdrup og Albert Henneke
sen, tilskyndet af deres frændes, herr Mikkels gunst, abbed i Sorø, op

lod til hans hånd al den ret, som tilkom dem til en gård i Roskilde, beliggende
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mod nord i sankt Nikolai sogn nær den gård, som kaldes Brøndgård, med 
grundstykke og alle dens tilliggender, hvilken gård nemlig en Bodil, enke ef
ter en Fuglesang, pantsatte til deres onkel herr Peder Strangesen, fordum 
kannik i Roskilde, for en vis sum penge, idet de til nævnte abbed fuldstæn
digt overførte hele den lod, der tilkom dem i samme pant, sammen med alle 
breve, der var udstedt herom, idet de for sig selv og deres arvinger havde gi
vet afkald på enhver retssag, strid eller klage mod hvem som helst, som kunde 
opstå i medfør af samme pant og breve, med vidnesbyrd i deres brev fra det 
Herrens år 1383 på den hellige apostel Barnabas’ dag.

358 1383. 12. juni
Herman Welsogh pantsætter det gods, han fik med sin hustru Kristine Abjørnsdatter, 

til Niels Jensen Svarteskåningfor 16 lødige mark.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Teg Herman Welsogh hilser alle, der hører eller ser dette brev, med vor

Jeg erkender med dette mit åbne brev, at jeg står i skyld og gæld til den vel
byrdige mand, Niels Jensen, der kaldes Svarteskåning, for 16 lødige mark, 
fuldt ud at betale af mig eller mine arvinger til ham eller hans arvinger, for 
hvilke penge jeg pantsætter til ham mit gods, som jeg fik med min elskelige 
hustru Kristine Abjørnsdatter, hvilket er fire gårde og en mølle i Varberg len, 
otte gårde i Fjåre herred og en gård i Bollebygd med alle tilliggender til for
nævnte gods, intet undtaget, indtil den dag da godset bliver indløst og penge
ne bliver fuldstændigt betalt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt herun
der sammen med herr Knuds segl, som er præst i Fjårås og dekan samme
steds. Givet i det Herrens år 1383 dagen efter apostlen sankt Barnabas’ dag.

359 1383. 13. juni. Kalundborg
Låsebrev til Torkil Nielsen på hans pant i Ingelstads og Oxie herreder.

Eline Gøyes jordebog.

Et låsebrev, som Torkil Nielsen fik på det pant, som han med sin hustru 
arvede i gods i Ingelstads og Oxie herreder. Givet i Kalundborg lørdag 

før Vitus’ og Modestus’ dag 1383.
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1383. 17. juni. S. Pietro i Rom 360
Pave Urban 6. bemyndiger abbeden i Esrom kloster til at opkræve den overordentlige 

skat af cistercienserklostrene i Danmark, Sverige, Norge, Skotland, Ruthenien, Pommern 
og Polen, som ordenens generalkapitel har besluttet at lade klostrene yde til kirken i Rom.

Afskrift i de pavelige kopibøger

Fremdeles til vor elskede søn (Peder), abbed i klostret i Esrom af cister- 
cienserordenen i Roskilde stift, hilsen og apostolisk velsignelse.

Da der på cistercienserordenens generalkapitel, der for nylig blev afholdt 
i Rom, af dette kapitel blev overvejet og ligeledes forordnet, at samme orden 
gavmildt skal komme os og det apostoliske kammer til undsætning med en 
vis kærlig hjælp for gennem nævnte orden at imødegå den romerske kirkes 
nød og især i denne stormfulde tid mod kættere og skismatikere, som på 
mangfoldig vis stræber efter at undertrykke og plage samme kirke, således 
som de i sin tid kom - lykkelig ihukommelse - pave Gregor XI, vor forgæn
ger til hjælp, og da Du særligt er udpeget af bisidderne1) og de andre, der 
fører forsædet på dette kapitel, til at oppebære og indsamle denne hjælp i lan
dene Danmark, Sverige, Norge, Skotland Ruthenien, Pommern og Polen, 
og da vi ønsker, at denne kærlige hjælp trofast og omhyggeligt skal oppebæres 
og ligeledes opkræves, tilstår vi Dig, gode søn, med apostolisk myndighed 
med dette brev fuld og fri adgang til at bede om, oppebære og ligeledes op
kræve og indsamle denne hjælp ligeledes med vor myndighed fra alle klostre 
og stiftelser og personer i nævnte orden af begge køn i fornævnte lande og til 
at tvinge samme personer til at give og betale denne hjælp til Dig, der modta
ger den i vort og nævnte kammers navn, i det forhold, der angår disse klostre 
og stiftelser og personer, samt til at tvinge samme personer dertil og ligeledes 
alle andre, der sætter sig op herimod og er genstridige, med kirkens straf og 
andre retsmidler om fornødent under påkaldelse af den verdslige arms hjælp, 
uanset alle privilegier, begunstigelser og apostoliske breve, særlige eller al
mindelige, hvilken ordlyd de end har, som fornævnte klostre og stiftelser og 
personer under enhver ordlyd eller udtryksmåde har faet tilstået af det apo
stoliske sæde, selv om der om dem og deres fulde ordlyd ord til andet i vort 
brev skulde finde særlig eller udtrykkelig omtale sted, hvorved, når de ikke 
udtrykkeligt eller fuldstændigt er optaget i dette brev, virkningen af dette på 
nogen måde kan hindres eller udsættes, og som vi vil ikke på nogen måde skal 
være til støtte for dem hertil. Men det er vor vilje, at Du farefrit og sikret så 
snart som muligt skal oversende alle de pengesummer, som Du modtager fra 
denne hjælp, til fornævnte kammer og om hver enkelt af samme summer la-
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de affatte offentlige dokumenter og opføre dem i et læg, således at Du kan af
lægge afregning og pålideligt regnskab for dem til ovennævnte kammer. Gi
vet ved S. Pietro i Rom den 17. juni i vort sjette (pontifikats)år.

1) teksten har diffinitores, som betegner de personer, som valgtes på generalkapitlet til at un
dersøge og afgøre sager, der forelagdes på kapitlet møde.

361 1383. 29. juni
Kong Oluf tildømmer dominikanerne (i Odense) gods.

Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1383....  skænker kong Oluf den 29. juni dominikanerne 
noget gods med Niels Drage, justitiar som vidne.

362 1383. 23. juli. Lund
Ærkebiskop Mogens af Lund stadfæster biskop Jens afSlesvigs brev af 1319 16. no

vember.

Afskrift i rigsarkivet.

ogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til alle, der far dette brev at se, hilsen evin

delig med Gud.
Når man beder os om, hvad der er ret og rigtigt, kræver både billighed og 

fornuft, at vi i kraft af vort embede drager omhyggelig omsorg for, at det vir
keliggøres på behørig måde. Vore elskede sønner, provsten og kapitlet ved 
kirken i Slesvig har da ved deres sendemænd og befuldmægtigede ladet os 
forevise et åbent brev, beseglet - som det viste sig ved det første øjekast - med 
de ægte hængende segl, tilhørende herr Jens, fordum biskop af Slesvig, og 
fornævnte kapitel sammesteds, uskrabet, ufordærvet, ustunget, umistænke
ligt og ubeskadiget i enhver henseende, idet de ydmygt anmodede os om at 
stadfæste indholdet af samme brev, hvilket brevs ordlyd følger med disse ord: 
Jens, af Guds nåde biskop i Slesvig, til alle, der får dette brev at se (o.s.v. = 
DRB. II8 nr. 155). Idet vi derfor bøjer os for fornævnte provsts og vort for
nævnte kapitels fromme bønner, bekræfter, godkender, stadfæster og bestyr
ker vi efter forudgående moden overvejelse med ærkebiskoppelig myndig-
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hed med dette brev ifølge sikker viden alt det ovennævnte, således som det er 
foretaget lovformeligt og fornuftigt, og således som den ærværdige fader i 
Kristus, herr Peder, forhen ærkebiskop af Lund, vor forgænger, har stadfæ
stet alt det fornævnte, således som det tydeligt indeholdes i hans rette 
brev1), idet det skal have gyldighed til evig tid. Til bevis for denne bekræf
telse, godkendelse og stadfæstelse har vi ladet vort segl hænge under dette 
brev. Givet i Lund i det Herrens år 1383 dagen efter den hellige Maria Mag- 
dalenes dag.

1) jf. DRB. II 12 nr. 188.

1383. 23. juli. Lund 363
Ærkebiskop Mogens af Lund stadfæster biskop Hellembert af Slesvigs brev af1339 2. 

februar.

Afskrifter på Gottorp og i rigsarkivet.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til alle, der får dette brev at se, hilsen 

evindelig med Gud.
Når man beder os om, hvad der er ret og rigtigt, kræver både billighed og 

fornuft, at vi i kraft af vort embede drager omhyggelig omsorg for, at det vir
keliggøres på behørig måde. Vor elskede søn herr Jens Wannekesen, provst 
ved kirken i Slesvig, har da personligt forevist os et åbent brev, beseglet - som 
det viste sig ved første øjekast - med de ægte hængende segl, tilhørende herr 
Hellembert, fordum biskop af Slesvig, og kapitlet sammesteds, uskrabet, 
ufordærvet, ustunget, ubeskadiget og umistænkeligt i enhver henseende, og 
ydmygt anmodet os om at stadfæste indholdet af samme brev, hvis ordlyd føl
ger med disse ord: Hellembert, af Guds nåde biskop i Slesvig, til alle, der ser 
dette brev (o.s.v. = DRB. II12 nr. 139). Idet vi derfor bøjer os for fornævnte 
herr provst Jens’ fromme bønner, bekræfter, godkender og stadfæster vi efter 
forudgående moden overvejelse med ærkebiskoppelig myndighed ifølge sik
ker viden henlæggelsen og foreningen af fornævnte præbende og kirke og alt 
det fornævnte, således som det er foretaget lovformeligt og rigtigt, idet det 
skal have gyldighed til evig tid. Til bevis for denne bekræftelse, godkendelse 
og stadfæstelse har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Lund i 
det Herrens år 1383 dagen efter den hellige Maria Magdalenes dag.
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364 1383. 23. juli. Lund
Ærkebiskop Mogens af Lund stadfæster biskop Johan af Slesvigs brev af 1380 31. 

maj.

Afskrift i rigsarkivet.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til alle, der får dette brev at se, hilsen 

evindelig med Gud.
Når man beder os om, hvad der er ret og rigtigt, kræver både billighed og 

fornuft, at vi i kraft af vort embede drager omhyggelig omsorg for, at det vir
keliggøres på behørig måde. Vor elskede søn herr Torsten Nielsen, kannik 
ved kirken i Slesvig, har da personligt forevist os et åbent brev, beseglet - som 
det viste sig ved det første øjekast - med de ægte hængende segl, tilhørende 
herr Johan, nuværende biskop af Slesvig, og kapitlet sammesteds, uskrabet, 
ufordærvet, ustunget, ubeskadiget og umistænkeligt i enhver henseende, af 
efterfølgende ordlyd og indhold og ydmygt anmodet os om at stadfæste ind
holdet af samme brev, hvis ordlyd følger med disse ord: Vi broder Johan, af 
Guds og det apostoliske sædes nåde biskop over kirken i Slesvig (o.s.v. = nr. 
32). Idet vi derfor bøjer os for fornævnte herr Torstens fromme bønner, be
kræfter, godkender, stadfæster og bestyrker vi efter forudgående moden 
overvejelse med ærkebiskoppelig myndighed med dette brev alt det oven
nævnte, således som det er foretaget lovformeligt og fornuftigt. Til bevis for 
denne bekræftelse, godkendelse og stadfæstelse har vi ladet vort segl hænge 
under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1383 dagen efter den hellige 
Maria Magdalenes dag.

365 1383. 29. juli. Stralsund
Notarialvidne om, at Bertold Wusseke, præst og kannik i Roskilde, tidligere biskoppen 

af Roskildes official på Rügen, offentligt har erkendt, at den gæld, som han og hans med- 
lovere står i til biskoppen af Roskilde, er ret og rimelig.

Original i rigsarkivet.

I Herrens navn, amen. Det skal være klart for alle gennem dette offentlige 
dokument, at år 1383 efter Herrens fødsel den 29. juli i den 6. indiktion 

i den højhellige fader i Kristus og herre herr Urban, ved Guds forsyn den 6. 
paves sjette pontifikatsår i vespertimen eller deromkring i samme herr bi-
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skoppen af Roskildes gæstehus i byen Stralsund, Schwerin stift, var den hæ
derværdige mand herr Bertold Wusseke, præst, kannik i Roskilde, i sin tid 
den ærværdige fader i Kristus og herre herr Niels, af Guds nåde biskop af 
Roskildes official på Rügen, Roskilde stift, til stede i nærværelse af mig, of
fentlig notar, og nedenfor anførte vidner, ikke tvunget af vold eller frygt, men 
i fryd over sin frivillige og frie vilje, og offentligt og udtrykkeligt erkendte, ef
ter at der forud var holdt retfærdig og omhyggelig afregning i nærværelse af de 
hæderværdige mænd, de herrer nedenfor anførte vidner, at de gældsposter 
var rette og rimelige, som denne herr Niels, biskop af Roskilde, havde af
krævet, krævede og fordrede af ham og hans medlovere, som er Borante v. 
Horst, Bertold, præster, sjælesørgere ved kirkerne i Zudar og Swantow, Ni
colaus Wusseke, Nicolaus v. Rode og Suhm af Jasmund, væbnere, Gutslav 
Suhm, Anton Krassow, Suhm den ældre af Jasmund, Gerlak Schmatzha- 
gen, Anton vd. Buge, Herman v. Jasmund, Nicolaus og Henrik, kaldet v. 
Rode, Stefan Sessow, Herman Segebode, herr Henning v. Kahlden, ridder, 
Dargeslav v. Barnekow, ridder, Nicolaus Suhm den ældre, Henrik v.d. Lan
cken, søn af Ertmar v. d. Lancken, idet han klart og tydeligt gav afkald på sin 
appel fra ham til ærkebispesædet og til den romerske kurie fra fornævnte 
herr biskoppen af Roskildes beskikkede udsending, nemlig herr Esbern, de
kan i København, hvilken var skudt imellem under påskud af visse forholds
regler mod denne herr Bertold og hans fornævnte medlovere i denne sag på 
grund af disse gældsposter, som denne herr Bertold og hans fornævnte med
lovere i sandhed står i skyld og gæld for til fornævnte herr biskop af Roskilde, 
og ligeledes på enhver yderligere retssag, som opstår deraf i fremtiden. Sam
me herr Niels, biskop af Roskilde opfordrede mig, nedenfor anførte notar, 
til, at jeg derefter skulde affatte et offentligt dokument om alt dette, der var 
foretaget offentligt og tydeligt. Dette er forhandlet år, måned, dag, indik- 
tion, pontifikat, sted og time som ovenfor i nærværelse af de hæderværdige 
mænd de herrer Esbern, dekan i København, Jakob Hennekesen, kannik 
ved kirken i Roskilde og provst i Østersyssel, Gerhard Köller, Wedege Bug- 
genhagen, kanniker ved kirken i Kammin, Herman Tarkow, forstander for 
nonnerne i Bergen, Johan Ruge, borgmester i byen Stralsund, og Henrik 
von Jasmund, ridder, foged over landet Rügen, særligt tilkaldte og udbedte 
vidner til det fornævnte. (Notarmærke). Og jeg Anders Pedersen, gejstlig i 
Roskilde stift, med kejserlig myndighed offentlig notar, der var til stede sam
men med fornævnte vidner, overværede fornævnte anerkendelse af gældspo
sterne og afkald på yderligere appel og retssag og alt det andet, mens det, så
ledes som det læses ovenfor, gik for sig, og jeg så og hørte, at det gik således
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for sig, og jeg bragte det på denne offentlige form og undertegnede den med 
mit sædvanlige mærke, anmodet og opfordret hertil til vidnesbyrd om alt det 
fornævnte. Og vi Esbern, dekan i København, Jakob Hennekesen, kannik i 
Roskilde, provst i Østersyssel, Gerhard Köller, Wedege Buggenhagen, kan
niker ved kirken i Kammin, Herman Tarkow, forstander for nonnerne i Ber
gen, Johan Ruge, borgmester i byen Stralsund, og Henrik von Jasmund, rid
der, foged over landet Rügen, der som nærværende overværede fornævnte 
afregning, anerkendelse af gældsposterne og afkald på appel og retssag, har 
til større vidnesbyrd og bevis ladet vore segl hænge under dette offentlige do
kument.

366 1383. 29. juli
Karl Nielsen, væbner, skænker sin hustru Margrete Røzdatter 100 mark i svensk mønt, 

for hvilke han pantsætter gods i Kinds herred og gården Svenstorp med vandmølle og to går
de i Våstra Derome i Halland.

Original i det svenske rigsarkiv.

Karl Nielsen, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle, hvem det angår eller vil kunne angå i fremtiden skal vide, at jeg som 
medgift har givet min elskede hustru Margrete Røzdatter 100 mark i god og 
gængs svensk mønt, for hvilken sum penge jeg med dette brev til hende pant
sætter mit gods, nemlig en gård i Hjortanås, en i Ullasjd og en i Bjorstorp 
i Kinds herred, fremdeles i Halland i Lindberg sogn en gård, nemlig Svens
torp med en vandmølle og to gårde i Derome med alle tilliggender til for
nævnte gods, nemlig agre, enge, græsgange, skove, vådt og tørt, nær eller 
fjernt, på denne betingelse, at hvis Gud kalder på mig, uden at jeg har avlet 
børn med hende, da må mine arvinger på ingen måde befatte sig med for
nævnte gods, førend fornævnte 100 mark svensk mønt fuldt ud er betalt min 
fornævnte hustru Margrete. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under 
dette brev tillige med segl tilhørende de hæderværdige mænd, nemlig Svar- 
teskåning, herr Knud af Fjårås og Bent Esping. Givet i det Herrens år 1383 
på kongen og martyren sankt Olavs dag.
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1383. (29. juli] - 1384. [28. juli]1). Bergen 367
Kong Oluf giver i sit tredie regeringsår Trond Lodensson benådning i en lejermålssag.

Udtog på det kgl. bibliotek.

1) om det norske regeringsår, jf. nr. 155.

1383. [29. juli] - 1384. [28. juli]') 368
Kong Oluf stadfæster biskop Jon af Oslos dom om Haug kirkes ejendomsret til landet 

oven og neden for Møndalsfossen.

Referat i dom 1631 19. september på Eker.

1) om det norske regeringsår, jf. nr. 155.

1383. Omkr. 29. juli 369
Folmer Jakobsen mageskifter en brydegård og to gårdsædegårde i Højelse til sin broder 

Niels Jakobsen, kannik i Roskilde, og får til gengæld tilsvarende i Vester Broby.

Tre referater i Sorø gavebog.

Disse gårde1) havde han året før denne gave erhvervet af sin broder, 
Niels Jakobsen, kannik i Roskilde, ved mageskifte med ham for en 

anden brydegård og to gårdsædegårde i landsbyen Højelse i Ramsø herred. 
I det Herrens år 1383.

Men denne gård fik og besad han ved retmæssigt køb og for fuld beta
ling af sin broder herr Niels Jakobsen, kannik i Roskilde.

Disse gårde erhvervede samme herr Folmer2) ved mageskifte med sin 
broder herr Niels Jakobsen, kannik i Roskilde, thi han havde overgi

vet ham en anden brydegård i Højelse i Ramsø herred tillige med to 
gårdsædegårde og havde modtaget gods i Broby, nemlig af samme herr 
Niels, hans fornævnte broders mødrene arv. I det Herrens år 1383 omkring 
sankt Olavs dag.

1) i fortsættelse af referatet af 1384 28. juni, ndf. nr. 478. - 2) Folmer Jakobsen var endnu 
ikke ridder på dette tidspunkt; unøjagtigheden skyldes sammenfletningen med referatet af 
1384 28. juni, nr. 478.
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370 1383. 2. august. Lübeck
Broder Michael, biskop af Scala, anordner på opfordring af broder Raymundus, domi

nikanernes ordensgeneral, som tidligere efter opfordring af dominikanerne i ordensprovin
sen Danmark har forbudt dominikanerne i ordensprovinsen Sachsen at besøge ordenspro
vinsen Danmark, at to brødrefra konventet i Lübeck og to fra konventet i Stralsund må tage 
til Skånemarkederne og holde messe og tigge blandt dem, der kommer fra provinsen Sach
sen.

Original i Lübeckerarkivet.

Broder Michael, af Guds nåde biskop af kirken i Scala, til de ærværdige 
fædre i Kristus og alle brødre i provinserne Danmark og Sachsen af 

dominikanerordenen oprigtig kærlighed med Gud.
Skønt den ærværdige fader i Kristus, broder Raymundus, nævnte domi

nikanerordens ordensgeneral, for nylig i Nürnberg personligt på en indtræn
gende opfordring af brødrene i nævnte provins Danmark på det strengeste 
ligeledes ved en fældet bandlysningsdom har forbudt brødrene i provinsen 
Sachsen på nogen måde at overskride grænserne for nævnte provins Dan
mark uden tilladelse fra provincialprioren eller sammes generalvikar, har 
dog samme ærværdige fader, fornævnte ordensgeneral, efter for nylig i Köln 
at have hørt begge parter af en ubetinget særlig nåde med levende røst fuld
stændigt overladt os og broder Didrik Koller, professor i den hellige teologi, 
fra provinsen Sachsen, ved slutdom helt og delvis at erklære sig i og afslutte 
nævnte sag. Idet vi derfor ønsker at drage omsorg for fornævnte parters fred, 
fromhed og billighed, afsiger vi som slutdom og anordner med dette brev på 
gode mænds råd, at blot fire brødre og ikke flere, nemlig to fra konventet i 
Lübeck og to fra konventet i Stralsund, der er udpeget og udvalgt hertil af de
res priorer med de ældstes råd, i markedstiden frit kan rejse til Skåne og sam
mesteds holde messer i nærværelse af de borgere, hvis kapellaner de er, og 
modtage almisser og tigge, dog kun blandt mennesker og købmænd og fiske
re fra nævnte provins Sachsen eller dem, der befinder sig på de fed, der tilhø
rer samme fra nævnte provins Sachsen. For at denne tilladelse desuden ikke 
skal synes på nogen som helst måde at blive til skade for brødrene fra provin
sen Danmark, forbyder vi enkelt og ligetil med dette brev alle andre brødre 
fra provinsen Sachsen under trussel om fængselsstraf at betræde nævnte 
provins Danmark i modstrid med dette vort forbud, og i særdeleshed med 
hensyn til landet Skåne i tiden for fornævnte markeder påbyder vi ligeledes 
nævnte fire brødre, der til enhver tid skal oversendes i markedstiden til Skåne 
som fornævnt, og i kraft af den hellige lydighed og under den bandlysnings-
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dom, der er fældet med dette brev - dog efter forudskikket trefoldig kanonisk 
påmindelse - at de med viden ikke på nogen måde må opkræve nogen som 
helst almisse af indbyggerne, købmændene, fiskerne eller menneskene af 
begge køn i nævnte provins Danmark, tigge og opfordre til, ej heller driste sig 
til at forvalte de kirkelige sakramenter eller høre skriftemål, medmindre de 
på lovformelig vis har faet det overgivet af stiftsbiskopperne for de menne
sker, hvis skriftemål de opfordres til at høre. Vi forbyder under samme straf, 
at nogen af nævnte fire brødre holder messer i slagternes telte eller på noget 
som helst andet upassende sted. Men eftersom det er retfærdigt, at de, der 
lever under een regel og eet munkeløfte, gensidigt ærer hinanden i al kærlig
hed, pålægger vi af den grund oftenævnte fire brødre på det strengeste med 
dette brev, at de kærligt skal stræbe efter at befordre brødrene af nævnte 
provins Danmark hos købmændene fra provinsen Sachsen. For ligeledes at 
fjerne samvittighedstvivl med hensyn til alt det fornævnte hos alle gør vi med 
dette brev vitterligt for alle, hvem dette brev når frem til, at vi på gode mænds 
råd ophæver og tilbagekalder den bandlysningsdom, der er fældet af den ær
værdige ordensgeneral mod brødrene fra provinsen Sachsen, for så vidt den 
vides at gå imod alt det fornævnte eller nogen del af det ovennævnte, indtil 
I modtager noget andet som befaling fra samme ærværdige fader. Givet i Lü
beck i det Herrens år 1383 den 2. august under vort og vor kollega i denne 
sag, nævnte magister Didriks segl.

1383. 3. august. Lunds byting 371
Tingsvidne af Lunds byting om, at Jens Tuesen, rådmand i Lund, og Povl Degn af 

Barsebåck, værgerfor den afdøde borger Peder Nielsens børn, sælger en hjørnegård i sankt 
Jakobs sogn i Lund til ærkebiskop Mogens af Lund, som samme dag skøder den til kapitlet 
til afholdelse afen årtid for den afdøde ærkebiskop Niels.

Afskrift i Lundebogen.

T ens Andersen, Klement Nielsen, fogeder i Lund, Peder Jensen, kannik i 
I Lund, og Gøde Bentsen, landstingsfoged i Skåne, Niels Troelsen og 

Bent Kapolin, borgere i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Vi vil, at det skal stå fast for alle, at i det Herrens år 1383 på dagen for fun
det af den hellige Stefanus var de gode mænd Jens Tuesen, rådmand i Lund, 
og Povl Degn af Barsebåck, værger for børnene af den afdøde Peder Nielsen,
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borger i Lund, - god ihukommelse - personligt til stede på bytinget i nærvæ
relse af os og andre troværdige mænd og i nævnte børns navn og på deres veg
ne til den ærværdige fader herr Mogens, ærkebiskop af Lund, Sveriges pri
mas, skødede, afhændede og virkeligt med evig besiddelsesret ihændegav en 
hjørnegård i sankt Jakobs sogn sammesteds lige over for franciskanernes hus 
mod vest, i hvilken samme Peder boede, med alle dens tilliggender, og at for
nævnte herr Mogens, ærkebiskop, samme dag og på samme ting skødede og 
afhændede samme gård med dens tilliggender til sit ærværdige kapitel i 
Lund, at besidde med rette evindelig, til årligt at holde en årtid i koret i Lund 
for herr Niels, fordum ærkebiskop af Lund, hans forgænger - lykkelig ihu
kommelse - idet den hæderværdige mand herr Peder Frost, ærkedegn i 
Lund, modtog denne skødning. Men vi bevidner, hvad vi har set, idet vi 
hænger vort segl under til vidnesbyrd om alt det fornævnte. Givet år, dag og 
sted som ovenfor.

372 1383. 5. august
Biskop Valdemar af Odense stadfcester overdragelsen af Rubbeløkke til Tirsted kirkes 

prcestebord.

Afskrift i det kongelige bibliotek.

X Taldemar, af Guds nåde biskop af Odense, til alle troende kristne, hvem 
V dette brev når frem til, hilsen og gensidig kærlighed med Gud.

Ved Guds mildhed, der appellerer til de troendes sind, har nogle sognefolk 
i Tirsted i landet Lolland i vort stift i sin tid til frelse for deres sjæl, overdraget 
nogle jorder, kaldet Rubbeløkke, til præstens bord i Tirsted med alle tillig
gender, således som det fyldestgørende bevises gennem en lovformelig skød
ning og ifølge kanonisk ret ved et brev af vor official, der er overrakt os fra 
et landemode under gode mænds trofaste vidnesbyrd, at besidde evindeligt 
uden enhver indsigelse. Idet vi derfor er blevet påmindet af deres hellige øn
ske, og for at disse sognepræster ikke skal pådrage sig nogen fortrædigelse, 
bestyrker og stadfæster vi i Herrens navn med dette brev fornævnte gode 
mænds brev og handlinger i overensstemmelse med nævnte trofaste mænds 
vilje, idet vi under bandlysningsstraf forbyder, at nogen, hvilken stilling eller 
stand han end indtager, på nogen som helst måde i fremtiden med hensyn til 
disse jorder fortrædiger eller forulemper sognepræsten ved fornævnte kirke 
i Tirsted, hvem det i fremtiden end måtte være. Vi har nu modtaget disse jor-
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der i vor heilige moder, kirkens skød, at værne af os og vore efterfølgere på 
kanonisk vis. Givet i det Herrens år 1383 dagen før paven og martyren Six
tus’ dag under vort sekret, der er hængt under dette brev.

1383. 9. august 373
Age Konstantinsen sælger sin mødrenearv i Gårds herred til sin svoger Lars Pedersen 

af Vismarlov.

1. Skånebrevsfortegnehen.

Skøde- eller salgsbrev, udstedt af Åge Konstantinsen til hans svoger, den 
ædle og velbyrdige mand Lars Pedersen af Vismarlov på alt det gods, 

han ejer i Ormatofta og Ollsjo i Gårds herred, hvilket var fornævnte Åge 
Konstantinsens retmæssige mødrene arvegods. Givet dagen før sankt Lau
rentius’ dag 1383.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnehen.

kødebrev, udstedt af Åge Konstantinsen, broder i Åhus kloster, til hans
kJ svoger Lars Pedersen angående Ormatofta og Ollsjo i Gårds herred. 
Givet 1383.

1383. 13. august. Lund 374
Ærkebiskop Mogens af Lund vidimerer Ivar Nielsens brev af1359 31. august og Jens 

Henriksens brev af 1383 25. maj.

Original i rigsarkivet.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen med

Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har set og omhyggeligt gennemlæst nogle 

breve, uskrabede, ustungne og i enhver henseende ubeskadigede og umis
tænkelige, hvis ordlyd er følgende. Ivar Nielsen, ridder, til alle, der ser dette 
brev (o.s.v. = DRB. III5 nr. 251}. Jens Henriksen, kannik i Lund, til alle, der 
ser dette brev (o.s.v. = nr. 352). Til erklæring om dette gennemsyn er vort 
sekret hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1383 på martyren sankt 
Hippolytus’ dag.
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375 1383. 19. august. Valmontone
Pave Urban 6. pålægger Ludvig af Bamberg fdet apostoliske sædes nuntius i 

Tysklands, Böhmens, Danmarks, Sveriges og Norges riger og lande’, at op
kræve en tyvendedel af alle kirkelige indtægter og indkomster i Tysklands, Bøhmens, 
Danmarks og Norges lande’ til brug for kampen mod skismatikerne og den romerske 
kirkes fjender og særlig mod modpaven Clemens 7.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

376 1383. 26. august. Tønsberg
Kong O luf forordner, at ingen må sejle på købmandsfærd uden at eje værdier til 15 mark 

eller bygge købmandsskibe, hvis han ikke harformue; endvidere skal der svares sækkegæld 
af det gods, der landes fra Island.

Afskrift i den arnamagnæanske samling

377 [Før 1383. 26. august]')
Kjeld Pedersen skøder en gård i Bred til Odense sankt Knud kloster.

Odense St. Knud klosters registratur (1548).

jpremdeles skødebrev af Kjeld Pedersen på en gård i Bred.

1) Kjeld Pedersen omtales kun 1383 26. august, jf. nr. 379, og er da antagelig død.

378 [Omkr. 1383. 26. august]1)
Kong Olufs dombrev på en gård i Bred.

Odense St. Knud klosters registratur (1548).

Fremdeles kong Olufs dombrev og låsebrev på fornævnte gård og ejen
dom2).

1) Kong Oluf udstedte 1383 26. august, nr. 379, et andet brev vedrørende gods, som havde 
tilhørt Kjeld Pedersen. Da denne kun nævnes i den forbindelse, er nærværende dombrev mu
ligvis fra omtrent samme tid. - 2) hermed henvises til forrige nr.
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1383. 26. august 379
Kong Oluf tildømmer Anders Stigsen gods i Nørreby.

Notits af Hamsfort.

Idet Herrens år 1383 .... den 26. august gengiver kong Oluf den berøm
lige mand Anders Stigsen noget ham frataget gods, som hans bedstefa

der Kjeld Pedersen havde haft i Nørreby. Niels Urne, Jens Bryms, Niels Dra
ge, Justitiar.

1383. 29. august. Tønsberg 380
Kong Oluf stadfæster kongerne Håkon 5. s, Magnus og Håkon 6. s privilegierfor almu

en i Sandsvær.

Afskrift i det norske rigsarkiv.

1383. 31. august. Neuenkamp 381
Abbed Henrik af Neuenkamp kloster kundgør for gejstligheden i bispedømmerne 

Schwerin, Lübeck, Brandenburg Havelberg Verden, Slesvig og Kammin, at han har 
modtaget pave Urban 6. s brev af1383 12. januar, rettet mod Michael Hildesheim, evig 
vikar i Stralsund, og pålægger dem at forkynde denne som bandlyst.

Original i Rostock.

1383. 5. september 382
Kong Olufs indførelses brev for Mikkel Degn i en gård i Lund.

1. Skånebrevsfortegnehen.

Kong Olufs indførelsesbrev, udstedt til Mikkel Degn på en gård i Lille 
Vor Frue sogn i Lund, hvilken gård Hågen Olufsen tidligere beboe

de. Givet lørdagen næst før den hellige jomfru Marias fødselsdag 1383.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Kong Olufs frihedsbrev, givet Mikkel Degn på en gård, der ligger i Lille
Vor Frue kirkesogn. Givet 1383.
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383 1383. 8. september. Lund
Ærkebiskop Mogens af Lund eftergiver alle, der besøger sankt Johannes kloster i Slesvig 

eller rækker en hjælpende hånd til forøgelse af dets indtægter, 40 dage af den dem pålagte 
kirkebod.

Original på Gottorp.

Mogens, ved Guds forsyn ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det 
apostoliske sædes legat, til alle troende kristne, der far dette brev at 

se, hilsen og vedvarende kærlighed med Gud.
Vi tror, at vi yder en from og Gud velbehagelig tjeneste, når vi ansporer 

de troende til fromme gerninger. Og for at sankt Johannes’ kirke i Holm nær 
Slesvig skal vises passende og tilbørlig ærefrygt og hæder, eftergiver vi barm
hjertigt med Gud, i tillid til den almægtige Gud Faders og den hellige jomfru 
Marias og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed, alle, der føler 
sand anger og bekender deres synder, som for fromheds, valfarts eller bøns 
skyld gudhengivent besøger nævnte kirke og beder for de afdøde samme
steds, og som udstrækker en hjælpende hånd til nævnte kirke med henblik på 
dens bygninger, udsmykning og belysning og forøgelse af indtægterne for 
nonnerne, der bor sammesteds, og som måtte komme den til hjælp i et eller 
andet forhold, eller som hører messer og andre gudstjenester sammesteds el
ler som, når messen er afsluttet, og man synger »Hil dig, dronning«1), be
der til Gud for freden, for vor, for vores og hele den danske kirkes stilling, el
ler som deltager i processioner på kirkegården sammesteds og beder for de 
afdøde, eller som følger efter, når Herrens legeme eller den hellige olie brin
ges til de syge eller føres derfra, eller som ved aftensangen ved kirkeklokkens 
bedeslag under knæfald tre gange fremsiger englehilsenen2), eller som be
der til Gud for vor herre kong Olufs eller de velbyrdige fyrster, de herrer 
Henrik og Klaus, brødre, grever af Holsten og Stormarns og deres navnkun
dige fruers og deres elskede sønners lykke og held, 40 dage af den dem pålagte 
kirkebod, lige så ofte som de i from hensigt gør det foranstående eller noget 
deraf. Givet i Lund i det Herrens år 1383 på den hellige jomfru Marias fød
selsdag under vort segl.

1) jf. DRB. III 2 nr. 153 note 16. - 2) d.v.s. Ave Maria.

384 1383. 9. september. Giistrow
Bertold Rudolfs, skolemester ved kirken i Giistrow, pålægger under henvisning til pave 

Urban 6.s bulle af1383 15. maj, nr. 349, alle sognepræster, vikarer, alterpræster, offent-
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lige notarer og alle andre gejstlige i stæderne og stifterne Roskilde, Schwerin, Lü
beck og Kammin peremptorisk at stævne Mathias Bandelvitz og Gotfred Mosike til at 
give møde for ham i Güstrow for at svare til Konrad Popelvitz’ klage.

Original i Stralsund.

1383. 9. september. Güstrow 385
Bertold Rudolfs, skolemester ved kirken i Güstrow, pålægger alle sognepræster, vikarer, 

alterpræster og alle andre gejstlige i stæderne og stifterne Roskilde, Kammin, Lü
beck og Schwerin peremptorisk at stævne Henrik Otte og hans hustru Taleke til at give 
møde for ham, fordi de har opretholdt samkvem med Kristian Makup, som sammen med 
fem andre lægmænd fra Roskilde stift tidligere var blevet bandlyst af den afdøde provst 
Meinhard v. Hachede af Güstrow, fordi de havde lagt voldelig hånd på Konrad Popel
vitz, gejstlig i Roskilde stift.

Original i Stralsund.

1383. 14. september. Lund 386
Kong Oluf giver Mikkel Ingemarsen Degn låsebrev på en gård i Lille Vor Frue sogn 

i Lund.

Original i det svenske rigsarkiv.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser Mikkel Ingemarsen kal
det Degn en gård i Lille Vor Frue kirkes sogn i Lund med alle dens tilliggen
der, i hvilken en Hågen Olufsen fordum boede, og som er tilfaldet samme 
Mikkel ved retmæssig skødnings adkomst og aldrig senere afhændet af ham 
til nogen anden og ved vore fire breve1) lovligt tildømt ham, uden at der er 
opnået noget brev, der strider herimod, hvilken gård tillige med alle dens 
nævnte tilliggender han også er blevet lovligt indført i korporlig besiddelse af 
ved fire gode mænd, nemlig Ingemar Nielsen, Gøde Bentsen, Peder Olufsen 
og Herman Guldsmed2), frit at besidde evindelig, idet vi lægger evig tielse 
på denne sag og fast påbyder, at ingen, hvilken stilling og stand han end ind
tager, på nogen måde må befatte sig med nævnte gård eller dens fornævnte
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tilliggender mod fornævnte Mikkel Ingemarsens vilje. Givet i Lund under 
vort rettertingssegl i det Herrens år 1383 på dagen for det hellige kors’ ophø
jelse, i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Mogens, af Guds 
miskundhed ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, og de ærværdige 
mænd herr Svend Sakstorp, dekan ved Lundekirken, herrerne Lars Ander
sen, Jens Falster, Jens Jakobsen, kanniker sammesteds, Mathias Larsen, 
Mathias Sakstorp og Ivar Nielsen, væbnere, og mange andre gejstlige og 
lægfolk, med Niels Drage, vor justitiar, som vidne.

1) kendes ikke. - 2) jf. 1383 5. september, nr. 382.

387 1383. 15. september. Løgum kloster
Grev Klaus af Holsten og Stormarn stadfæster den skødning hvorvedfru Helene, datter 

af ridderen Jens Hviding har overdraget herr Thomas, abbed i Løgum kloster, og menige 
konvent sammesteds alt sit fædrene gods i Højer herred.

Afskrift i Løgumbogen.

TLZ’ laus, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, der ser dette 
± V. brev, hilsen med Gud.

I skal vide, at vi bekræfter, godkender og med dette brev stadfæster den 
skødning, hvorved den velbyrdige og hæderlige frue, fru Helene, datter af 
herr Jens Hviding, ridder - god ihukommelse - til de regelbundne mænd, de 
herrer Thomas, abbed, og det menige konvent i Løgum kloster, til bod for 
hendes egen og for hendes forældres sjæle af egen drift og med velovervejet 
tilslutning skænkede og i nærværelse af vor justitiar, nemlig herr Johan von 
Thienen, ridder, ved lovlig skødning overgav alt sit fædrene gods i Højer her
red, nemlig i sognene Højer og Skast, med alle dets tilliggender og rettighe
der i første og sidste instans, intet undtaget, således som fornævnte herr Jens, 
hendes fader, frit besad det, at besidde evindelig, idet vi strengt forbyder, at 
nogen på nogen måde vover at forulempe ovennævnte munke angående 
ovennævnte så lovligt skødede gods, såfremt han vil undfly vor harme og 
straf. Givet i nævnte Løgum kloster under vort segl med vor ovennævnte ju
stitiar, herr Johan von Thienen, ridder, som vidne, hvis segl vi også har ladet 
hænge herved til fastere sikkerhed i det Herrens år 1383 tirsdagen efter det 
hellige Kors’ ophøjelse.
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1383. 20. september. Roskilde 388
Biskop Johan af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, kvitterer biskop Niels af Roskil

de, kapitlet sammesteds og gejstligheden i stiftet med undtagelse af klostrenefor 60 guldflo- 
riner som deres andel af det underhold, der skyldtes ham.

Original i rigsarkivet.

J ohan, af Guds nåde biskop af Slesvig, den højhellige fader i Kristus, vor 
herre, herr pave Urban 6.s nuntius, særligt udsendt til kirkeprovinsen 

und, til alle, der far dette brev at se, hilsen med Gud.
Vi bringer det med dette brev til kundskab for Eder alle, at vi i det Herrens 

år 1383 dagen før apostlen sankt Mathæus’ dag af vor ærværdige broder herr 
Niels, af samme nåde biskop af Roskilde, af hans kapitel, abbederne og prio
rerne og af hele Roskilde stifts gejstlighed, dog blot klostrene undtaget, nem
lig Sorø, Esrom, Knardrup og nonnerne i Vor Frue i Roskilde og i Slangerup 
af Cistercienserordenen og i sankt Clara og sankt Agnete i staden Roskilde, 
ufortøvet i staden Roskilde har modtaget, faet og oppebåret 60 guldfloriner, 
der, som det fremgår af vore forholdsregler, skyldtes og tilkommer os, vor no
tar og udsending som lod og del af det underhold, de skulde udrede til os, så
ledes at vi erklærer os fuldstændigt tilfredse hermed, hvorfor vi, idet vi med 
rette ønsker at sikre deres skadesløsholdelse, på vore og vore efterfølgeres 
vegne med det apostoliske sædes myndighed kvitterer, frigør og med dette 
brev erklærer denne herre biskop, hans kapitel, disse abbeder og priorer 
samt hele gejstligheden i Roskilde stift som fornævnt og deres efterfølgere for 
fuldstændigt fritaget for fornævnte sum i gylden, der som ovennævnt vedrør
te dem af samme underhold. Hvad derimod de ovennævnte klostre angår, 
der som fornævnt er undtaget i dette brev, vil vi, at deres del, nemlig 20 
guldfloriner, som skyldes af dem, skal inddrives hos dem af os eller vore sted
fortrædere og betales af dem. I modsat fald vil vi, at vore forholdsregler, der 
ved en tidligere lejlighed er rettet mod dem, alene skal forblive ved magt, for 
så vidt angår disse klostre. Handlet og givet i Roskilde under vort segl oven
nævnte år og dag.

1383. 25. september 389
Kong OlufpålæggerJosef Nielsens arvinger at udrede, hvad denne skyldte Lunde dom

kirke.
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1. Skånebrevsfortegnelsen.

Kong Olufs påbuds- og befalingsbrev, sendt til Josef Nielsens arvinger, 
at de uden yderligere udsættelse skulde udrede den gæld og skyld, 

som Josef Nielsen var skyldig til domkirken. Givet fredagen efter apostlen og 
evangelisten sankt Mathæus’ dag 1383.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Tf ong Olufs befalings- og påbudsbrev, skrevet til Josef Nielsens arvinger,
X at de skulde betale og udrede nogen ret, der resterede til Lunde dom
kirke. Givet 1383.

390 1383. Omkr. 29. september
Ingemar Star kvitterer Johan Skytte for al skyldig gæld og for, hvad der ellers er dem 

imellem ‘til vidnesbyrd de gode og forstandige mænd, som var til stede, som 
var Arvid Piik, herr Håkon, sognepræst i Annerstad, Karl Guse, Sasser In- 
geson, Anund Hemmingson og Trotte Atteson. Til vidnesbyrd om denne 
kvittering og erklæring er nogle segl tilhørende fornævnte mænd, nemlig 
Arvid Piik, herr Håkon og Sasser Ingeson hængt under. Skrevet i det Her
rens år 1383 på tidspunktet for ærkeenglen Michael.

Original i det svenske rigsarkiv.

391 [1383. Omkr. 4. oktober]1)
Søstædernes rådsudsendinge erklærer overfor dronning Margrete, at de er rede til at del

tage i forhandlinger i Nykøbing eller Vordingborg 14 dage efter påske.

Afskrift i hanserecesserne.

Efter hilsenen.
Høje fyrstinde. Da Eders skriver Albrecht Kalenberg på Eders veg

ne har meddelt os, at I begærer at holde møde med os, så kundgør vi for Eder, 
at hvis det passer Eder at holde møde med os 14 dage efter førstkommende 
påske2) i Nykøbing eller Vordingborg, så er vi alle blevet enige om, at vi
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gerne vil sende vore bud dertil, såfremt I vil bringe hele Danmarks riges råd 
og alle høvedsmændene, der har rigets borge i varetægt, med Eder til mødet 
for at drøfte mange slags skade og hindring, der er sket købmanden fra Dan
marks rige, fra rigets indbyggere, ud fra rigets borge og op på dem igen, og 
at I skal meddele dem fra Lübeck på vore vegne med dette samme sendebud, 
hvad i agter at gøre i denne sag.

1) brevet er optaget i recessen af 1383 [efter]4. oktober, nr. 392. - 2) 20. april.

1383. [Efter] 4. oktober. Lübeck 392
Reces af hansedagen i Lübeck.

Afskrift i hanserecesserne (Aa: lybsk afskrift, B. Hamburgs eksemplar, Ca. afskrift i Wismar, Da: af
skrift i Thorn).

Idet Herrens år 1383 søndagen næst efter ærkeenglen sankt Michaels dag 
forsamledes de herrer rådsudsendinge fra nedenforanførte søstæder til 

forhandlinger i Lübeck, nemlig fra Hamburg Bertram Horborg, Ludolf 
Holdenstede og Albrecht Hoyers, fra Rostock Johan van der Aa og Henrik 
Witte, fra Stralsund Johan Ruge, Nicolaus Segefrid og Henrik v. Unna, fra 
Wismar Henrik Wessels og Peter Strömekendorp, fra Stettin Povl Travenöl 
og Otto Jageduvel, fra Greifswald Arnold Letzenitze og Nicolaus Rose, fra 
Preussen: fra Thorn Johan van den Putten, fra Elbing Johan Stolte, fra Dan
zig Herman Kolberg, fra Zuidersøen: fra Kampen Goswin Luutginssen, fra 
Stavern Andries Peye, fra Gotland Michael Dummermod, fra Livland: fra 
Riga Tideman Grana, fra Goslar Johan Grunewold og Johan Kissenbrugge, 
fra Braunschweig Holtniker og Ludolf Reben, fra Lüneburg Didrik Sprin- 
gintgud, fra Lübeck Simon Swerting, Gerhard v. Attendorn, Johan Pertze- 
val, Hartmann Pepersak og Herman Osenbrugge og gennemdrøftede disse 
nedenforanførte sager.

<1> .J)
< 2 > Fremdeles er stæderne blevet enige om, at man skal sende et brev til 

dronningen af Norge, der lyder således: Efter hilsenen, Høje fyrstinde (o.s.u. 
= nr. 391)

< 3 > Og hvis dronningen meddeler dem fra Lübeck, at hun vil holde mø
det, så skal man meddele alle stæderne det, så enhver kan sende sine (bud) 
dertil, der skal medbringe en beskrivelse af den skade, der er sket deres 
(mænd) ud fra riget og rigets indbyggere og borgene. Desuden skal man på
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hansestædernes vegne sende breve til herr Henning Podebusk, rigets drost, 
og til Konrad Moltke for at meddele dem, at man har bestemt at holde dette 
møde med dronningen, og bede dem om, at de kommer til det samme møde 
med stæderne, og at de lader rigets råd og høvedsmændene, som sidder inde 
med borgene, stævne til mødet og bringer dem med sig dertil, og at de også 
meddeler dem fra Lübeck et svar med det samme bud. Og hvis dronningen 
vil holde mødet i Nykøbing, så skal stædernes sendebud være i Rostock otte 
dage efter påske2). Men vil hun holde det i Vordingborg, så skal stædernes 
sendebud være i Stralsund otte dage efter påske. Hvis der ikke bliver noget 
af mødet, som det er skrevet foran, så er stæderne blevet enige om, at de til
den forskrevne tid vil mødes i Lübeck for at drøfte og forhandle om, hvorle
des man fremtidig agter at forholde sig angående den skade, der er sket deres
(mænd), og også angående borgene i Skåne.
Aa: B: Ca: Da:
Det har de fra Disse to stykker De fra Preussen Angående de
Preussen henvist har de fra Preus har henvist det sendebud, der
til deres råd. sen henvist til 

deres råd, og og
så det møde, der 
skal holdes i Lü
beck, har de 
henvist (dertil).

til deres råd. 
Fremdeles angå
ende de sende
bud, der skal 
sendes til Dan
mark, og angå
ende det møde, 
der skal holdes i 
Lübeck, det har 
de fra Preussen 
henvist til deres 
råd.

skal sendes over, 
og det møde, der 
skal holdes i Lü
beck, det har de 
fra Preussen 
henvist til deres 
råd. Og hvis det 
forskrevne møde 
skal være i Ny
købing med 
dronningen, så 
skal sendebude-
ne være i Ro
stock otte dage 
efter påske, 
(men) skal det 
på den anden si
de være i Vor
dingborg, så skal 
de være i Stral
sund otte dage 
før påske o.s.v.



261 [Efter] 4. oktober 1383 Nr. 392

<4> Fremdeles har stæderne talt om koggen på Bertold Nienborgs veg
ne. Og herr Lydeke Holdenstede fra Hamburg, herr Johan Ruge fra Stral
sund, Herr Henrik Wessel og herr Peter Strömekendorp fra Wismar, de siger, 
at de godt kunde huske, at på det møde, der var i Wismar i år (13)80 på de 
11.000 jomfruers dag3), blev det lovet af hansestæderne, at Bertold Nien
borg til erstatning for sin kogge skulde have de penge, der kom ind fra den 
kogge, der på hansestædernes vegne nu er solgt til Peter Voghe, og at han 
skulde være tilfreds med det. Og eftersom de sendebud fra Preussen, der var 
til stede på det forskrevne møde i Wismar, ikke var kommet til dette møde, 
så har de fra Preussen, der nu var til stede her, henvist det til drøftelse med 
deres (råd), om de kunde huske noget derom, og skrive et svar derpå til dem 
fra Lübeck. Desuden har herr Goswin Luutginssen manet om den kogge, 
som tilhørte Heine v.d. Ende fra Kampen. Dette har enhver henvist til sine 
råd, at give et svar derpå til næste møde.

<5-7> .... 4)
B:, Ca:, Da:

< 8 > Desuden begærede herr 
Goswin Luutginssen fra Kampen 
og Andries Peye fra Stavern, at 
hvis stæderne fik yderligere privi
legier i Norge, Danmark, Hol
land og Flandern, så skulde stæ
derne tilstede dem fra Kampen og 
fra Stavern også at nyde godt af 
dem og forsvare dem deri. Det 
har enhver henvist til sit råd, at 
give et svar derpå til næste møde. 
Desuden er det sagt til dem fra 
Kampen og fra Stavern, at de skal 
drøfte det i deres råd, at hvis stæ
derne vil tilstede dem det, så skal 
de overholde købmandsretten i al
le de stæder, hvor der er køb
mandsret.

<9> Fremdeles da der fra år til år sker købmanden megen skade fra sø
røverne, og eftersom der i Danmark er mange, der tilbyder, at de af al magt 
vil være stæderne behjælpelige mod sørøverne, så har enhver fra stæderne 
påtaget sig at drøfte i sit råd, om det er nyttigt, at man sammen med dem, der
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tilbyder sig dertil, slutter et forbund mod sørøverne eller ikke. Og desangå
ende skal enhver til næste møde meddele et svar herpå.

Aa, Ca, Da: B:
< 10 > mangler, men se ovf. < 10 > Fremdeles manede herr

<4> slutning. Goswin Luutginssen om den kog
ge fra Kampen, der havde tilhørt 
Heine v.d. Ende. Det henviste 
herrerne til forelæggelse for deres 
råd og vilde sige ham et svar til 
det første møde.

< 11-14 > .... 5)
< 15 > Fremdeles har stæderne talt om Langelow og har aftalt, at man skal 

skaffe ham 30 mark livgeding med 300 mark lybsk. Dem skal man tage fra 
det fælles gods. Det har enhver henvist til sit råd, at give et svar derpå til næste 
møde.

< 16-17 > .... 6)
< 18 > Fremdeles er stæderne i fællesskab blevet enige om, at alle regnska

ber for pundtolden og tolden i Skåne skal stå i bero indtil næste møde, nemlig 
14 dage efter påske2), og der skal enhver af stæderne bringe sin pundtold til 
afregning og tolden eller stå til svar derfor på samme møde.

< 19-20 >  7)
B, Ca, Da:

< 21 > Fremdeles er der kom
met stor klage for stæderne over 
fiskerne i Skåne, at de har lavet 
store optøjer og har slået mange 
folk ihjel og såret mange folk 
hårdt. Derfor er stæderne i fælles
skab blevet enige om, at de stæ- 
der, under hvilke de fiskere, der 
har gjort det, hører, skal dømme 
fiskerne, hvis man kan udspørge 
dem med bevisligheder, så strengt 
som det bør sig efter deres forseel
se. Hvis man desuden med bevis
ligheder finder andre fiskere, der 
har gjort det eller har været med i 
det i flok og følge, de være sig bo-
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siddende uden for stæderne under 
riddere eller væbnere, eller hvor 
de er, dem skal man indstævne til 
stæderne og skal retsforfølge dem 
og sætte dem i fængsel og skal 
dømme dem i alle stæderne eller i 
Skåne, således som man har dømt 
de andre i stæderne, så strengt 
som det bør sig efter forseelsen. 
Det har de fra Rostock henvist til 
deres råd.

<22-23> ....8)
1) handler om forholdet til Flandern, Holland og Zeeland. - 2) 10. april. - 3) 1380 21. okto

ber, nr. 64, men referatet fra mødet, som også bemærket af de preussiske stæder, jf. ndf. nr. 
429 § 4, indeholder intet om dette punkt. - 4) § 5 handler om sildetønderne, § 6 om vinfades 
størrelse, § 7 om Kampens strid med spanierne. - 5) § 11 handler om forholdet til Braun
schweig, § 12 om Dordrecht, § 13 om udsættelse af behandlingen af Peter Strömekendorps 
maning, jf. 1383 5. april § 6, nr. 333, § 14 om normannerne og englænderne. - 6) § 16 handler 
om sejladsen på Düna, § 17 om handelen med russerne. - 7) § 19 handler om Novgorod, § 20 
om den kommende udrustning af fredeskibe. - 8) handler om Tideman Brunows klage over 
en borger i Lübeck.

1383. 23. oktober. Bergen 393
Kong Oluf stedfaster med samtykke af drosten herr Ogmund Finssen Botolo Eindrides- 

sons besiddelse af halvdelen af gården Gylten i Bergen.

Original i det norske rigsarkiv.

1383. 25. oktober 394
Peder Sten af Huseby, væbner, forpligter sig til som leje at yde værgerne for sankt Lu- 

cius’ kirke i Roskilde og Mogens Lang borgmester i Roskilde, eller hans søn, Jens Mogen
sen, evig vikar sammesteds, tre pund kom årligt af det gods, de besidder i Snos trup på Jens 
Læges arvingers vegne.

Original i den amamagnceanske samling

Peder, kaldet Sten, af Huseby, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.
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Jeg gør med dette brev vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg 
med dette brev forpligter mig og mine arvinger til at fyldestgøre besidderne 
af gods i Snostrup, nemlig værgerne for sankt Lucius’ kirke i Roskilde og 
Mogens Lang, borgmester i Roskilde, eller hans søn Jens Mogensen, evig vi
kar sammesteds, angående dette gods i Snostrup og til hvert år at betale en
hver af de fornævnte tre pund korn, nemlig halvdelen i byg og halvdelen i 
rug, på arvingernes vegne efter Jens Læge af Kornerup - god ihukommelse, 
- nemlig Ingeborg, samme Jens Læges enke, og herrerne magister Niels og 
Semund, kanniker i Roskilde, på de tilbørlige tider af året, således som de 
fornævnte arvingers brev1) kræver det. Fremdeles forpligter jeg mig og mi
ne arvinger til at udfri og fri Jens Læges fornævnte arvinger for krav fra hvil
ke som helst besiddere af fornævnte gods og for ethvert tab, de måtte udsætte 
sig for, hidrørende fra besidderne af fornævnte gods i medfør af, at de har le
jet mig samme. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til på først
kommende mikkelsdag for Jens Læges fornævnte arvinger, uden at der i 
mellemtiden eller da skal pålægges dem mogen som helst skatter, byrder eller 
tjenesteydelser, at frigøre en vis bryde ved navn Jens Brun med alt hans gods, 
han, som for tiden bor på hovedgården i Snostrup - hvor de end vil føre ham 
hen. Hvis fremdeles fornævnte arvinger har stærkt behov for det brev, de 
giver mig angående ovennævnte gods i Snostrup, skal det velvilligt blive 
tilbagegivet og tilbageleveret dem af mig eller mine arvinger. Hvis fremdeles 
jeg ikke overholder alle de nedenforanførte artikler eller en af dem, da skal 
fornævnte gods og brevet, der er affattet angående dette, frit tilfalde samme 
arvinger uden indsigelse fra hvem som helst. Når fremdeles det åremål er 
forløbet, som fornævnte arvingers brev kræver, skal oftnævnte gods frit tilfal
de de til den tid værende besiddere af det uden indsigelse fra nogen som helst. 
Til fastere sikkerhed for alt dette er mit segl hængt under dette brev tillige 
med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Mads Rudde og Brynneke, bor
ger i Roskilde. Givet i det Herrens år 1383 søndagen næst før apostlene Si
mons og Judas’ dag.

1) kendes ikke.

395 1383. 28. oktober. Roskilde
Dronning Margrete afstår Ørken i Villands herred til Absalon Kjeldsen.
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Afskrift i rigsarkivet.

Vi Margrete, af Guds nåde Norges og Sveriges dronning.
Vi gør vitterligt for alle, at vi med dette brev til den velbyrdige og 

omsigtsfulde mand Absalon Kjeldsen afstår vort gods, nemlig Ørken i Vil- 
lands herred, der er skødet til besiddelse på enhver måde, idet vi forbyder al
le, hvilken stilling eller stand de end indtager, på nogen måde at bemægtige 
sig, hindre omtalte Absalon Kjeldsen med hensyn til besiddelsen af fornævn
te gods eller driste sig til at prøve derpå, såfremt de elsker alt, hvad der er os 
kærkomment. Givet i Roskilde i det Herrens år 1383 på apostlene Simon og 
Judas’ dag.

[1383. 10. november - 15. december]1)- Napoli 396
Pave Urban 6. pålægger en gejstlig at stadfæste kapitlet i Slesvigs valg af kanniken 

Herder Jensen til ærkedegn sammesteds efter ærkedegnen Niels Pedersen Klechs død.

Afskrift i det kongelige bibliotek og i Bordeaux.

f I ^il dommeren.2)
JL Vi anser det for sømmeligt og passende o.s.v. indtil3) anbefaler 

dertil. En ansøgning, der er forelagt os på vor elskede søn Herder Jensens, 
kannik i Slesvigs vegne, indeholdt, at da i sin tid ærkedegneembedet ved kir
ken i Slesvig, som fordum Niels Pedersen, også kaldet Klech, ærkedegn ved 
samme kirke, sad inde med i sin levetid, blev ledigt ved samme Niels’ død - 
han, som afgik ved døden uden for den romerske kurie - samledes vore elske
de sønner, kapitlet ved nævnte kirke, hvem valget af samme kirkes ærkedegn 
ligeledes ifølge gammel og anerkendt og hidtil ukæret overholdt sædvane til
hører, efter at alle, som bekvemt burde, vilde og uden vanskelighed kunde 
deltage i dette valg, var sammenkaldt, på den for valget fastsatte dag, som 
skik er, og valgte endrægtigt fornævnte Herder til samme ærkedegneembede 
og samme Herder samtykkede i dette valg af ham, efter at afgørelsen deraf 
var forelagt ham, idet alle de af retten fastsatte tidsfrister med hensyn til alt 
dette var overholdt, hvorfor man på nævnte kapitels og Herders vegne yd
mygt har bønfaldet os om, at vi af apostolisk velvilje vilde værdiges at stadfæ
ste dette valg. Da vi ikke har sikker kundskab om det fornævnte, og da det 
er vort ønske at omfatte fornævnte Herder, der er mangfoldigt anbefalet til 
os for sin retskaffenheds og sine dyders fortjenester, med nådig gunst under 
hensyntagen hertil og at hædre denne endnu mere i samme kirke, bøjer vi os
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derfor for disse bønner og pålægger Dig, gode søn, som vor befaling ved apo
stolisk brev, at hvis Du, efter at de er sammenkaldt, som skulde sammenkal
des, finder, at dette valg er kanonisk og afholdt om en egnet person, og Du 
efter omhyggeligt at have prøvet ham finder samme Herder egnet hertil - 
hvorom vi bebyrder Din samvittighed - skal Du med apostolisk myndighed 
stadfæste samme valg, selv om dette ærkedegneembede, som ikke er forbun
det med sjælesorg eller ikke er en dignitet eller et personat, og hvis frugter 
o.s.v. indtil4) i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, særligt 
er reserveret for apostolisk rådighed. Du skal personligt eller ved en eller flere 
andre indføre samme Herder o.s.v. indtil5) tilstedes til dette ærkedegneem
bede efter gældende sædvane og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samt
lige frugter o.s.v. indtil af dette ærkedegneembede, idet Du med vor myndig
hed (tugter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel), 
uanset om vor fornævnte ærværdige broder biskoppen af Slesvig og for
nævnte kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har 
fået bevilget af nævnte sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, sus
pension eller bandlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og 
udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne bevilling, eller (uanset) at samme 
Herder forsikrer, at han i kraft af et brev fra os besidder et kanonikat med 
ventebrev på en præbende ved fornævnte kirke. Thi vi erklærer det fra nu af 
ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med el
ler uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag. Givet 
i Napoli o.s.v.6)

1) Urban 6. tog ophold i Napoli 1383 10. november, og fra 16. december indrettede han sig 
i det ærkebiskoppelige palads, jf. indledningen i Dipi. Dan. - 2) teksten har iudici, som i formel- 
bogen markerer de udeladte indledningsformler, som bl.a. indeholdt modtagerens navn. - 3) 
en række af de gængse formler er afkortet i afskriften; et eks. på denne formel findes i 1364 7. 
marts, DRB. III 7 nr. 47. - 4) den konkrete værdiangivelse er udeladt; en fuldstændig tilsva
rende formel findes f.eks. i DRB. III 2 nr. 18. - 5) en fuldstændig indførelsesformel af denne 
type findes f.eks. i DRB. III6 nr. 95, kombineret med 7 nr. 47.-6) resten af dateringen er ude
ladt i afskriften.

397 1383. 11. november
Margrete Troelsdatter, priorinde i Vor Frue kirke i Roskilde, og menige konvent samme

steds pantsætter med samtykke af deres overordnede abbed Mikkel i Sorø det gods i Sæby, 
Volborg herred, der var testamenteret dem af Erik Nielsen af Hørsholm, til Klement Hage 

for 14 mark sølv.
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Original i den arnamagnaanske samling

Margrete Troelsdatter, priorinde i Vor Frue kloster i Roskilde, og hele 
konventet sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi erkender, at vi står i skyld og 
gæld til den velbyrdige mand, nærværende brevviser, Klement, kaldet Hage, 
væbner, for 14 mark sølv i god og gængs mønt i medfør af et ret lån, der er 
ydet os, for hvilke 14 mark sølv vi til samme Klement og hans arvinger med 
dette brev pantsætter alt det gods i Sæby i Vblborg herred, der er testamente
ret os af den velbyrdige mand Erik Nielsen af Hørsholm - from ihukommelse 
- til bod for hans sjæl med al den ret, der tilkom ham til samme, og som tidli
gere var pantsat til samme Erik Nielsen af den velbyrdige mand Tyge Grubbe 
af Tersløse for 14 mark sølv i gængs mønt, med tilslutning af vor ærværdige 
fader broder Mikkel, abbed i Sorø, vor overordnede, og idet han samtykker 
med os i denne henseende, og vi overgiver samme Klement og hans arvinger 
samme gods.... ’) og frit oplader oftenævnte Klement og til hans hånd al 
den ret, som tilkom os i samme gods, med alle tilliggender til nævnte gods, 
tørt og vådt, intet overhovedet undtaget, ligeledes på den betingelse, at når al
le de åbne breve2), der er affattet af nævnte^Erik Nielsen for os angående 
samme gods, eller det brev2), der er opsat for denne Erik Nielsen af for
nævnte Tyge Grubbe, viser sig eller på enhver måde kommer for dagens lys, 
da skal de straks uden enhver list eller svig overgives til oftnævnte Klement 
eller hans arvinger og i god tro gives ham i hænde. Desuden skal fornævnte 
Klement Hage eller hans arvinger have alt det fornævnte gods til deres fri rå
dighed, indtil det på lovformelig vis indløses fra denne af nævnte Tyges rette 
og lovmæssige arvinger for fornævnte 14 mark sølv som fornævnt. Til vid
nesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev sammen med segl tilhø
rende vor fornævnte fader broder Mikkel, abbed i Sorø, og Mads Rudde. 
Givet i det Herrens år 1383 på den glorrige biskop og bekender sankt Mor
tens dag.

1) herefter lakune på grund af slid på pergamentet. - 2) kendes ikke.

1383. Omkr. 18. november1). Lubeck 398
Kristian Bosel, skipper, erkender at have oppebåret 30 mark lybsk af magister Jakob 

v. Kbln, kirurg som betaling for sit skib, som han krævede af Jens Rud og dennes hustru.
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Indførelse i Lubecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Kristian Bosel, skipper, der var til stede for rådet, er
kendte, at han af magister Jakob v. Koln, kirurg, fuldstændigt og til 

sin fyldestgørelse og efter sin vilje havde faet sit skib betalt, som han krævede 
af Jens Rud og hans hustru, idet han erklærer denne magister Jakob og Jens 
og hans hustru og alle, hvem det vedkommer, for kvit og løst fra ethvert yder
ligere krav. Han tilstod ligeledes, at han af denne magister Jakob havde oppe
båret 30 mark lybske penge for nævnte skib. Dette er skrevet således efter rå
dets befaling.

1) indførelsen er den 2. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1383 ottendedagen 
efter mortensdag.

399 1383. 20. november. Stralsund
Vi herr Henning Podebusk, Danmarks riges drost, herr Henrik van Jasmund, 

riddere, Herr Mathias Zollwede, præst i Stralsund, herr Bertram Wulflam, herr Lydeke 

v. Kulpe, borgmestre i Stralsund, herr Konrad Weren, borgmester, og herr Vincentius 
Wachholt, rådmand i Greifswald, mægler forlig mellem hertug Vartislav 6. af Pommern, 
borgmestre, rådmænd og borgere i Barth på den ene side og Wedege Buggenhagen og hans 
venner og tjenere på den anden.

Original i Barth.

400 1383. 6. december
Peder Basse af Tybjerg af står til Konrad Moltke af Farebæksholm alt det gods i Vridslø- 

selille, der var pantsat til hans fader Sten Basse afJens Skytte i Høm.

Original i rigsarkivet.

Peder, kaldet Basse, af Tybjerg til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg til 
den velbyrdige og agtværdige mand, Konrad Moltke af Farebæksholm med 
dette brev har overladt og til hans hånd opladt alt det gods i Vridsløselille, 
som i sin tid fordum var pantsat til min fader herr Sten Basse, ridder - god 
ihukommelse - af en Jens Skytte, der boede i Høm, tillige med samme Jens
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Skyttes åbne brev, der er affattet herom1), samt med al den ret, der tilkom
mer mig angående samme gods. Men hvis nævnte gods ved nogle landets 
love bliver fravundet samme Konrad eller hans arvinger på grund af min 
hjemmel, da forpligter jeg mig og mine arvinger til inden et tidsrum af en 
måned at gengive og betale samme Konrad eller hans arvinger syv mark sølv 
uden nogen som helst indsigelse. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt un
der dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Niels 
Basse, Jakob Nielsen af Sørup og Peder Skytte afHæggerup. Givet idet Her
rens år 1383 på den hellige biskop Nicolaus’ dag.

l)jf. DRB. III 8 nr. 169.

1383. 6. december 401
Anders Pedersen af Svanholm, væbner, pantsætter Bjergegård og alt sit gods i Karlslun

de til Eskil Falk af Vallø for 20 mark sølv.

Original i Lunds universitetsbibliotek.

Anders Pedersen af Svanholm, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen 
XX med Gud.

Det skal være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg personlig 
eller gennem mine arvinger i sandhed står i skyld og gæld til den velbyrdige 
og agtværdige mand Eskil Falk af Vallø, nærværende brevviser, eller til hans 
arvinger for 20 mark sølv, nemlig i hvide sølvpenge, gode og gængse, for hvil
ke 20 mark sølv jeg til samme Eskil Falk med dette brev pantsætter mit gods 
i Tune herred, nemlig Bjergegård, og alt mit gods i Karlslunde med alle dets 
tilliggender, intet undtaget, i ti fulde nu middelbart efterfølgende år, fuld
stændigt at indløse nærmeste tingdag før sankt Hans dag, når disse 10 år er 
forløbet, fra denne Eskil eller hans arvinger af mig eller mine arvinger for re
de penge og ingen anden værdi, idet der er aftalt disse betingelser herfor, at 
fornævnte Eskil eller hans arvinger årligt skal oppebære frugter og afgifter af 
det fornævnte gods i disse ti år, uden at de på nogen måde skal afregnes i gæl
dens hovedstol, og således hvert år, indtil det indløses på lovformelig vis. Men 
i det år, da nævnte gods bliver indløst, skal frugterne og afgifterne af nævnte 
gods for det år sammen med hovedsummen tilfalde fornævnte Eskil Falk el
ler hans arvinger, uanset indsigelse af mig eller mine arvinger. Desuden for
pligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre, fri og hjemle fornævnte Eskil 
Falk eller hans arvinger fornævnte gods for enhver, således som landets love
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kræver. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen 
med segl tilhørende de velbyrdige mænd herr Jakob Olufsen, ridder, Peder 
Uffesen og Oluf Grubbe, væbnere. Givet i det Herrens år 1383 på bekende
ren sankt Nicolaus’ dag.

402 [1383]1). 9- december. Westminster
Kong Richard 2. af England pålægger borgmester og fogederne i Southampton efter an

søgning af to hansekøbmænd, der ‘havde ført et skib, på hvilket Johan Benynghens 
er skipper, til nævnte havn Southampton - det er for nylig ladet med sild i 
Skåne’ - og havde betalt tilbørlig told, at frigive deres last, således at de kan føre den til 
Bordeaux for at købe vin der og føre den til England.

Afskrift i London.

1) brevet er indført i kopibogen blandt brevene fra 1383.

403 1383. 11. december. Vor Frue kirkes kor i Riga
Notaren Burchard Wesendalfra Brandenburg stift, bevidner, atMeynardus deSandbo- 

cheim, Arnoldus Placgal og Wulfhardus de Stadis, der er udpeget til dommere af ærkebi
skoppen af Riga, provsten sammesteds og ordensmesteren i Livland i en strid mellem provst 
og kapitel i Riga og staden Riga om bymarkens grænser, fastsætter tidspunktetfor domsaf

sigelsen, der skalforegå i begge parters nærværelse. Vidner er Lambert Prutzen, Wloc- 
lawek sift, og Peder de Urbe, Slesvig stift, lægmænd.

Original i Riga.

404 1383. 13. december
Rike Henneke og Markvard Breyde, brødre, sønner af herr Markvard, og Hartvig 

Breyde, søn af herr Helrik, skænker 50 mark afgift i Store-Vabs til sankt Johannes kloster 
ved Slesvig hvoraf de 20 markførst er til rådighed, nårfru Wigerd, enke efter Henrik v.d. 
Wisch, og priorinde i klostret er afgået ved døden.
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Original på Gottorp.

Vi Rike Henneke Breyde (og) Markvard Breyde, sønner af herr Mark- 
vard, brødre, og Hartvig Breyde, søn af herr Helrik, erkender offent

ligt med dette åbne brev over for alle dem, der ser det og hører det læse, at 
vi og vore arvinger med velberåd hu til ære for Vor kære Frue Maria og for 
sankt Johannes med henblik på vore forfædres og vor egen sjæls nåde, ihu
kommelse og salighed har givet og med dette nærværende brev giver sankt 
Johannes klostret i Slesvig 30 mark afgift, som er beliggende i Store-Vabs, og 
som er vore. Desuden er der endnu 30 mark afgift i den samme landsby, på 
denne måde: de to trediedele af de 30 mark afgift, nemlig 20 mark, de tilfal
der hvert år fru Wigerd, der havde været herr Henrik v.d. Wischs hustru, og 
desuden priorinden i det forskrevne kloster, og en trediedel, nemlig ti mark 
afgift (tilfalder) hvert år Arnold v.d. Wischs arvinger. Når engang en af dem 
dør, nemlig forskrevne fru Wigerd eller forskrevne priorinde, hendes to 
trediedele1), der tilfalder hende hvert år, eller når de begge er døde, det vil 
sige fornævnte fru Wigerd og fornævnte priorinde, begge deres to trediedele, 
nemlig 20 mark afgift, de samme 20 mark afgift sammen med vore forskrev
ne 30 mark afgift, det udgør 50 mark afgift. Disse 50 mark afgift giver vi og 
vore arvinger til det forskrevne kloster i alle måder, som det står skrevet her 
foran, med alt tilbehør, med al frihed, med al ret og med alle markeskel, såle
des som de er beliggende, både tørt og vådt, intet undtaget derfra. Til yderli
gere vidnesbyrd om disse forskrevne punkter er vore segl med tilslutning og 
med velberåd hu hængt under dette brev. Givet år 1383 efter Guds byrd på 
den hellige jomfru sankt Lucies dag.

1) teksten har ere twe deel, meningen må være hendes andel af de to trediedele.

1383. 22. december 405
Anders Pedersen afSvanholm, væbner, forpligter sig til at hjemle Roskilde sankt Agnete 

kloster det gods i Ishøj, som hans bedstemoder Cecilie overdrog klostret som medgift til hans 
søstre Edle og Marina, mod en årtid for hans foraldre.

Original i rigsarkivet.

A nders Pedersen, væbner, af Svanholm til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

I skal vide, at jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle søstrene i 
sankt Agnete kloster noget gods i Ishøj med alle dets tilliggender, intet undta-
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get, der til evig tid er overdraget søstrene i samme kloster af min bedstemoder 
fru Cecilie - god ihukommelse - med mine klostergivne søstre Edle og Mari
na som deres medgift, for mit og mine arvingers vedkommende fra krav fra 
hvem som helst, idet jeg med dette brev ganske enkelt til sammes hånd over
giver al den ret, der tilkommer mig angående samme gods, dog således at 
nævnte søstre i deres kloster hvert år dagen efter apostlene Filips og Jakobs 
dag1) skal lade afholde mine forældres årtid med en messe og vigilier. Til 
vidnesbyrd herom mit segl2) sammen med segl tilhørende de gode mænd de 
herrer Jens, provst, og Albert, kantor ved kirken i Roskilde. Givet i det Her
rens år 1383 dagen efter apostlen sankt Thomas’ dag.

1) 1. maj - 2) den sædvanlige formel, presentibus est appensum = er .... hængt under dette 
brev, er underforstået, næppe oversprunget, jf. et tilsvarende forhold i 1376 22. maj, DRB. IV 
1 nr. 48.

406 1383. Slesvig
Halvdelen af det hus, som Detlev Smiter, kannik i Slesvig, ejede sammesteds, afstås til 

vikarernes trefoldighedsgilde.

Registratur hos Westphalen.

Afståelse af halvdelen af det hus, som Detlev Smiter, kannik i Slesvig, 
havde øst for rådhuset i Slesvig, foretaget til brødrene i vikarernes hel

lige trefoldigheds gilde i Slesvig. Slesvig 1383.

407 1383
Hamburgs kæmnerregnskab.

Efter tryk i Kåmmereirechnungen der Stadt Hamburg.

^T^il rejser: ....  1 mark til Didrik Smed, til herr biskoppen af Slesvig....  
JL Til løbere og udsendinge: ... 16 skilling til ‘skaldede’ Hartvig, til Dit

marsken langs med Ejderen....13 skilling til en udsending til de herrer Hen
rik og Klaus, grever af Holsten, til Segeberg, Nyhus, Gottorp og Itzehoe.... 
15 skilling 4 penning til Eler, til herr Klaus, greve af Holsten, til Danmark...  
26 skilling til Gerlak, til Danmark, til Henneke Limbæk.
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1383 408
Fru Adelheid fis salger halvdelen af sine fire boder i Skåne til Didrik Wardow.

Notits i Rostock.

Fru Adelheid Vos solgte med samtykke af Rothger Pilgrim halvdelen af si
ne fire boder i landet Skåne til Didrik Wardow, af hvilke halvdelen for

dum havde tilhørt Anders Nielsen, således som den havde været hans faders, 
(og) hun oplod dem til ham1), idet hun lovede garanti2).

1) d.v.s. Didrik Wardow. - 2) notitsen er indført under 1383 i håndskriftet.

1383. Slagelse 409
Kong Olufs rettertingsbrev om, at Jens luesen af lersløse har lovet at overdrage sit gods 

i Osved og Kregme til herr Henning Podebusk.

Vordingborgske registratur (1476).

Kong Olufs brev af rettertinget i Slagelse, at Jens luesen af lersløse var 
der til stede og lovede herr Henning Podebusk, at han skulde over

drage ham sit gods i Osved og i Kregme jord ved Dronningholm inden sankt 
Mikkels dag. Givet i Slagelse år 1383.

1383. Roskilde 410
Herr Peder Pedersen sælger gods i Horns herred til Hemming Jensen af Kyndby.

Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at herr Peder Pedersen til Hemming Jensen af Kyndby sælger, 
afhænder og til evig besiddelse skøder alt det fornævnte gods i Horns 

herred, som er opregnet i det foregående brev1), med alt dets tilliggende. 
Givet i Roskilde år 1383.

1) d.v.s. i Vejleby, Landerslev, Overbjerg og Dråby, jf. brev af 1396, ÆA. I 147.

1383. 411
Dronning Margrete fritager en mand i lorslunde for al kongelig tynge.
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Maribo klosters registratur. (1624).

)ronning Margretes brev, givet en mand i Tbrslunde, at han må være fri 
for al kongelig tynge. 1383.

412 1383
Niels Svej pantsætter en gård i Pebringe.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Tiels Svej af Krømlinges pantebrev på en gård i Pebringe. Givet 1383.

413 1383
Peder Grubbe skøder sin hovedgård Tblstrup til Jens Rødmersen.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

)eder Grube har skødet Jens Rødmersen sin hovedgård Tolstrup i Ring
sted herred med al dens tilliggende ejendom. 1383. På latin.

414 1383
Jens Pallesen pantsætter sit gods i Sandby til Ture Knudsen.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

“ens Pallesen har pantsat Ture Knudsen sit gods i Sandby. Givet 1383. På 
latin.

415 1383
Elene af Helsinge pantsætter en gård i Bøstrup til Peder Finkenoge.

Antvorskov klosters registratur (1607).

TI lene af Helsinge, Arnold Moltkes enke, pantsatte Peder Finkenoge en
A gård i Bøstrup. 1383.
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1383 416
Klaus v. d. Lancken og hans hustru lejer A ntvorskov klosters gods i Bakkendrup og en 

gård i Ulstrup.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Klaus v.d. Lancken og hans hustru erkender, at de har lejet alt klostrets 
gods i Bakkendrup og en gård i Ulstrup i Løve herred. 1383.

1383 417
Jens Jensen Sosadel af Gerlev lejer et møllested på Gerlev mark af Antvorskov kloster.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Jr ens Jensen Sosadel af Gerlevs brev, hvormed han erkender at have lejet et 
| møllested på Gerlev mark af klostret på sådanne vilkår, at han skal lade 
ygge en mølle sammesteds, som han siden skal beholde i sin levetid uden no

gen afgift, og derefter skal den helt tilfalde klostret igen. Ar 1383.

1383 418
Herr Henning Podebusk eftergiver Slagelse hospital den trætte, han havde haft med det 

om noget gods i Valby Vester.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Henning Podebusk, ridder, eftergav al den trætte, som var mellem ham 
og hospitalet i Slagelse om noget gods i Valby vester og erkender, at 

han ingen rettighed har i fornævnte gods. Ar 1383.

1383 419
Klaus sælger en bod i Slagelse til Siger.

Antvorskov klosters registratur (1607.).

laus solgte Siger en bod i Slagelse. 1383.
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420 1383
Jakob Nielsen i Vognserup kvitterer Esbern Gjordsen for brev på en gård i Skellingsted.

Eline Gøyes jordebog.

Fremdeles et brev, at Jakob Nielsen i Vognserup erkender at have modta
get et åbent brev af Esbern Gjordsen på en gård i Skellingsted, der lyder 

på to mark sølv, hvilket han ikke kan finde, og at han gør samme brev magtes
løst. Givet otte dage efter Vor Frue dag1) 1383.

1) usikkert, hvilken Vor Frue dag der er tale om.

421 1383
Henning Ottenhusen besegier brev.

Notits i Niels og Otto Krags våbenbog

enning Ottenhusens våben, år 1383.

422 1383
Jens Due besegier brev.

Notits i Niels og Otto Krags våbenbog.

J Jerr^Jens Due, 1383.

1) Jens Due var endnu ikke ridder.

423 [Omkr. 1383?]1)
Fiskerne af saltfisk i Cromer og Blakeney beder den engelske konge at give dem frihed 

til at drage på fiskeri ved Danmarks og Norges kyster under henvisning til, at fiskesæsonen 
er langt fremskredet, fordi kongens embedsmand trods kongens løfter hindrer dem i at udøve 
deres erhverv, og at det tager indtil et halvt år at sejle til og fra fiskepladserne.

Original i London).

Eders fattige undersåtter, fiskerne af saltfisk i Cromer og Blakeney i grev
skabet Norfolk og i andre byer i de egne, retter ydmygt for Guds skyld 

en bøn til vor stormægtige herre kongen og hans vise råd om, at da I for nylig
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i overensstemmelse med adelsmændene og de andre vise i Eders parlament 
har betænkt, at de nævnte fiskeres store møje er gavnlig og i høj grad nødven
dig for Eder, vor overherre, og for adelsmændene og borgerne i Eders konge
rige England, og I nådigt har tilsikret dem i det nævnte parlament, at hver
ken deres skibe, som er udstyrede og egnede til deres nævnte erhverv, - kal
det doggers3) - eller skipperne og fiskerne på dem skulde tilbageholdes eller 
på nogen måde forulempes af Eders embedsmænd, medmindre der skulde 
foretages en kongelig ægt, er det alligevel således, at de - uanset denne nåde, 
der på denne måde var udvist overfor dem ikke blot til gavn for de nævnte 
supplikanter, der er omsorgsfulde for hele kongerigets fælles tarv, således 
som det er sagt ovenfor, - bliver tilbageholdt og længe er forblevet under en 
sådan tilbageholdelse til stor skade og fordærv for dem selv og til tilbagegang 
for det fornævnte fælles tarv. (Derfor beder vi om), at det for Guds skyld skal 
behage Eder at tage hensyn til, at deres skibe er meget små, for størstedelen 
med en lasteevne på ti eller tolv tønder, og nogle på 18 tønder, og disse er så 
ubetydelige, at de ikke let kan udstyres til indskibning af heste, og ligeledes 
til, at deres fiskesæson er langt fremskreden, når man tager skyldigt hensyn 
til den lange rejse, de må foretage til Danmarks og Norges kyster, hvor deres 
nævnte fiskeri foregår, af den nævnte fisk, (og vi beder ligeledes om,) at det 
for Guds skyld og af hensyn til Eders kongeriges fælles tarv skal behage Eder 
at have dem som anbefalede4) og desuden nådigt give dem frihed og tilla
delse til at drage ud til deres fornævnte fiskerierhverv, i hvilket de nødvendig
vis må forblive til stadighed, idet de sejler ud og vender hjem over et tidsrum 
på næsten et halvt år, og nu er det deres tid til at drage ud på havet, og ellers 
bliver de ødelagt, og I, vore herrer, unddraget Eders forsyninger af den 
nævnte saltfisk.

1) supplikken er udateret, og det i teksten omtalte parlament ligeledes. Rotuli parliamento- 
rum fra Richard 2.s tid omtaler ikke fiskernes sag, skønt en tidligere klage fra fiskerne blev ind
givet til parlamentet 1380 16. januar, hvilket ifølge Patent Roils of Richard II 1377-81 s. 
443-44, resulterede i et kongeligt forbud 1380 23. februar mod beslaglæggelse af deres skibe, 
når de kun anvendtes til fiskeri, og det gentoges 1381 12. februar, jf. smstds. s. 597, men i begge 
tilfælde uden omtale af fiskeriet ved Danmark og Norge. Når Anthony Tuck i Mediaeval Scan
dinavia 5 s. 84 note 49 daterer supplikken til »Probably 1383«, må det bero på en formodning 
om, at supplikken måske er indgivet til kongen, medens denne var på rejse til det østlige Eng
land til Bury St. Edmund’s, Thetford og Norwich i 1383, det år, da bispen af Norwich med 
kongens billigelse var draget på korstog til Flandern mod tilhængerne af modpaven Clemens 
7.-2) oversat fra fransk af dr. phil. Povl Skårup. - 3) tomastede fiskeskibe, benyttet til havfi
skeri i Vesterhavet. - 4) d.v.s. under kongens beskyttelse.
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424 [1383-84]1)
Henneke Tzules og Arnold v. Verden lover at holde rådmandene i Stralsund skadesløse 

for deres brev angående alt det gods, der var efterladt i Ystad af den afdøde Henning Tzules.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Henneke Tzules og Arnold v. Verden lovede at holde de herrer rådmænd 
skadesløse angående alt det gods, der var efterladt i Ystad ved Hen

ning Tzules død, han, der var afgået ved døden her i Stralsund, og som Did
rik Ruter, fornævnte afdødes søstersøn, der af sine brødre er indsat som be
myndiget befuldmægtiget i denne sag, skal minde om med stadens åbne 
brev, der er udgivet således derom, at ingen retssag med påmindelse eller 
krav i fremtiden skal følge efter angående dette gods.

1) indførelsen er den 1. på siden, der er udateret, men forrige side er dateret 1383 i fasten, 
jf. ovf. nr. 312, og den efterfølgende 1384 i fasten.

425 * [1383-84]1)
Hr. Tideman v. Buren og hans søn Johan lover at holde rådmandene i Stralsund ska

desløsefor deres brev angående alt det gods, der var efterladt i Ystad af den afdøde Nicolaus
Rugenwalde.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Herr Tideman v. Buren og Johan, hans søn, lovede at holde de herrer 
rådmænd i Stralsund skadesløse angående alt det gods, der var efter

ladt i Ystad ved Nicolaus Rugenwaldes død, han, der var afgået ved døden 
sammesteds, og som Gerhard v. Ose skal minde om med stadens åbne brev, 
der er udgivet således derom, at ingen påmindelse, intet påkrav eller enhver 
anden retssag skal følge efter i fremtiden.

1) indførelsen er den 3. på siden, der er udateret, men forrige side er dateret 1383 og den 
efterfølgende 1384.

426 [1383-84]1)
Mathias Leneke og Lydeke Sasse lover at holde de herrer rådmand i Stralsund skadesløse 

for deres krav angående tre skibe, der var gået i arv til enken efter Johan Paris, der blev 
drabt i Dragør, og deres børn.
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Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Mathias Leneke og Lydeke Sasse lovede at holde de herrer rådmænd i 
Stralsund skadesløse angående tre skibe, kaldet ‘skuder’, der efter 

tilbørlig arvegang var tilfaldet enken efter Johan Paris, der - o, ve - var dræbt 
i Dragør, og hans børn til deling, nemlig eet i Rostock og de to øvrige i Wis- 
mar, sammen med lejen, der hidrørte fra samme, og som man skal minde om 
gennem Henrik Grawetop, der var bemyndiget befuldmægtiget i denne sag, 
med stadens åbne brev, der er overgivet derom, så at ingen påmindelse eller 
nogen som helst anden retssag på nogen som helst måde skal følge efter angå
ende dette gods, der således bliver overgivet nævnte Henrik.

1) indførelsen er den sidste på siden, der er udateret, jf. nr. 424.

1384. 6. januar. Ringsted 427
Kong Oluf tildømmer for fjerde gang Henrik Skytte en gård i Sandby.

Original i den arnamagnceanske samling

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
indbyggerne på Sjælland, hilsen og nåde.

Eftersom det på luse herredsting og Sjællands landsting ved gode mænd 
i sandhed er bragt i erfaring og lovligt godtgjort, at noget gods, nemlig en 
gård i Sandby med alle dens tilliggender, fuldt ud tilhører nærværende brev
viser Henrik Skytte med sand arveret efter hans moders død, tildømmer vi 
for fjerde gang samme Henrik nævnte gård med alle dens tilliggender, at be
sidde evindeligt, idet vi urokkeligt påbyder, at ingen, af hvilken stand eller 
stilling han end er, på nogen måde må befatte sig med nævnte gård mod sam
me Henriks vilje. Givet i Ringsted under vort rettertingssegl i det Herrens 
år 1384 på helligtrekongersdag med Niels Drage som vidne.

[1384. Efter 8. januar - før 27. maj]1) 428
Henrik v. Dortmund pantsætter to boder i Skanør til Gese, enke efter Goswin v. Ha

meln for 36 mark.
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Notits i Rostock.

Henrik v. Dortmund pantsatte til Gese, enke efter Goswin v. Hameln, 
sine to boder i Skåne eller i Skanør i Travegade ved Rostockernes kir

ke og afgifterne fra samme, at oppebære så længe, indtil hun havde oppebå
ret 36 mark. Når de er oppebåret, skal nævnte boder være kvit, og hvis de 
bliver solgt, da skal hun med tak oppebære de første penge, der kommer fra 
samme, uden yderligere udsættelse.

1) notitsen er indført under 1384 i håndskriftet mellem de to dateringer.

429 1384. 13. januar
Reces af de preussiske staders dag.

Original (A) og afskrift (Ba) i Thorn.

A.
Disse herefter skrevne artikler 

har stæderne at drøfte og tage stil
ling til.

< 1 > For det første om det mø
de, der skal holdes med dronningen 
af Norge og med Danmarks riges 
råd i Nykøbing eller i Vordingborg 
14 dage efter påske1), hvad man 
skal forelægge der og forhandle.

Derom synes det os at være tilrå
deligt, at man tager stilling til mø
det med breve, så godt man kan.

Ba:
I det Herrens år 1384 på otten

dedagen efter helligtrekongersdag 
har rådsudsendingene fra stæderne 
Thorn, Danzig, Königsberg gen
nemdrøftet dette.

< 1 > For det første om det møde 
med dronningen og Danmarks ri
ges råd, der skal holdes 14 dage ef
ter påske1) i Nykøbing eller i Vor
dingborg, er det vor vilje, at man 
skal tage stiling til mødet med bre
ve på den måde, at det ligger for 
langt væk fra os, og for mange an
dre sagers skyld, der påhviler os i 
denne tid, så at vi ikke kan sende 
vore sendebud dertil, og vi beder 
hansestæderne om, at de sørger for 
og tilstræber vort bedste på mødet 
angående den skade, som vore folk 
har lidt, så at der vederfares dem 
bilighed og ret derfor, således som 
vi helt og fuldt har tillid til, at de 
kan.
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<2> .... 2)
<3> Fremdeles om pundtolden 

og tolden i Skåne, at enhver fra 
stæderne skal aflægge regnskab 14 
dage efter påske, så vil vi stadig la
de opkræve pundtolden som før 
ved vor svorne ed, således som vi 
også begærer af Eder. Angående 
det regnskab, som vi har indbyr
des, beder vi om at lade det bero, 
indtil hansestæderne mødes en
gang.

Det synes os at være helt rime
ligt, at hvis de aflægger regnskab 
for tolden i Skåne og for deres 
pundtold, at man også aflægger 
regnskab for vor.

<4> Fremdeles om Bertold Ni
enborgs kogge.

Som stæderne er blevet enige 
om, så skal man forholde sig 
der.....4), men vor reces, der er 
skrevet i året (13)805), indeholder 
ikke noget derom.

<5> Fremdeles om den kogge, 
som Heine v.d. Ende førte.

Eftersom det er passende og be
lejligt, skal man betale hans pris.

<2> .... 2)
<3> Fremdeles om pundtolden 

og tolden i Skåne, som stæderne 
skal aflægge regnskab for o.s.v.3), er 
det vor vilje, at vi stadig vil op
kræve pundtolden ligesom før ved 
vore svorne eder. Angående det 
regnskab, som vi har med hinan
den, (er det vor vilje), at det står i 
bero, indtil hansestæderne mødes 
engang.

<4> Fremdeles angående det, 
at de fra Danmark begærer at slut
te forbund med hansestæderne 
mod sørøverne, så er det vor vilje, 
at vi ikke vil slutte forbund med 
nogen. Vil nogen hjælpe os mod 
vore fjender, det bør vi gengælde.

<5> Fremdeles angående det, 
at de fra Kampen begærer, at hvis 
hansestæderne til købmandens be
hov opnår bedre privilegier i Nor
ge, Danmark, Holland og Flan
dern, skal de kunne nyde godt af 
dem ligesom de andre stæder o.s.v.; 
herom har vi to meninger, en fra 
Thorn og Königsberg, der går ud 
på, at man skal forholde sig over 
for dem, som man hidtil har for
holdt sig, derimod er det dem fra 
Danzigs mening, at hvis de fra 
Kampen med deres beseglede bre-
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<6> Fremdeles om, at de fra 
Danmark begærer at slutte for
bund med hansestæderne mod sø
røverne for at fordrive dem.

Det synes os tilrådeligt, at vi ikke 
slutter forbund med nogen på så
dan måde, medmindre man ved 
hvordan eller hvorfor.

< 7 > Fremdeles begærer de fra 
Kampen, at hvis hansestæderne til 
købmandens behov opnår bedre 
privilegier i Norge, Danmark, Hol
land eller i Flandern, skal de kunne 
nyde godt af dem ligesom de andre 
stæder.

Herom er det vor vilje, at man 
forholder sig over for dem, som 
man tidligere og hidtil har forholdt 
sig over for dem.

<8> Fremdeles om den livrente, 
som Langelow ønsker at få af han
sestæderne.

Det er vor vilje, at hvis der er til
sagt eller lovet ham noget af hanse
stæderne, så er det rimeligt, at man 
holder det over for ham.
<9>6) De fra Danzig har besluttet, 
at hvis de fra Kampen med deres 
beseglede breve slutter forbund 
med hansestæderne og vil være ly
dige ligesom de andre, så vilde det 
være urimeligt at nægte dem det.

< 10 > De fra Thorn og Konigs- 

ve slutter forbund med hansestæ
derne og vil være lydige ligesom de 
andre, så er det urimeligt at nægte 
dem det.

<6> Fremdeles om Bertold Ni
enborgs kogge og om den kogge, 
som Heine v. d. Ende har ført, og 
om Langelows livrente er det vor 
vilje, at man stiller det i bero indtil 
det tidspunkt, da hansestæderne 
samles med hinanden, så at man 
yderligere kan forhandle derom 
o.s.v.
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berg har besluttet, at man skal for
holde sig over for dem, som man 
tidligere og hidtil har forholdt sig 
over for dem.

< 11 > Fremdeles om koggen7) og 
den, Heine v.d. Ende har ført, og 
om Langelows livrente er det vor 
vilje, at man lader det bero indtil 
det tidspunkt, da hansestæderne al
le samles med hinanden, så man 
yderligere kan forhandle derom.

1) 10. april. - 2) handler om fredeskibene. - 3) den indledende formulering her og i det føl
gende knytter sig til de forskellige punkter i recessen 1383 [efter] 4. oktober, nr. 392. - 4) laku
ne som følge af et hul i originalen. - 5) jf. nr. 392 note 3. - 6) §§ 9-11 er skrevet af en anden 
hånd. - 7) ovenover er til forklaring noteret Bertold Nienborgs.

(13)84. 13. januar 430
Udkast til et brev af de preussiske s tæder, hvori de underretter om resultatet af deres ind

byrdes forhandlinger vedrørende deltagelse i de kommende forhandlinger i Nykøbing med 
dronning Margrete.

Udkast i Thorn.

Med såre kærkommen hilsen i vedvarende kærligt venskab og med øn
sket om i bund og grund på enhver måde at være til tjeneste.

Oprigtigste blandt I herrer venner. Vi har modtaget Eders brev, der for 
nylig er oversendt til os. Med hensyn til punkterne, indeholdt i Eders nævnte 
brev og i den sidste reces, der blev affattet på den nærmest forbigangne for
samling af stæderne, der holdtes i Lübeck1), har vi afholdt en dagtingning 
om den dagtingning, som det er aftalt at afholde med den berømmelige fyrst
inde dronningen af Norges rige samt med Danmarks riges råder, til hvilken 
vi i øjeblikket ikke er i stand til eller på nogen måde kan sende vore rådsud
sendinge på grund af forskellige uroligheder, der truer os fra Litauernes side 
og fra andre borgfolk, der lejrer sig rundt om os2). Derfor anråber vi Eder, 
agtværdige herrer, med så megen iver, vi kan, om, at I skal sørge for at holde 
nævnte dagtingning med nævnte fru dronning af Norges rige og Danmarks 
riges råder i Nykøbing, idet I ved fornævnte dagtingning viser Eder til gavn 
for hansekøbmanden, således som I til enhver tid plejer at gøre det, og efter-
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som vi nærer tillid til Eder, agtværdige herrer. < 1 > Desuden svarer vi Eder, 
agtværdige herrer, angående udrustningen af kogger til fredeliggørelse af ha
vet, at det for tiden er os meget upassende og ubelejligt, at vi nu skulde udru
ste kogger til fredeliggørelse af havet. Derfor bønfalder vi Eder, gode om
sigtsfulde herrer, om, at I udruster kogger til fredeliggørelse af havet og andre 
hertil nyttige og stærke skibe, således som I, agtværdige herrer, tidligere ple
jede at udruste. Til denne udrustning skal vi, så hurtigt det måtte behage 
Eder, anordne 800 mark i preussisk mønt af pundtolden; I skal anvise dem, 
til hvem I vil, og dem, til hvem I anviser nævnte penge, vil vi ufortøvet betale, 
når vi har set Eders brev, og summen af dette års pundtold er ikke så stor, som 
den plejede at være de andre år. Dette skyldes, at vore landsherrer har for
budt sejladsen på vore lande. < 2 > Men, således som I tilføjer angående for
bundet, der skal sluttes med dem fra Danmark o.s.v. Dertil siger vi, at vi ikke 
nu kan gøre noget hertil. Men hvis nogen vilde gøre noget godt for vor skyld, 
vilde han skaffe sig mange taksigelser. <3> Endelig, således som I, gode 
herrer, har ladet svare os angående dem fra Kampen o.s.v. Vi gensvarer Eder, 
omsigtsfulde herrer, hertil: hvis den vil nyde de friheder og privilegier, som 
hansekøbmanden benytter, at de da skal samle alle de rettigheder, som han- 
sekøbmanden skal tilvejebringe; at de ikke må afslå at tilvejebringe disse, 
men skal binde sig hertil. Det er vor hensigt, at de skal skynde sig at bestyrke 
dette med deres brev med segl efter hansekøbmandens vilje. <4> Desuden 
angående afregningen af pundtolden o.s.v. Så hurtigt søstædernes rådsud
sendinge måtte mødes på næste forsamling, vil vi give vore rådsudsendinge, 
der skal sendes til forsamlingen, fuldmagt og befaling til at foretage afreg
ning. <5> Angående Bertold Nienborgs kogge og Langelows indtægter 
skal I tillade, at dette henstår ganske uafgjort til næste forsamling af stæder- 
ne; da skal vore rådsudsendinge holde forhandling med Eder om det for
nævnte og åbenbare vor vilje for Eder, ærværdige herrer. Den Højeste bevare 
Eder og byd over os. Givet (13)84 på ottendedagen efter helligtrekongers dag 
o.s.v. under rådmændene i Danzigs sekret, som vi alle for øjeblikket benytter 
o.s.v.

1) 1383 4. oktober, jf. nr. 392. - 2) allerede 1383 9. juli omtales det, at højmesteren for den 
tyske orden var på krigstogt mod Litauerne, jf. Hanserec. III 150 nr. 170, for at omvende dem 
til kristendommen med det resultat, at den ene af de litauiske fyrster, Witold (Witowt), lod sig 
døbe og 1384 30. januar tog sit fyrstendømme til len af den tyske orden, jf. SS. rerum Pruss. 
III 125-30 og Fritz Boldt, Der deutsche Orden und Littauen 1370-1386 (Königsberg 1873), 
især s. 80-90. Hvilke begivenheder der i denne forbindelse hentydes til som undskyldning for 
ikke at deltage i hansestædernes drøftelser, kan dog ikke præciseres nærmere.
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[1384]1). 17. januar 431
Rådet i staden Elbing meddeler rådet i Danzig at højmesteren har samtykket i resultatet 

af forhandlingerne i Marienburg 13. januar, og beder dem undskylde de preussiske stader 
i et brev til Lübeck og afsende sendemand til forhandlingerne med dronning Margrete i 
Nykøbing.

Original i Danzig

Efter venlig hilsen2).
Idet man skal gøre alt, hvad der virker behageligt, så vid, I ærlige 

mænd, at vi efter stædernes begæring for anden gang måtte opsøge vor her
re, højmesteren, i Marienburg med den reces, der er sendt os, da han den 
første gang ikke vilde stille os tilfreds; dog har vi med møje, skønt det er blevet 
os surt, helt sat vor vilje igennem om de artikler, der er skrevet til os, så at man 
aftaler at skrive et brev tilbage til de herrer i Lübeck uden opsættelse, og ef
tersom I var til stede på mødet og kender alle forhandlinger fuldt vel, så skal 
I handle efter indholdet af den sidst forgangne reces, og skriv et brev til de 
fornævnte herrer efter Eders skøn; det er vor begæring og vor herre højme
sterens, at I ufortøvet undskylder stæderne i Ereussen velvilligt deri og også 
ufortøvet til visse agter at sende bud til mødet med dronningen i Nykøbing, 
to eller tre eller så mange, de finder det for godt, for i fuld troskab at forsvare 
os. Givet på Antonius’ dag under vort sekret.

Rådmændene i Elbing.
1) jf. nr. 429-30. - 2) adressen står på brevets bagside: Skal gives til de vise herrer, rådmcend i 

Danzig vore særlige kære venner.

1384. 23. januar. Fyns landsting 432
Fyns landsting bevidner, at Peder Ottosen, borger i Svendborg harfået et tingsvidne om, 

at bymand, der dyrker agerjord uden for deres sogns granser, ikke i høsttiden på lovlig vis 
kan bringe optagne husdyr til deres hjemby, men skal indrette kvagfoldefor disse dyr ude 
på marken. Endvidere fastslås, at optagning af husdyr - bortset fra geder - ikke kan fin
de sted i deres inddigede smålodder (abildgårde, kålgårde og toftegårde).

Afskrifter i rigsarkivet og på det kongelige bibliotek.

Peder Friis, landstingssaghører på Fyn, Jens Hennekesen, borgmester i 
staden Odense, Ove Bonde, Henneke Westfal, Anders Pedersen, Henze 

Pape, Rikard Friis, Jens Tordsen, Robert Rikardsen, Tyge Pedersen, Jens
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Møllersen, borgere i Odense, Jens Larsen, Peder Henriksen, foged i Skam 
herred, og Jens Andersen, foged i Lunde herred, til alle, der ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Idet vi aflægger vidnesbyrd om sandheden, erklærer vi over for Eder alle, 
at vi i det Herrens år 1384 lørdagen næst før sankt Paulus’ omvendelses
dag1) har været til stede på Fyns landsting, har set og i lige måde hørt, at 
den gode mand Peder Ottosen, borger i Svendborg, på samme landsting fik 
et fuldt, lovligt og fyldestgørende tingsvidne af egnede, lovkyndige mænd, 
som bevidnede, at indvånere i torvebyer, der dyrker agerjord uden for deres 
sogns grænser i overensstemmelse med2) vort lands love ikke på lovlig vis i 
høsttiden3) kan beslaglægge okser og heste, småkvæg, får og svin eller hvilke 
som helst andre dyr, som under menneskers ansvar4) græsser i deres korn 
og afgrøder, eller drive, føre eller på nogen anden måde jage de optagne (hus
dyr) til deres torvebyer, hvor de personlig bor, men de skal inden for skellene 
for de af dem dyrkede agre og marker have (kvæg)folde og aflukker5), i hvil
ke de passende og sømmeligt skal bevogte disse optagne (husdyr). Yderligere 
bevidnede de, at ingen i overensstemmelse med vort lands love på nogen må
de kan beslaglægge kvæg, okser og heste eller hvilke som helst andre dyr, som 
græsser under menneskers ansvar, inden for deres stendiger, der er adskilt fra 
de fælles agre og marker, indtaget på folkesproget som ‘bælwænghæ’6), med 
undtagelse af geder, som loven angiver7) ikke er dette privilegium værd. 
Dette er handlet ovennævnte år, dag og sted i nærværelse af mange troværdi
ge mænd, lærde og kyndige i loven. Til større vitterlighed herom er vore segl 
hængt under dette brev.

1) 25. januar. - 2) det følgende er en fortolkning og en innovation af J. L. III 50, 59 og 60. 
- 3) ifølge J. L. III 59 gælder markfreden for rugsæd fra påske og for vårsæd fra pinse. Lands
tingserklæringens fremhævelse af problemet i høsttiden skyldes vel de særligt vanskelige over
vågningsforhold, der har gjort sig gældende. - 4) teksten har sub manu hominum; modsætnings
vis har man nok haft begrebet driftefa i tankerne. - 5) i J. L. omtales sådanne kvægfolde for 
optagne dyr ikke, men de kendes fra senere kilder, Poul Meyer, Danske Bylag s. 409. - 6) 
dansk ord i den latinske tekst; ordet, der kun kendes fra dette sted er, formentlig med Luciop- 
pidan som meddeler, herfra givet videre til Moths ordbog; det er rimeligvis forskrevet; mulig
vis skal det læses (wic)bældwænge. - 7) i J. L. III 60, hvor geders særlige stilling omtales, begyn
der kapitlet med : »Abildgård, kålgård og toftegård skal enhver vogte med sit eget gærde«. Ret 
til optagning af dyr - bortset fra geder - gælder ikke for disse områder.

433 1384. 23. januar. Slagelse
Kong Oluf tildømmerfor anden gang Tyge Puder det gods i Illerup, der ved arv var til

faldet ham og hans hustru.
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Vidisse 1402 8. marts i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde.

I skal vide, at vi for anden gang tildømmer nærværende brevviser Tyge 
Puder noget gods i Illerup i Ars herred, som på lovlig vis er tilfaldet ham med 
hans hustru, og som aldrig siden er afhændet af ham til nogen anden, at be
sidde evindelig, idet vi påbyder, at ingen på nogen måde må befatte sig med 
nævnte gods mod hans vilje. Givet i Slagelse under vort rettertingssegl i det 
Herrens år 1384 lørdagen næst før sankt Paulus’ omvendelsesdag med Niels 
Drage som vidne.

1384. 7. februar. Sorø 434
Ærkebiskop Mogens af Lund forbyder priorinden for Roskilde sankt Agnete kloster i 

fremtiden at afhænde eller udleje klostrets gods, som han efter pave Urban 6. s pålæg har 
tilbagekaldt fra uretmæssige besiddere.

Afskrift hos Bartholin.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til sin elskede datter, den nuværende el

ler den til enhver tid værende priorinde for Roskilde sankt Agnete kloster og 
hele det menige konvent sammesteds, faderlig kærlighed og hilsen med Gud.

Eftersom den højhellige fader i Kristus og herre, vor herre Urban 6., ved 
Guds forsyn pave, på Eders ydmyge henstillinger ved apostolisk brev har 
overdraget os og ved overdragelsen pålagt os med apostolisk myndighed til 
samme Eders klosters retmæssige eje at tilbagekalde Eders klosters gods, som 
er tilbageholdt af dem, der uretmæssigt har bemægtiget sig det, og beslaglagt 
af dem, der uretmæssigt forholder dem det, og at bevare det, efter at det er 
kaldt tilbage, nemlig således at det for fremtiden ikke skal være Eder tilladt 
at afhænde noget som helst af nævnte klosters gods eller andre ejendele til no
gen som helst eller for længere tid leje det ud, hvad samme apostoliske sædes 
os overdragne hverv strengt forbyder, forbyder vi Eder strengt med dette 
brev i kraft af den hellige lydighed med ovennævnte myndighed, at I ikke til 
nogen på nogen måde for fremtiden drister Eder til at afhænde nævnte gods 
eller andre ejendele, som vi nu havde tilbagekaldt eller til enhver tid på for
langende måtte lade tilbagekalde, eller til for længere tid at leje det ud. Givet 
i Sorø i det Herrens år 1384 Septuagesima søndag under vort sekret, der 
hænger under dette brev.
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435 1384. 9. februar. Næsby
Kong Oluf tildømmerfor tredie gang Tyge Puder det gods i Illerup, der ved arv var til

faldet ham og hans hustru.

Vidisse 1402 8. marts i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde.

I skal vide, at vi for tredie gang tildømmer nærværende brevviser, Tyge 
Puder, noget gods i Illerup i Ars herred, som på lovlig vis er tilfaldet ham med 
hans hustru, og som aldrig siden er afhændet af ham til nogen anden, at be
sidde evindelig, idet vi påbyder, at ingen på nogen måde må befatte sig med 
nævnte gods mod hans vilje. Givet i Næsby under vort rettertingssegl i det 
Herrens år 1384 tirsdagen næst efter den hellige jomfru Marias renselsesdag 
med Niels Drage som vidne.

436 1384. 9. februar. Domkirken i Napoli
Pave Urban 6. pålægger abbeden i Neuenkamp kloster at bringe striden mellem biskop 

Niels af Roskilde og nogle borgere i Roskilde og Schwerin om nogle pengesummer til behø
rig afslutning

Registratur i den arnamagnceanske samling.

Urban (6., som jeg mener)1), pave, pålægger abbeden i Neuenkamp 
kloster, Schwerin stift, at han skal bringe sager mellem Niels, biskop 

af Roskilde, og nogle borgere i Roskilde og Schwerin til tilbørlig afslutning 
angående nogle pengesummer og andre ejendele, hvorom fornævnte biskop 
havde klaget til ham. Givet ved domkirken i Napoli den 9. februar i hans sjet
te pontifikatsår.

Registratur af Lucoppidan.

Samme bulle, rettet til abbeden i Neuenkamp kloster angående samme 
uret2).

1) registrators egen bemærkning. - 2) Lucoppidan registrerer dette brev umiddelbart efter 
nr. 437.
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[1384. Omkr. 9. februar?]1). 437
Pave Urban 6. pålægger biskopperne af Lübeck, Kammin og Ribe at skride ind mod 

dem, der øver uret mod kirken i Roskilde og biskop Niels.

Registratur af Lucoppidan.

I året 1363 (!) pave Urban 6.s bulle, der pålægger de herrer biskopper af 
Lübeck, Kammin og Ribe, at de med rette skal skride ind mod dem, der 

øver uret mod kirken i Roskilde og biskop Niels, idet de skal tugte dem med 
kirkens straf, hvis de ikke giver møde og gør fyldest.

1) dette brev tager muligvis sigte på samme forhold som forrige nr. 1363 er da antagelig 
fejlskrift af Lucoppidan for 1383 som ufuldstændig reduktion af det 6. paveår, der går fra 1383 
18. april til 1384 17. april.

[1384. Omkr. 9. februar?]1) 438
Pave Urban 6. pålægger abbeden i Neuenkamp at tilbagekalde det gods, der ulovligt 

var frataget kirken i Roskilde.

Registratur af Lucoppidan.

Urban 6. rettede på lignende måde en bulle til abbeden i Neuenkamp 
kloster i Schwerin stift angående samme tilbagekaldelse2) af gods.

1) brevet er muligvis udstedt i forbindelse med den i nr. 436 omtalte sag. - 2) henviser til 
ordlyden DRB. II 3 nr. 14, der går umiddelbart forud i håndskriftet.

1384. 10. februar 439
Jens Ulf sen, bymand i Malmø, skøder kapitlet i Lund, der i forvejen besidder den ene 

halvdel af hans gård, den anden halvdel mod afholdelse afen årtidfor hans hustru og hen
des afdødeførste mand og en anden for ham selv, medens der skal holdes en årlig messefor 
dem af kannikeme, så lange de lever. Endvidere skal de bo frit i gården på livstid.

Afskrift i Lundebogen.

Jens Ulfsen, bymand i Medmø, til alle, der far dette brev at se eller hører 
det læse, hilsen evindelig med Gud.

Eftersom det ærværdige kapitel ved den hellige kirke i Lund besidder halv
delen af den gård, i hvilken jeg nu personlig bor, ønsker og vil jeg, at det skal
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stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at vi, jeg og min hustru, ud af et 
dybtfølt og længe næret ønske hos mig og efter moden overvejelse af et råd 
fra min elskede hustru Cecilie Tidemansdatter til pris og ære for Gud den al
mægtige og den glorrige jomfru Maria og martyren sankt Laurentius gav
mildt giver, overdrager og overgiver og med dette brev skøder den anden 
halvdel af samme gård, som tilhører os med rette og de facto, med alle samme 
gårds tilliggender eller tilbehør ud til alle fire hjørner med grundstykke og al
le huse, der er rejst eller måtte blive rejst ved den af os, til fornævnte ærværdi
ge kapitel i Lund til bod for vore og vore forældres sjæle, at besidde til evig 
tid med alle dens tilliggender i første og sidste instans på den betingelse, at 
fornævnte kapitel skal være bundet til hvert år af samme gårds afgift at holde 
to årtider efter vor død, nemlig en for min fornævnte elskede hustru og hen
des første ægtefælle Henzeke Læge den yngre og en anden for min sjæl på 
min dødsdag med vigilier og højmesse i koret og ti sungne messer ved altrene 
nede i samme kirke på hver dag for vore årtider; men så længe vi lever, skal 
kannikerne årligt holde en messe for os tirsdagen efter sankt Mortensdag1). 
Desuden skal også den hellige Lundekirkes bygningsfond efter vor død hvert 
år have en skilling grot af afgiften, de fattige hver årtidsdag en skilling grot, 
vikarerne seks grot og klokkerne to grot, men resten af afgiften skal deles lige
ligt mellem de kanniker, som begge dage overværer vigilierne og messerne. 
Vi føjer og knytter også denne betingelse til, at jeg og min fornævnte hustru 
og hver den af os, der overlever den anden, frit skal kunne bo i samme gård, 
så længe vi lever, uden enhver byrde og afgift. Vi vil vedligeholde og bygge 
huse og bygninger, således som dette måtte være tjenligt, og Gud giver os ev
ne dertil, men efter at vi begge er døde, skal kapitlet frit råde over fornævnte 
huse ved gården. Også alle huse, der er eller bliver bygget af os i den anden 
halvdel af samme kapitlets gård, som den ærværdige mand magister Jakob, 
kannik i Lund, for tiden sidder inde med, giver og tilstår vi på samme måde 
efter vor død til ovennævnte kapitel i Lund, med den tilføjede bestemmelse, 
at hvis nogen af vore arvinger vil leje nævnte gård af kapitlet og bo der, skal 
de være nærmere dertil end andre for en passende afgift. Til klart vidnesbyrd 
og fastere erindring om alt dette er mit segl hængt under dette brev tillige 
med segl tilhørende de gode mænd, nemlig herr Jon, præst, forstander for 
helligåndshuset i Malmø, Svend Ivarsen og Konstantin Jakobsen, rådmænd 
sammesteds. Givet og handlet i det Herrens år 1384 på jomfruen sankt Scola- 
sticas dag.

1) 11. november.
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1384. Omkr. 16. februar1). Lübeck 440
Johan Horborg erkender at have modtaget 60 mark penge af magister Jakob v. Köln 

på Jens Rud og hans hustrus vegne som erstatning for sild, der varfrataget ham af dennes 
tjenere.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Johan Horborg, der var til stede ved denne bog, er
kendte, at han af magister Jakob v. Köln har modtaget og vel oppe

båret 60 mark penge efter sin vilje, for hvilke han2) iøvrigt havde aflagt løfte 
til ham på Jens Rud og hans hustrus vegne angående de sild, der fordum var 
blevet frataget ham at nævnte Jens’ tjenere, således som dette iøvrigt var ble
vet aftalt mellem dem, idet han erklærer denne magister Jakob sammen med 
hans fornævnte høvedsmænd for kvit og løst fra ethvert yderligere krav.

1) indførelsen er den 5. på en side, der som overskridt har I det Herrens år 1384Julianas dag. 
- 2) Jakob.

1384. 20. februar. Gottorp 441
Detlev Rantzau, kaldet Struve, kvitterer på egne og broderen Lyder Rantzaus vegne gre

verne Henrik 2. og Klaus af Holsten for de 900 mark, som disse skyldte deres fader Brevet 
er beseglet ‘på Gottorp’.

Original på Gottorp.

1384. 26. februar. Næsby 442
Kong Oluf pålægger Niels Jakobsen Bille af Æbeltved, Jakob Nielsen af Vognserup, 

Jakob Mogensen af Ellinge og Klaus van Hagen at indføre Henrik Skytte i en gård i Sand
by, luse herred.

Original i den arnamagnceanske samling.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
indbyggerne på Sjælland, hilsen og nåde.

Vi pålægger Niels Jakobsen, kaldet Bille, af Æbeltved, Jakob Nielsen af 
Vognserup, Jakob Mogensen af Ellinge og Klaus v. Hagen hos Eder at indfø
re nærværende brevviser Henrik Skytte i håndgribelig besiddelse af en gård 
i Sandby i Tuse herred, der efter hans moders død med arveret lovligt er tilfal
det ham, og som aldrig senere af ham er afhændet til nogen anden, og forsva-
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re ham efter indførelsen i samme, således som landets love kræver det. Givet 
i Næsby under vort rettertingssegl i det Herrens år 1384 dagen efter apostlen 
sankt Matthias’ dag med Niels Drage som vidne.

443 1384. 28. februar
Matheus Runtinger, købmand i Nürnberg sender sin svend (Ulrik) Fürtter på han

delsrejse til Prag Frankfurt a. d. Oder eller Stettin eller til Øresund.

Regnskabsnotits i Nürnberg.

Fremdeles rejste Fürtter med varerne herfra til Prag på den hvide søn
dag1). Jeg gav ham 30 gylden til kørsel og fortæring og 22 gylden til 

varerne; med dem skal han rejse til Frankfurt a. d. Oder eller til Stettin eller 
til Øresund, eller hvor han mener, at han allerbedst kan sælge det.

1) søndagen Invocavit, 1. søndag i fasten.

444 1384. [Efter] 28. februar. Lübeck
Reces af hansedagen i Lubeck.

Original i Hamburg og afskrift i Wismar

Idet Herrens år 1384 søndagen Invocavit forsamledes de herrer rådsud
sendinge i Lübeck, nemlig fra Rostock herr Ludvig Kruse, fra Stralsund 

herr Gregor Swerting, fra Wismar de herrer Henrik Wessel og Peter Ströme
kendorp, fra Lübeck de herrer Simon Swerting, Hartman Pepersak, Ger
hard v. Attendorn og Herman v. Osenbrugge, idet rådsudsendingene fra rå
det i Hamburg var til stede, nemlig de herrer Bertram Horborg og Heine 
Ybing, og rådsudsendingene fra Lüneburg, nemlig de herrer Didrik Sprin- 
gintgud og Albrecht Hoyke, og gennemdrøftede nedenforanførte.

< 1 > Først holdt de drøftelse om de forhandlinger, der skulde afholdes i 
Nykøbing, og enedes om dette, at hvis de fra Rostock, Stralsund og Wismar 
vil meddele dem fra Lübeck, at de ikke vil holde disse forhandlinger, da skal 
de fra Lübeck i alle deres navn underrette fru dronningen af Norge, Dan
mark riges råder samt stæderne ved Zuidersøen om, at disse fornævnte for
handlinger ikke skal afholdes.

<2-3>.... ’)
1) de udeladte artikler vedrører fredeskibene og Flandern.
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1384. 29. februar. Næsby 445
Kong Oluf tildømmerforfjerde gang Tyge Puder det gods i Illerup, der ved arv var til

faldet ham og hans hustru.

Vidisse 1402 8. marts i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde.

I skal vide, at vi for fjerde gang tildømmer nærværende brevviser, Tyge 
Puder, noget gods i Illerup i Ars herred, som på lovlig vis er tilfaldet ham med 
hans hustru, og som aldrig siden er afhændet af ham til nogen anden, at be
sidde evindelig, idet vi påbyder, at ingen på nogen måde må befatte sig med 
nævnte gods mod hans vilje. Givet i Næsby under vort rettertingssegl i det 
Herrens år 1384 mandagen næst efter apostlen sankt Matthias’ dag med 
Niels Drage som vidne.

1384. 2. marts. Sjællands landsting 446
Jens Troelsen, landstingsdommer på Sjælland, og seks gejstlige og verdslige erklærer, at 

Konrad Moltke af Farebæksholm har ladet Anders Ovesens brev af1341 27. maj, Henne- 
ke Sylows af 1344 27. september, Lydeke Sunesens af1357 24. juni, Henneke Andersen 
Skyttes af 1365 6. maj og Jakob Skaves af1382 5. marts vidimere på Sjællands lands
ting.

Original i rigsarkivet.

Jens Troelsen, landstingsdommer på Sjælland, broder Jens, abbed i Ring
sted, Konrad Moltke, høvedsmand på borgen Vordingborg, Jakob Oluf- 

sen, præst ved sankt Hans’ kirke i Ringsted, Jakob Nielsen af Sørup, Jens 
Kældersvend af Sigersted og Jens Gyrstinge af Ås til alle, der ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige at vi i det Herrens 
år 1384 onsdag i fastetamperdagene på Sjællands landsting personlig har væ
ret til stede, set og hørt, at en velbyrdig og agtværdig mand, nærværende 
brevviser, Konrad Moltke af Farebæksholm lod læse og offentliggøre nogle 
åbne breve med velbevarede og hele segl, uskrabede, ustungne og i enhver 
henseende ubeskadigede, ja ganske umistænkelige, i hvilke indholdet ord til 
andet er således som følger: Anders Ovesen til alle, der ser dette brev (o.s.v. 
= DRB. III1 nr. 172). Efter at dette brev var oplæst, lod han læse et andet
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brev, i hvilket indholdet fuldstændigt er som følger: Henneke Sylow til alle, 
der ser dette brev (o.s.v. = DRB. III2 nr 92). Fremdeles lod han dette brev, 
læse, som følger: Lydeke Sunesen, bymand i Store-Heddinge, til alle, der ser 
dette brev (o.s.v. = DRB. III5 nr. 47). Fremdeles lod han et andet brev læse, 
som følger: Henneke Andersen kaldet Skytte, til alle, der ser dette brev (o.s.v. 
= DRB. III 7 nr. 247). Fremdeles lod han et andet brev læse, som følger: Ja

kob, kaldet Skave, til alle, der ser dette brev (o.s.v. = nr. 217). Hvad vi har set 
og hørt, det bevidner vi. Givet ovennævnte år, dag og sted under vore segl til 
vidnesbyrd og fastere sikkerhed.

447 1384. 2. marts. Sjællands landsting
Jens Troelsen, landstingsdommer på Sjælland, og seks gejstlige og verdslige erklærer, at 

Konrad Moltke af Farebæksholm har ladet Niels Stigsen af Ris’ brev af 1367 16. juni 
vidimere på Sjællands landsting.

Original i rigsarkivet.

Jens Troelsen, landstingsdommer på Sjælland, broder Jens, abbed i Ring
sted, Konrad Moltke, høvedsmand på borgen Vordingborg, Jakob Oluf- 

sen, præst ved sankt Hans’ kirke i Ringsted, Jakob Nielsen af Sørup, Jens 
Kældersvend af Sigersted og Jens Gyrstinge af As, til alle, der ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi i det Herrens 
år 1384 onsdag i fastetamperdagene på Sjællands landsting personlig har væ
ret til stede, set og hørt, at en velbyrdig og agtværdig mand, nærværende 
brevviser Konrad Moltke af Farebæksholm, lod læse og offentliggøre et 
åbent brev med velbevarede og hele segl, uskrabet, ustunget og i enhver hen
seende ubeskadiget, ja ganske umistænkeligt, i hvilket indholdet ord til an
det er som følger: Niels Stigsen af Ris, ridder, til alle der ser dette brev (o.s.v. 
= DRB. III8 nr. 35). Hvad vi har set og hørt, det bevidner vi med dette brev. 

Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævn
te år, dag og sted.

448 [Efter 1384. 2. - 5. marts]1)
Folkvin Kummerow lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløsefor deres brev an

gående det gods, som hans svend Heise Pukenberg skal inddrivefra Peder Nielsen af Skjol
denæs.
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Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Folkvin Kummerow lover at holde de herrer rådmænd i Stralsund skades
løse angående sådant gods, som hans tjener Heise Pukenberg skal ind

drive fra Peder Nielsen af Skjoldenæs i nævnte Folkvins navn med stadens 
brev, der er overgivet herom således, at ingen påmindelse eller enhver anden 
retssag på nogen som helst måde senere skal følge efter angående dette gods, 
der bliver overgivet nævnte Heise.

1) indførelsen er den 3. på siden, der er udateret. Den foregående side har datoen Ar 84 i 
tamperdagene.

[Efter 1384 2.-5. marts]1) 449
Indførelse i Stralsund om, at sagen mod Heine Kardian, der dræbte Lorenz v. Halle 

i Falsterbo, er afsluttet med venskabeligt forlig mellem drabsmanden og den dræbtes arvin
ger.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

På grund af et drab, der er begået i Falsterbo på Lorenz v. Halle, salig 
ihukommelse, af en mand, kaldet Heine Kardian, er der af venskabeli
ge mæglingsmænd tilforhandlet et venskabeligt forlig og en passende bod 

mellem nævnte Heine på den ene side samt nævnte Lorenz’ arvinger på den 
anden, således at al uro over nævnte drab fuldstændigt er afsluttet, bilagt og 
tilendebragt, således at nævnte Lorenz’ arvinger i fremtiden aldrig skal rejse 
sag angående nævnte drab på deres fader eller rejse krav mod nævnte Heine 
angående dette drab.

1) angående dateringen jf. nr. 448. Indførelsen er den 7. på siden.

[1384]1). 14. marts. Putbus 450
Henning Podebusk, Danmarks riges drost, meddeler Bertram Wulflam, Johan Ruge 

og Didrik Krudener, borgmestre i Stralsund, at han har erfaret, at de preussiske stæder ikke 
agter at deltage i forhandlingerne i Nykøbing og beder dem meddele dem, at dronning 
Margrete kommer til Stralsund, og at det derfor vil være af betydning at de preussiske stæ- 
ders udsendinge vil komme dertil.
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Afskrifter i Danzig og Thorn.

Skal gives til de hæderværdige og omsigtsfulde mænd, de herrer Bertram 
Wulflam, Johan Ruge samt Didrik Krudener, borgmestre i staden 

Stralsund, vore oprigtige venner2).
Venlig hilsen og villig tjeneste forudskikket.
I skal vide, kære særlige venner, at vi har faet at vide, at de fra Preussen 

ikke kan komme til det møde, der var fastsat til afholdelse i Nykøbing. Derfor 
skal I vide, at det synes os nyttigt, at I taler med rådet og sender dem fra 
Preussen et brev og skriver til dem, at vor frue, dronningen, bestemt vil være 
i Stralsund. Og skønner I, at de vil komme til Stralsund, så håber vi bestemt, 
at vi nok vil kunne formå vor frue, dronningen, til, at hun skal blive desto 
længere, for at vi måske kunde aftale noget godt, som kunde komme stæder- 
ne og riget til gode. Og det skal I vide for vist, at hvis dette møde bliver afslå
et, så er det at befrygte, at riget ikke så fuldtalligt kan komme til møde med 
stæderne. Og desuden er vi fuldt underrettet om, at vor frue, dronningen, for 
størstedelen har fuldmagt fra de høvedsmænd, der ikke kan komme her til 
mødet, som hun selv klart vil bevise for Eder, når vi mødes. Desuden er det 
at befrygte, at hvis de fra Preussen ikke kommer til dette møde, så at de slet 
intet får at vide, så synes det os, at de anmodninger, som stæderne har til ri
get, ikke vil komme til nogen rimelig afslutning på dette tidspunkt. Derfor 
synes det os at være nyttigt, at de fra Preussen kommer derhen, før mødet i 
Nykøbing finder sted, for at vi kan udtænke noget godt, som kan være gavn
ligt for stæderne og riget. Og hvad I vil gøre herved, send os et rimeligt svar 
herom. Lev vel og vedbliv at være raske. Skrevet i Putbus mandagen efter 
sankt Gregors dag1) under vort segl.

Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges drost.
1) jf. nr. 430-31. - 2) adressen har rimeligvis stået på den tabte originals bagside. - 3) 12. 

marts.

451 [1384]*). 15. marts
Rådet i staden Stralsund sender de preussiske stceder Henning Podebusks brev af 14. 

marts og indbyder dem til forhandlinger med dronning Margrete i Stralsund omkring 3. 
april og understreger, at det vil være til største skade, hvis de ikke kommer.

Afskrift i Danzig
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Med forudgående meget kærlig hilsen i ærbødighed og venskab.
Såre kære herrer og enestående venner. I skal vide, at herr Henning 

Podebusk, Danmarks riges drost, har tilskrevet os sit brev, hvoraf vi sender 
Eder, ærværdige herrer, en kopi, indesluttet i dette brev. Derfor anråber vi 
Eder, højagtværdige herrer, så indtrængende som muligt om, at I af kærlig
hed til os, når nævnte kopi omhyggeligt er forstået af Eder, skal værdiges at 
lade Eders rådsudsendinge være til stede i vor stad omkring palmesøndag2), 
idet I på ingen måde undlader dette, eftersom vi har tilsikret fru dronningen 
af Norge det, hun, som omkring nævnte termin - Gud nåde hende - vil være 
til stede i vor stad. Og I skal vide, at hvis I ikke overholder denne termin - 
at vi meget måtte befrygte, at Eders fraværelse skal være til skade for andre 
stæder og ligeledes for hansekøbmanden, og at fredeskibene på ingen måde 
kan blive udrustet, medmindre I kommer til fornævnte termin; thi der er in
gen, som vil stå sammen med os om mulig vinding og tab og udrede penge 
til denne udrustning af skibe; thi det er nu nødvendigt, at fredeskibene er 
mere end dobbelt så stærke, som de var indtil i år. Og I skal vide, at vi ad sø
vejen ligeledes har sendt Eder et lignende brev om alt det fornævnte. I skal 
ilfældigt uden nogen udsættelse tilskrive os svar med denne vor svend. Lev 
vel. Skrevet under vort sekret tirsdag efter søndagen Oculi mei.

Rådmændene i staden Stralsund.
1) angående dateringen jf. nr. 450. - 2) 3. april.

1384. 27. marts. Næsby 452
Kong Oluf pålægger Herlug Brimle, Johan van See, Hannes Drilleben og Niels Degn 

af Ty gestrup at indføre Tyge Puder i det gods i I Iler up, som er tildømt ham vedfire konge
breve.

Vidisse 1402 8. marts i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde.

Vi pålægger Herlug Brimle, Johan van See, Hannes Drilleben og Niels 
Degn af Tygestrup hos Eder, at de skal indføre nærværende brevviser, Tyge 
Puder, i faktisk besiddelse af det gods i Illerup i Ars herred, som på lovlig vis 
er tilfaldet ham med arveret på hans hustrus vegne, og som aldrig siden er af
hændet af ham til nogen anden, og som på lovlig vis er tildømt ham ved vore 
fire breve1), og at de efter indførelsen skal forsvare ham i besiddelsen heraf,
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således som landets love kræver det. Givet i Næsby under vort rcttertingssegl 
i det Herrens år 1384 søndagen efter den hellige jomfru Marias bebudelses
dag med Niels Drage som vidne.

1) jf. nr. 307, 433, 435 og 445.

453 1384. 28. marts
Henrik Stenkop, foged i Malmø, og seks borgmestre og rådmænd bevidner et arveforlig.

Skåneb revsf o rtegnelsen.

V Tidnesbyrd, udstedt af Henrik Stenkop, foged i Malmø, med samtykke 
V af seks borgmestre og rådmænd angående et arveforlig om skifte af 

alt det gods, som kaldes bohave. Givet mandagen næst efter den hellige jom
fru Marias bebudelsesdag 1384.

454 1384. 30. marts. Marienburg
Reces af de preussiske stceders dag i Marienburg

Afskrift i Thorn.

det Herrens år 1384 onsdag efter ludica forsamledes de fra stæderne i 
Preussen i Marienburg og gennemdrøftede følgende.

<3> Fremdeles om borgene i Skåne o.s.v., (er det vor vilje,) at man ikke 
skal overdrage dem på dette møde, (men beholde dem) for at kunne stille 
krav om erstatning for vor skade hos dronningen og hendes fogeder.

< 4 > Fremdeles at ingen skal drages til ansvar for den andens misgerning, 
således som dronningen siger og undskylder sig med, det har vi ikke givet 
hende eller nogen anden brev på2).

<5-6> .... 3)
1) handler om en kommende opgørelse af de preussiske stæders tab samt om fredeskibene. 

- 2) jf. nr. 165 § 2. - 3) § 5 handler om hanseforbundet i Köln, § 6 om pundtolden.

455 1384. 30. marts. Ringsted
Kong Oluf tildømmer Ove Steg af Bøgede 16 ørtug skyldjord i Uglestrup, som denne 

i en strid med Anders Pedersen af Svanholm hævdede at have krav på som arving efter rid
deren Niels Knudsen.
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Original i den arnamagnceanske samling.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Eftersom Anders Pedersen af Svanholm, der er blevet stævnet for vort ret- 
terting på indtrængende opfordring af Ove Steg af Bøgede, som forsikrer, at 
det gods, nemlig 16 ørtug skyldjord i Uglestrup, hvorom strid verserer mel
lem dem, med arveret efter hans forældre fuldt ud tilhører ham med besid
delses ejendomsret, og tilbyder guld og sølv og rede penge til indløsning af 
nævnte jord, ifald den måtte være pantsat til nogen, har appelleret i henhold 
til ridderen herr Oluf Lunges åbne brev1) angående fornævnte 16 ørtug 
jord, idet han siger, at samme jord ved samme åbne brev som vederlag for 
andet gods lovligt var tilfaldet herr Niels Knudsen, ridder, hvis arving sam
me Anders er, men som slet ikke har forfulgt fornævnte appel til den for ham 
herom fastsatte og af ham selv godkendte termin og ikke på nogen måde har 
ladet fremføre sin undskyldning, kaldet ‘forfald’2), erklærer vi med dette 
brev på fornævnte Oves indtrængende opfordring samme Anders for overbe
vist på grund af denne manglende appel, idet vi tildømmer føromtalte Ove 
Steg fornævnte gods, at besidde frit, indtil det lovligt fravindes samme Ove, 
og påbyder, at ingen på nogen måde må befatte sig med nævnte gods mod 
fornævnte Oves vilje. Givet i Ringsted under vort rettertingssegl i det Her
rens år 1384 onsdagen næst før palmesøndag i nærværelse af Folmer Jakob
sen, Eskil Pedersen, kaldet Falk, Herlug Nielsen af Englerup, Jens Kælder
svend og Peder Jensen af Tygestrup og mange andre velbyrdige og gode 
mænd i talrig mængde med Niels Drage, vor justitiar, som vidne.

1) kendes ikke. - 2) dansk ord i den latinske tekst.

1384. 30. marts. Stralsund 456
Testamente af Henrik Büschow, borger i Stralsund.

Original i Stralsund.

I Guds navn, amen. Jeg Henrik Büschow, borger i Stralsund, der er syg 
på legemet, er dog ved Guds nåde mine tanker og min fornuft mægtig.

Hvis jeg dør af denne mit legemes sygdom, så gør jeg mit testamente på den
ne måde, som det står skrevet herefter. Fremdeles giver jeg Köneke Trost, 
min datters barn, min smedebod, som jeg har i Falsterbo, med alt dens tilbe-
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hør kvit og fri. Fremdeles giver jeg Bennike, min broders søn, min kræmmer
bod, som jeg har sammesteds, med alt dens tilbehør. Fremdeles giver jeg mi
ne tre døtre, Taleke, Beteke og Geseke, alle mine andre afgifter, som jeg har 
i Skåne, de være på hvilke steder de være vil, og med alt tilbehør, at dele lige
ligt mellem dem, hvad der hvert år kan fremkomme i afgift, men alene und
taget disse fornævnte to boder. ...  Dette er sket i Stralsund år 1384 efter 
Guds byrd den nærmeste onsdag, der kommer før palmesøndag1).

1) 3. april.

457 1384. 3. april
Folmer Jakobsen erkender at have lejet Svalmstrup, Avnstrup, Ågerup og Tågerup af 

fru Edelheid, abbedisse i Roskilde sankt Clara kloster, og menige konvent sammesteds.

Original i den arnamagnæanske samling.

Folmer Jakobsen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at han1) erkender, at han af 

den højærværdige frue fru Edelheid, søster, abbedisse, og hele søsterkonven
tet af sankt Claras orden i Roskilde med dette brev har lejet dette gods, nem
lig Svalmstrup, Avnstrup, Ågerup og Tågerup tillige med alle tilliggender 
deromkring, som ikke er bebygget, for 13 år på denne betingelse, at der i tre 
år overhovedet ikke skal betales dem noget, for at det fornævnte kan blive 
istandsat og genudstyret, men for de øvrige ti år skal han yde dem så meget 
og i den form, som to af sammes venner, som særligt er udbedt og tilkaldt 
hertil, aftaler mellem dem, således at vi stilles tilfreds med det gode. Men hvis 
han, når de 13 år er forløbet, ønsker at beholde fornævnte gods, skal det stå 
til hans rådighed for en sådan og lige så stor afgift, som nogen anden ønsker 
at give dem for samme. Men hvis han fremdeles skulde afgå ved døden inden 
udløbet af fornævnte år, hvad Gud forhindre, da skal alt det fornævnte gods 
tillige med de bygninger, som han måtte have opført på det, tillige med bry
der og gårdsæder kvit, løst og frit vende tilbage til sankt Clara kloster i Ros
kilde uden indsigelse og påkrav fra fornævnte Folmer og hans venner og ar
vinger. Givet i det Herrens år 1384 på palmesøndag under føromtalte Folmer 
Jakobsens segl.

1) brevets oprindelige 1. person er under udfærdigelsen rettet til 3. person, jf. noteapparatet 
i Dipi. Dan.
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1384. 7. april 458
Sognene Meldorf, Wesselburen og Büsum samt slægten Vogdemanne i Ditmarsken slut

ter overenskomst med staderne Lübeck, Hamburg Lüneburg Stade, Buxtehude og Itzehoe 
om skibbrud og strandingsgods, bl.a. når skibe »vil sejle op eller ned ad Elben og 
Ejderen«.

Original i Hamburg

1384. 7. april 459
Staden Hamburgs genbrev til forrige nr. på de deri nævnte stæders vegne.

Afskrift på Gottorp.

1384. 9. april. Roskilde 460
Biskop Niels af Roskilde skøder dele af sit gods i Ods, Merløse og Skippinge herreder 

til bispebordet som vederlag for det biskoppelige fogedi Kappelgård, bispetienderne af 
Stevns herred og det årlige cathedraticum af kirkerne i Stevns og Fakse herreder, som han 
har henlagt til det alter, han har stiftet og doteret i Roskilde domkirke.

Original i den amamagnoeanske samling.

Iden hellige og udelelige treenigheds, faderens og sønnens og helligån
dens navn, amen. Idet vi Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde, betæn

ker og med omsorgsfuld opmærksomhed overvejer, at mennesket af alt sit ar
bejde i fremtiden alene beholder det1), som det ved udøvelse af from ger
ning med troskab bringer i Herrens lade, og for at opnå delagtighed i den evi
ge løn ved en lykkelig handel ønsker at ombytte det forgængelige gods med 
det evige, bringer vi det med dette brev til kundskab for adle, nulevende og 
fremtidige, at vi, sund og rask, til hæder og ære for den almægtige Gud og 
hans moder, den glorrige jomfru Marie, og hans navnkundige martyr sankt 
Lucius til frelse og bod for vor og vore forældres sjæle efter moden overvejelse 
til vort og vore efterfølgeres biskoppelige bord giver, skøder og med dette 
brev som evig besiddelse overgiver alt vort nedennævnte gods i Ods herred, 
nemlig den hele og ubeskårne landsby Veddinge med et sted for en mølle, 
kaldet Markemølle, fremdeles vort gods i Tummorp, fremdeles den halve ø 
Inderø, fremdeles en gård i Odden, som har tre øre skyldjord, fremdeles en
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anden gård sammesteds, som har en øre skyldjord, som vi har indløst fra en 
vis Frænde Andersen, fremdeles to grundstykker, kaldet tofter, i Yderby, 
fremdeles vort gods i Skippinge herred, nemlig i Algestrup en øre jord, som 
vi har købt af Ebbe Hare, fremdeles i Snertinge en halv øre jord, som vi har 
købt af Jens Vejle, fremdeles i Ordrup otte ørtug skyldjord og en jord, kaldet 
ornum, som giver to pund korn, fremdeles i Ars herred i Eskebjerg tre gårde, 
der i skyldjord har et bol minus en ørtug, fremdeles i Merløse herred i Tå
strup nær Holbæk otte ørtug skyldjord, fremdeles i Stripperup otte ørtug 
jord, som er pantsat til en vis Niels Jakobsen, bymand i Holbæk, for to mark 
sølv, hvilket gods tilhørende os, nemlig alt det fornævnte, vi har fået med ret
mæssig arvs adkomst efter vor faders død3), fremdeles alt vort gods, som vi 
har fået af den velbyrdige mand Jens Genvejr, først med retmæssig pantsæt
nings adkomst og derefter med lovlig skødning, således som det udførligt 
indeholdes i det herom affattede brev4), nemlig den halve gård i Ris i Ods 
herred med alle huse og bygninger på samme, med den halve abildgård sam
mesteds og hele halvdelen af Risfang inden for alle markskel, der hører til 
samme gård Ris, fremdeles syv gårdsæder i Fårevejle, der nu er bebyggede, 
fremdeles halvdelen af de der sammesteds nu øde gårdsædetofter, fremdeles 
alt det andet nedenfor anførte gods, der ligger til samme halve gård Ris, 
nemlig fem brydegårde i Fårevejle, af hvilke hver har to øre skyldjord, frem
deles den halve vejrmølle nær Fårevejle, fremdeles i Tummorp to gårde, af 
hvilke den ene giver to skilling grot som afgift og den anden en skilling grot, 
fremdeles i Hunstrup to gårde, af hvilke den ene giver to skilling grot og den 
anden en skilling grot, fremdeles i Tengslemark en brydegård, der har fire 
øre skyldjord, med to gårdsædetofter, der ligger til samme gård, fremdeles i 
Overby i Odden en gård, der giver to pund korn som afgift, fremdeles fjerde
delen af en ø, som kaldes Inderø, i Ods herred, fremdeles i Skippinge herred 
i Ordrup fem brydegårde, af hvilke den ene, på hvilken Povl Bagge bor, har 
to ørtug skyldjord, den anden, på hvilken Jens Ornesen, ligeledes har to ør
tug skyldjord, den tredie, (på hvilken) Troels, har lige så meget skyldjord, 
den fjerde, (på hvilken) Tyge, har fire ørtug skyldjord og en halv ‘ornumjord’, 
den femte, (på hvilken) Jakob, har to ørtug skyldjord, fremdeles en øde toft 
sammesteds, hvorpå tidligere Jens Ornesen boede, fremdeles stedet for den 
nedre mølle nær Ordrup, fremdeles alt vort nedenfor anførte gods, som vi 
med retmæssig pants adkomst har fået af den velbyrdige mand, herr Ludvig 
Andersen, ridder, for to hundrede mark lødigt sølv, således som det klart 
fremgår af det derom affattede brev’), nemlig den halve gård Ris i Ods her
red med huse og bygninger på samme og halvdelen af en abildgård samme-
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steds og hele halvdelen af Risfang inden for alle markskel, der hører til sam
me gård Ris, fremdeles halvdelen af alle gårdsædetofter i Fårevejle, der ligger 
til samme halve gård Ris, fremdeles alt det andet nedenfor anførte gods, der 
ligger til samme halve gård Ris, nemlig i Fårevejle seks brydegårde, der har 
tolv øre skyldjord, fremdeles den halve vejrmølle nær Fårevejle, fremdeles en 
gård i Tummorp, fremdeles fjerdedelen af øen Inderø, fremdeles i Overby to 
gårde, som har tolv ørtug skyldjord med en gårdsædetoft, fremdeles i Sonne- 
rup en gård, der har to og en halv ørtug skyldjord, fremdeles to gårde i Gud- 
mindrup, som har elleve ørtug skyldjord, som for tiden er pantsatte, og en li
geledes for tiden pantsat gård i Ubberup i Ods herred, hvilket gods vi har 
fuldmagt til at indløse, fremdeles i Skippinge herred i Ordrup fire brydegår
de, som har tolv ørtug skyldjord tillige med halvdelen af en jord, kaldet ‘or- 
numjord’, fremdeles stedet for den øvre mølle i Ordrup, alt dette fornævnte 
gods såvel det fædrene som det andet fornævnte, med hvilken ret det end er 
tilfaldet os, tillige med alle tilliggender og alt tilbehør til fornævnte gods, 
nemlig agre, enge, græsgange, fiskevande, skove, vådt og tørt, slet intet und
taget, med hvilket navn det end benævnes, med al ret, vilkår eller adkomst, 
der tilkommer os til nævnte gods og alle dets tilliggender, som vederlag for 
det biskoppelige gods, nemlig fogediet Kappelgård med alle dets tilliggender, 
nemlig Kildebrønde, Hundige, Ventrup, seks øre jord i Gørslev, stederne for 
to møller i Kildebrønde sogn tillige med de biskoppelige korntiender af kir
kerne, nemlig Kildebrønde, Ishøj, Torslundemagle, Greve, med sildetien
derne af sognene Ishøj, Torslunde, Reerslev, Kildebrønde, Greve og Karls
lunde, fremdeles for bispetienderne af Stevns herred, såvel af korn som af 
sild, nemlig af sognene Strøby, Magleby, Store-Heddinge, Højstrup, Frøslev, 
Havnelev, Lyderslev, Smerup og Hellested og for det årlige cathedraticum2) 
af alle kirkerne i nævnte Stevns herred og i Fakse herred, der er skænket og 
henlagt til vort alter i vor Roskilde kirke, hvilket er stiftet og udstyret af os 
med vort elskede Roskildekapitels samtykke, idet vi under trussel om band
bandlysnings straf og den almægtige Guds, den såre retfærdige dommers, 
meget alvorlige vrede strengt forbyder, at nogen af vore arvinger eller nogen 
som helst anden, af hvilken stand eller myndighed han end måtte være, for
drister sig til på noget punkt at hindre denne vor gave og skødning eller påfø
re vore efterfølgere fortrædigelser af enhver art med hensyn til den fri og 
ukærede besiddelse af dette gods, såfremt de på den yderste dommens dag 
ønsker at undgå den højeste dommers vrede og som følge deraf evig fortabel
se sammen med de fortabte. Til klart og fast vidnesbyrd om denne vor evige 
gave og skødning er vort segl og vort fornævnte elskede Roskildekapitels segl
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hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd de 
herrer Jakob Olufsen og Oluf Lunge, riddere, samt segl tilhørende Anders 
Sjundesen, vor svoger, Jens Absalonsen, vor brodersøn, Konrad Moltke af 
Farebæksholm og Anders Olufsen, væbnere. Givet i Roskilde i det Herrens 
år 1384 påskelørdag.

1) jf. Præd. 1, 3. - 2) jf. DRB. III 2 nr. 132 note 6. - 3) jf. Roskildebispens Jordebog s. 61 
og s. 37. - 4) jf. DRB. III 9 nr. 431. - 5) kendes ikke.

461 1384. 16. april. Vadstena kloster
Testamente af Bo Jonsson, Sveriges drost.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Jeg Bo Jonsson, drost i Sverige, hilser alle dem, der hører eller ser dette 
brev, evindelig med Gud.

.... ’) Hvis det fremdeles da skulde hænde, hvad Gud forbyde, at nogle af 
mine arvinger skulde ville hindre eller anfægte denne min fornævnte vilje el
ler anordning eller mine eksekutorer i disse anliggender, som jeg har givet 
dem befaling om, da gør jeg det vitterligt og bekendt, og det skal og må være 
med rette, at jeg overlader mine arvinger mere gods og indtægt i de lande, 
som følger herefter, end jeg nogensinde selv har arvet, hvilket er mit gods i 
Vedbo, i Tveta, i Vista og Gronna, i Njudung, i Finnveden, i Våstergotland 
og i Halland, dog således at de, hvem jeg har overdraget det gods eller noget 
af det, skal beholde det, efter hvad mine breve tilsiger..... ') Skrevet og ud
stedt år 1384 efter Guds byrd nærmeste lørdag efter påskedag i Vadstena klo
ster.

1) det udeladte vedrører ikke Danmark.

462 1384. 20. april. Bjernede
Kong Oluf erklærer, at Jens Gyrtinge har ladet Anders Ovesens brev af1341 27. maj, 

Henneke Sylows brev af 1344 27. september, Lydeke Sunesens brev af 1357 24. juni, 
Henneke Andersen Skyttes brev af 1365 6. maj og Jakob Skaves brev af 1382 5. marts 
vidimere på rettertinget.

Original i rigsarkivet.
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Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle skal vide, at i det Herrens år 1384 onsdagen næst før martyren sankt 
Georgs dag var Jens Gyrstinge på vort retterting i Bjernede i denne særlige 
anledning og lod på Konrad Moltke af Farebæksholms vegne offentliggøre 
og læse visse åbne breve, beseglet med deres velbevarede og hele hængende 
vokssegl, uskrabede, ustungne og ubeskadigede i enhver henseende og sav
nende enhver anledning til mistanke, og ordlyden af disse breve er ord til an
det følgende: Anders Ovesen til alle, der ser dette brev (o.s.v. = DRB. III1 
nr. 172). Fremdeles Henneke Sylow til alle, der ser dette brev (o.s.v. = DRB. 
III2 nr. 92). Fremdeles Lydeke Sunesen til alle, der ser dette brev (o.s.v. = 
DRB. III5 nr. 47). Fremdeles Henneke Andersen, kaldet Skytte, til alle der 
ser dette brev (o. s. v. = DRB. III7 nr. 247). Fremdeles Jakob, kaldet Skave, til 
alle, der ser dette brev (o.s.v. = nr. 217). Handlet og givet under vort retter- 
tingssegl ovennævnte år, dag og sted i nærværelse af Henneke og Evert Molt
ke, brødre, Peder Skåning, Knøppel og Tage og flere andre gode og agtvær- 
dige mænd med Niels Drage, vor justitiar, som vidne.

1384. 20. april. Bjernede 463
Kong Oluf erklærer, at Jens Gyrstinge har ladet Niels Stigsen af Ris' brev af136716. 

juni vidimere på rettertinget.

Original i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle skal vide, at i det Herrens år 1384 onsdag næst før martyren sankt 
Georgs dag var Jens Gyrstinge på vort retterting i Bjernede i denne særlige 
anledning og lod på Konrad Moltke af Farebæksholms vegne offentliggøre 
og læse et vist åbent brev beseglet med velbevarede og hele hængende voks
segl, uskrabet, ustunget og i enhver henseende ubeskadiget samt savnende en
hver anledning til mistanke, og dette brevs ordlyd følger ord til andet og er 
denne: Niels Stigsen af Ris, ridder, til alle, der ser dette brev (o.s.v. = DRB. 
III8 nr. 35). Handlet og givet under vort rettertingssegl ovennævnte år, dag 
og sted i nærværelse af Henneke og Evert, kaldet Moltke, brødre, Peder Skå
ning, Knøppel og Tage samt flere andre gode og agtværdige mænd, med 
Niels Drage, vor justitiar, som vidne.
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464 1384. [Efter] 24. april. Stralsund
Reces af hansedagen i Stralsund.

Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1384 på den søndag, da man synger Misericordia domi
ni, forsamledes de herrer rådsudsendinge fra nedenforanførte stæder i 

Stralsund, nemlig fra Lübeck de herrer Simon Swerting, Herman Osen- 
brugge og Gerhard Dartzow, fra Rostock Arnold Kröpelin og Johan van der 
Aa, fra Wismar Henrik Wessels og Peter Strömekendorp, fra Greifswald Ar
nold Letzenitze og Arnold Lange, fra Preussen: fra Thorn Hartvig Pul, fra 
Elbing Hartvig Beteke, fra Danzig Godskalk Nase, fra Zuidersøen: fra Kam
pen Evert Bose, fra Stavern Simon Bere, fra Stralsund Bertram Wulflam, 
Didrik Krüdener, Burchard Plötze og Nicolaus Segefrid og gennemdrøftede 
disse nedenforanførte sager:

<l-3> .... ’)
<4> Fremdeles har stæderne forhandlet med fru dronningen af Norge, 

med herr Henning Podebusk, drost, med Konrad Moltke og med andre af 
Danmarks riges råd, der var til stede her, og har manet om den skade, der er 
sket købmanden fra riget og fra rigets borge i Danmark. Desangående har de 
efter mange drøftelser og forhandlinger forligt sig således, at fornævnte 
dronning og rigets råd i udelt troskab vil hjælpe stæderne mod sørøverne 
med ni skibe og 100 væbnede mænd, de skal til førstkommende pinse2) være 
helt rede, således at dronningen vil udruste to skibe, drosten herr Henning 
også to skibe, Konrad Moltke tre, den unge herr Henning Podebusk eet skib 
og Markvard Wusteni også eet skib, i hvert skib 10 eller 12 bevæbnede mænd. 
Og hvis de kan bevæge flere hertil, vil de gøre det, når de kommer hjem. 
Denne hjælp har stæderne accepteret, uden at der sker dem afbræk i deres 
maning om deres skade, der er sket købmanden siden krigen, (og) også uden 
at der sker rigets råd afbræk i, hvad de har af maning over for stæderne. Og 
for at drøfte denne skade og andre punkter har de på begge sider accepteret 
at holde et møde i Skåne på førstkommende Vor Frues fødselsdag3). Til det
te møde vil fornævnte dronning og rigets råd lade indkalde hele rigets råd, 
høvedsmændene og alle dem, der sidder inde med rigets borge i Danmark, 
og specielt herr Kristian Vendelbo og herr Gynter til at stå til svar for den 
skade, der er sket stæderne og købmanden fra riget og fra rigets borge. Des
uden vil de meddele dem, at hvis nogen af dem ikke kommer til mødet, og 
stæderne har klager mod dem, så vil dronningen og rigets råd hjælpe stæder
ne med at kræve erstatning for deres skade. Desuden har stæderne sagt, at
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hvis de i denne sommer erfarer, på hvilke borge sørøverne havde tilflugt, og 
hvis stæderne beslutter, at de af den grund vil belejre nogle borge, så skal for
nævnte dronning og rigets råd af al magt hjælpe dem dermed, og hvis stæder
ne erobrer nogle borge, dem skal de beholde til gengæld for deres udgifter, 
som de har derved, så længe indtil deres udgifter er blevet godtgjort dem. 
Dette har dronningen forpligtet sig til, at hun vil drøfte med rigets råd og 
meddele stæderne et svar derpå til det forskrevne møde. Og på det samme 
møde skal de på begge sider medbringe afskrifter af deres breve og privile
gier.

<5> .... 4)
<6> Fremdeles er stæderne blevet enige om, at Bertold Nienborgs arvin

ger for hans kogge skal have de penge, der er indkommet for den kogge, der 
blev solgt til Peter Voghe på hansestædernes vegne, og om den kogge, der til
hørte Heine v. Ende fra Kampen, har stæderne sagt, at de fra Kampen skal 
give samme Heine 150 mark lybsk for hans kogge af de penge, som de endnu 
skylder hansestæderne. Desuden skal de af disse samme penge tage de 49 
gamle skjoldgylden5), som deres bud brugte til fortæring i hansestædernes 
ærinde hos hertugen af Holland, og hvad der er til overs af pengene, det skal 
de sende dem fra Lubeck til brug for fredeskibene....... 6)

<7-9> .... 7)
<10> Fremdeles Langelows anmodning om den (liv)rente, som man 

skulde hensætte til ham, dette er udsat til det næste møde i Skåne. Der vil en
hver af stæderne give et afsluttende svar derpå. Udsat til samme møde er og
så regnskabet for pundtolden og tolden i Skåne. Der skal enhver medbringe 
sin pundtold til afregning og tolden eller sammesteds stå til svar derfor.

<11> .... 8)
< 12 > Fremdeles er stæderne blevet enige om, at man i alle stæder ikke 

skal tilstede dem fra Holland nogen indretning eller udrustning af skuderne 
med henblik på at fiske på Skåne. Desuden skal man ikke udleje nogle skuder 
til dem eller låne dem penge dertil, medmindre nogen hollænder er borger 
i nogen stad, han skal have den fordel, at han kan udruste skuder. Dette skal 
enhver stad meddele sine (borgere). Desuden skal enhver ved kundgørelsen 
af bursproget meddele, at den fisker, der farer til Skåne, skal sørge for, at der 
ikke sker købmanden nogen skade. Hvis der sker købmanden skade fra no
gen, det skal man idømme ham dødsstraf for.

< 13 > Desuden har dronningen af Norge sagt, at hun vil betale de boder 
i Skåne, som Jakob Mus af Lindholm og deres9) tjenere har brudt ned, og 
den skade, der er sket fra Ystad og Trelleborg.
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<14> .... 10)
< 15 > Fremdeles herr Peter Stromekendorps og Wulf Wulflams maning, 

den bliver i bero til næste møde. Der skal man give dem en afgørelse. Til 
samme møde vil enhver af stæderne fremføre sine overvejelser om, hvorledes 
man agter at forholde sig med borgene i Skåne.

< 16 > Fremdeles er stæderne blevet enige om, at man ikke skal føre noget 
Borchueldesche"} klæde til Skåne. Og enhver foged fra stæderne skal forkynde 
det i Skåne ved markedseden12), at ingen skal sælge klædet i Skåne. Hvis 
nogen sælger det der, så skal klædet være forbrudt. Men den, der bringer det 
dertil, han skal føre det bort igen.

< 17 > Desuden har stæderne i Preussen manet herr Henning Podebusk 
om det klæde, der blev bjerget for år tilbage13). Dertil har herr Henning 
sagt, at han vil drøfte det med Klaus Zernin og meddele dem fra Preussen 
et svar til næste møde.

1) § 1 handler om forholdet til Flandern, § 2 om normannerne og englænderne og § 3 om 
Riga stift. - 2) 29. maj. - 3) 8. september. - 4) handler om et krav fra borgerne i Rostock. - 
5) gylden, udmøntet enten af den franske konge eller den tyske kejser, jf. også DRB. III 2 nr. 
286 note 2. - 6) det udeladte indeholder en opgørelse af Kampens samlede gæld. - 7) § 7 hand
ler om udrustning af fredeskibe, § 8 om pundtolden og § 9 indeholder en klage over, at ‘laken’ 
fra Hertogenbosch og England er kortere end de fastsatte 44 alen. - 8) handler om forbundet 
i Koln. - 9) fejl for hans? - 10) handler om handelen med russerne og forholdet til Novgorod. 
- 11) er ikke identificeret; forbudet mod handel med denne type klæde findes også i motboken, 
jf. Schåfer, Das Buch des lubeckischen Vogts auf Schonen 88 § 30. - 12) to der milte, jf. DRB. 
III 4 nr. 262 note 3. - 13) jf. DRB. IV 1 nr. 309, 313, 355, 370 og 379.

465 1384. 2. maj. Næsby
Kong Oluf giver Tyge Puder låsebrev på det gods i I Iler up, der ved arv var tilfaldet ham 

og hans hustru.

Vidisse 1402 8. marts i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser, Tyge Puder, det gods 
i Illerup i Ars herred som på lovlig vis er tilfaldet ham sammen med hans hu
stru, og som aldrig siden er afhændet af ham til nogen anden, og som er ret
mæssigt tildømt ham ved vore fire breve1), uden at der er opnået breve, som 
strider derimod, hvorpå han også ved fire gode mænd, nemlig Herlug Brim- 
le, Johan van See, Hannes Drilleben og Niels Degn af lygestrup, er lovligt
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indført2) i håndgribelig besiddelse af dette gods, at besidde evindelig, idet vi 
lægger evig tielse på denne sag og strengt påbyder, at ingen, hvilken stilling 
eller stand han end indtager, på nogen måde må befatte sig med nævnte gods 
mod hans vilje. Givet i Næsby under vort rettertingssegl i det Herrens år 
1384 dagen før det hellige kors blev fundet, med Niels Drage, vor Justitiar, 
som vidne.

1) jf. nr. 306, 432, 434 og 444. - 2) jf. nr. 452.

1384. Omkr. 15. maj1). Lübeck 466
Fru Margrete, Godskalk Porsfelds hustru, fordum enke efter herr Lyder Limbæk, erken

der at have modtaget de panter og kostbarheder, som hun havde pantsat til den afdøde Det
lev Mane.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at fru Margrete, Godskalk Porsfelds hustru, fordum en
ke efter herr Lyder Limbæk, der sammen med Hasse Krummedige, 

hendes broder, var til stede ved denne bog, erkendte, at hun efter sin vilje af 
Detlev Manes testamentseksekutorer har modtaget alle de panter og kost
barheder, som hun iøvrigt atter pantsatte til nævnte Detlev - from ihukom
melse - efter at hun een gang havde indløst dem fra ham i overensstemmelse 
med vidnesbyrdet i den indførelse, der er anført herom ovenfor år (13)82 Se
verins dag2), og hun erklærede dem kvit og løst fra ethvert yderligere krav.

1) indførelsen er den 6. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1384 Glædens røst 
(=5. søndag efter påske). - 2) jf. nr. 268.

1384. 26. maj 467
Jakob Esbernsen, våbner, pantsætter alt sit gods i Gørding herred og gods i Skast herred 

i Fåborg ogjerne sogne til herr Tue, cerkedegn i Ribe, for 23 mark lybsk.

Original i rigsarkivet.

Jakob Esbernsen, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg og mine ar
vinger i sandhed står i skyld og gæld til herr T ue, ærkedegn i Ribe, for 23
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mark lybske penge i god mønt og gængs såvel i Tyskland som i Danmark, i 
medfør af et ret lån, han venskabeligt har ydet mig, for hvilke penge jeg med 
dette brev til denne herr Tue pantsætter alt mit gods i Gørding herred, nem
lig i sognene Jernved, Gørding og Hunderup, rørligt og urørligt, med alle 
dets tilliggender og noget gods i Skast herred i Fåborg sogn, på hvilket Asser 
Meretesen nu bor, og i Jerne sogn, på hvilket Lars Livelsen nu bor, med alle 
deres rettigheder og tilliggender, med afgifter, beder og tjenesteydelser og an
det, med hvilket navn det end benævnes, idet denne betingelse er aftalt, at 
samme herr T ue eller hans arvinger frit skal råde over dette gods til eget 
brug, indsætte og afsætte (undergivne), oppebære de årlige frugter og afgif
ter, således som han finder det tjenligst, uden at de må fradrages i gældens 
hovedstol. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frigøre 
ham samme gods fra krav fra hvem som helst, der på enhver måde ønsker at 
gøre krav derpå, med den yderligere betingelse, at i hvilket som helst år jeg 
ønsker at indløse dette gods, skal jeg varsle samme herr T ue eller hans arvin
ger denne indløsning til mikkelsdag1), når jeg ønsker at indløse godset til 
den følgende påske. Men i hvilket som helst år samme herr Tue eller hans ar
vinger ubetinget vil, at nævnte gods skal indløses af mig eller mine arvinger 
for ovennævnte pengesum, da skal han samme år påminde mig eller mine ar
vinger til mikkelsdag, hvis indløsningen af fornævnte gods skal finde sted til 
den følgende påsketermin, og således fremdeles skal påsken hvert enkelt år 
være indløsningstermin for fornævnte gods. Desuden forpligter jeg mig og 
mine arvinger til at fyldestgøre samme herr Tue eller hans arvinger for, hvad 
han måtte have forbedret eller bygget på samme gods, i overensstemmelse 
med en kendelse af fire af vore venner, der skal vælges af begge parter, i een 
sammenhæng med betalingen af hovedstolen, fra hvilken hovedstol jeg ikke 
vil, at der som fornævnt fradrages noget til gengæld for de frugter, der i mel
lemtiden måtte blive oppebåret. Givet i det Herrens år 1384 på ottendedagen 
efter Herrens himmelfart under mit segl tillige med segl tilhørende de gode 
mænd og herrer Niels Krog, Jens Helt og Niels Gerlavsen, kanniker i Ribe.

1) 29. september.

468 1384. 28. maj
Biskop Peder (Jensen Lodehat) af Våxjo mageskifter med kapitlets samtykke bispebor- 

dets gods i Alingås med væbneren Lars Olovssons gods på Bolmso, i Osterås og Husaby.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.
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Peder, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Våxjd, til alle og 
og hver enkelt, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

....Til vidnesbyrd om alt dette har vi ladet dette brev bestyrke ved at hænge 
vort og vort kapitels segl under. Givet i det Herrens år 1384 dagen før pinse
dag.

1384. 31. maj 469
Jakob Oluf sen, ridder, erklærer, at alt det gods, som Roskilde sankt Clara kloster har 

pantsat til ham, er indløst med undtagelse af det gods, han har lejet.

Original i den arnamagnceanske samling.

Jakob Olufsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at alt det gods, som Roskilde 

sankt Clara kloster har pantsat til mig, i sandhed er indløst og frit opladt til 
samme kloster, dog med undtagelse af det gods, der er overladt mig i leje. Til 
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 
1384 tirsdag i pinsen.

1384. 10. juni 470
Lave Degn pantsætter sin og sin hustrus lodder i gården Emmerlev til Oluf Ivarsen Sten 

for 20 pund sterling.

Original i rigsarkivet.

Lave Degn til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
J Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at 

jeg og mine arvinger står i skyld til nærværende brevviser Oluf Ivarsen, kaldet 
Sten, og hans arvinger for 20 pund sterlinger, for hvilke jeg pantsætter og 
med dette brev stiller ham mit gods som pant, nemlig hele min lod i gården 
Emmerlev, som jeg har fået med min hustru, Ingerd Pedersdatter, og hele 
den lod i samme gård, som samme min hustru ved arveret har erhvervet efter 
sin broder Niels Bleks død, med hver enkelt af dets tilliggender, nemlig agre, 
enge, græsgange, moser og alt andet, vådt og tørt, intet undtaget, med tilfø
jelse af den betingelse, at hvis nævnte gods ikke bliver indløst af mig eller mi
ne arvinger fra samme Oluf Ivarsen eller hans arvinger på sankt Hans dag1) 
efter et års forløb, skal det tilfalde samme Oluf og hans arvinger med evig be
siddelsesret. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til fuldstændigt at
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frigøre og hjemle fornævnte Oluf Ivarsen og hans arvinger nævnte gods fra 
ethvert retmæssigt krav. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette 
brev tillige med segl tilhørende Detmar Tidemansen og Kristian Frellesen. 
Givet i det Herrens år 1384 fredagen inden ottendedagen efter Kristi legems 
fest.

1) 24. juni.

471 1384. 5. juni
Hertug Vartislav 6. af Pommern(-Barth) vidimerer hertug Bugis lav 5. s brev af 1342 

29. september ( = Kauschenr. 250). Blandt vidnerne »vore tro rådgivere og vore tro 
mænd herr Henning den ældre og herr Henning den yngre, fætre, kaldet Po
debusk«.

Afskrift i Greifswald.

472 1384. Omkr. 15. juni'). Lübeck
Johan Horborg pantsætter sin klædeskærerbod i Falsterbo til Tideman Nienborgfor 

160 mark.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Johan Horborg, der var til stede ved denne bog2), er
kendte, at han skylder Tideman Nienborg 160 mark penge, og at 

han for dem virkeligt har pantsat ham sin bod blandt klædeskærerboderne 
i Falsterbo, som er den anden bod fra borgen, så frit, som han har den sam
mesteds. Han skal foretage betaling førstkommende mortensdag3).

1) indførelsen er den 4. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1384 Vitus’ dag. - 
2) d.v.s. ved notitsens indførelse i Niederstadtbuch. - 3) 11. november.

473 1384. 16. juni
Jakob Olufien, ridder, ugyldiggør alle breve fra Roskilde sankt Clara kloster til ham om 

pantsættelser og lejemål.

Original i den arnamagnceanske samling.
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Jakob Olufsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle skal vide, at jeg med dette brev afgør og erklærer alle de breve, som 
jeg til dato har faet fra den ærværdige frue, abbedissen og nonnerne i Roskil
de sankt Clara kloster angående pantsætning og leje af deres gods, for aldeles 
intetsigende, ugyldige og magtesløse, hvor som helst de i fremtiden måtte fin
des, og at de ikke på nogen måde i fremtiden skal give anledning til nogen 
skade, noget tab eller krav for den nuværende eller den til enhver tid værende 
fru abbedisse, for nonnerne eller for fornævnte kloster. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende Folmer og Oluf 
Lunge, mine sønner. Givet i det Herrens år 1384 på abbeden sankt Vilhelms 
dag.

1384. 22. juni 474
Fru Gunnur, enke efter Niels Dus, skøder seks gårde i Gloslunde til Anders Sjundesen 

af Kærstrup.

Eline Gøyes jordebog.

Fremdeles et brev, at fru Gunnur, Niels Dus’ enke, skøder Anders Sjun-, 
desen af Kærstrup en gård i Gloslunde, som hun nu selv bor i, og fem 

andre gårde i samme by. Givet onsdag før sankt Johannes døberens dag 
1384.

1384. 23. juni. Bergen 475
Kong Oluf udsteder med samtykke af Norges drost og rigets råder en forordning om af

lønning af håndværkere i købstæderne og arbejdsfolk på landet.

Original i den arnamagnceanske samling

1384. 24. juni 476
Henrik Parou), ridder, og Jakob Mus, høvedsmand på Lindholm og i Ystad, opfordrer 

under stadfæstelse af alle tidligere rettigheder borgmestre, rådmænd og borgere i Danzig til 
at besøge Ystad og drive sildefiskeri om efteråret som hidtil.
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Original i Danzig.

X Ti Henrik Parow, ridder, og Jakob Mus, høvedsmand på borgen Lind- 
V holm og over byen Ystad, hilser Eder venskabeligt, ærværdige og go

de mænd, I herrer borgmestre, rådmænd og øvrige borgere i Danzig, vore 
oprigtige venner, i al ærbødighed med Gud.

Højtelskede venner. Så sandt som I ved, at det fra gammel tid har været 
skik, at Eders gode medborgere indtil nu har besøgt byen Ystad for at drive 
sildefiskeri hvert efterår, hvorfor vi takker dem, således beder vi Eder om og
så nu uforsagt at komme og holde fast ved fornævnte fiskeri sammesteds, 
som skal finde sted nu i dette efterår. Thi de gunstige nådesbevisninger, frihe
der, rettigheder, bestemmelser og sædvaner, som I har fået tilstået og stadfæ
stet, ønsker vi at tilsige Eder i deres helhed, således som I fra gammel tid 
bedst besad dem, så de står i kraft og har fuld gyldighed, og på vor gode tro 
lover vi ubrydeligt at overholde dem uden list. Der vil også blive bevilget 
Eder fred, ro og sand, ligelig retfærdighed, så at I kan glæde Eder herover, 
og således at ingen foged eller nogen anden uanset stand, stilling eller vær
dighed skal driste sig til i modstrid med denne vor fred, beskyttelse og nådes- 
bevisning på nogen måde uberettiget at fortrædige Eder, forstyrre Eder eller 
påføre Eder noget besvær. I skal have en fast og sikker støtte i alt det fornævn
te. Den almægtiges beskyttelse af Eder vare ved, idet I stedse skal byde over 
os som Eders særlige venner. Til klart vidnesbyrd om alt dette og til fastere 
sikkerhed er vore segl påtrykt på bagsiden. Givet i det Herrens år 1384 på 
sankt Hans dag.

477 1384. 25. juni. Roskilde
Mads Elavsen, Roskildebispens official, erklærer, at Cecilie, datter af fens Skydebjerg 

indsætter Bennike Hennekesen, kannik i Roskilde, som sin befuldmægtigede angående sit 
fædrene og mødrene gods.

Vidisse 1384. 3. august.

Mads Elavsen, official hos den herre biskoppen af Roskilde, til alle, der 
ser dette brev, hilsen med Gud.

Med dette brev gør vi vitterligt for alle, at i det Herrens år 1384 dagen efter 
sankt Hans dag var Cecilie, datter af Jens, kaldet Skydebjerg, personlig til 
stede for os på dommersædet i denne anledning og indsatte, udnævnte og 
lovformeligt beskikkede den gode mand, herr Bennike Hennekesen, kannik
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i Roskilde, som ret befuldmægtiget over alt hendes fædrene og mødrene 
gods, rørligt og urørligt, og som lovformeligt ansvarlig såvel over for hende 
selv som angående godset, idet hun lovede, at hun uigenkaldeligt vilde aner
kende og godkende alt, hvad samme herr Bennike måtte foretage sig og be
stemme angående samme gods med hensyn til salg, leje, hjemling, skødning 
eller afhændelse på en hvilken som helst anden måde. Til vidnesbyrd herom 
er vort segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde ovennævnte år og dag.

1384. 28. juni 478
Folmer Jakobsen af Magleby skænker en brydegård og to gårdsædegårde i Vester-Broby 

til Sorø kloster.

Tre referater i Sorø gavebog.

Den udmærkede mand Folmer Jakobsen af Magleby, ridder1), en meget 
bekendt og mægtig mand, skænkede til sankt Marie kirke i Sorøs 

bygningsfond og som evig almisse for sin og sine slægtninges sjæle en bryde
gård i landsbyen Broby i Alsted herred, beliggende mod nord nær kirken, og 
to gårdsædegårde på folkesproget kaldet ‘gårdsædestavne’, som hører til den
ne samme hovedgård, med alle tilliggender til dem alle på den betingelse, at 
brødrene evigt skal have ham i højtidelig ihukommelse, og at de skal gøre for 
ham, således som de bestandigt efter forskriften gør for husets andre velgøre
re, og han skødede dem på landstinget, idet han forpligtede sig og sine arvin
ger til på lovlig vis at hjemle og fri klostret dem for bestandig. Desuden over
gav han da til klostrets hånd i sin helhed al den ret, der tilkom ham til holmen 
Brobyholm, der ligger i Susåen mellem Suserup og Næsbyore, idet han for 
sig og sine arvinger gav afkald på enhver retssag til evig tid angående denne 
holm. I det Herrens år 1384 dagen før de hellige apostle Petrus’ og Paulus’ 
dag.

Derudover i det Herrens år 1384 på den ærværdige abbed Niels Klement- 
sens tid 2) i Sorø overdrog den velbyrdige mand Folmer Jakobsen af Magle
by til klosteret i Sorø til kirkens bygningsfond og som evig almisse for sig og 
sine slægtninge en brydegård i Broby beliggende mod nord nær den hellige 
jomfrus kirke sammesteds tillige med to gårdsædegårde, som på folkesproget 
kaldes ‘gårdsædestavne’, med agre, enge, græsgange, skove og alle øvrige til
liggender til nævnte gård. Og denne gård (o.s.v. = nr. 369).
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Fremdeles overgav samme Folmer på samme tidspunkt til klostrets hånd 
al den ret, som tilkom ham i holmen Brobyholm, som ligger i Susåen mellem 
Suserup og Næsbyore, idet han til evig tid gav afkald for sig og sine arvinger 
på enhver retssag, strid eller klage angående samme. Om dette findes hans 
brev beseglet med autentiske segl3).

Herr Folmer Jakobsen af Magleby, ridder, en velbyrdig og meget bekendt 
mand, skænkede til sankt Marie kirke i Sorøs bygningsfond og som evig al
misse for sin og sine slægtninges sjæle en brydegård i Broby i Alsted herred 
beliggende mod nord nær kirken sammesteds og to gårdsædegårde, som på 
folkesproget kaldes ‘gårdsædestavne’, som ligger til den samme hovedgård, 
tillige med alle tilliggender til dem på den tilføjede betingelse, at brødrene 
evigt skal have ham i højtidelig ihukommelse, således som det efter forskrif
ten plejer at ske med de andre velgørere; og han skødede dem på Sjællands 
landsting med den sædvanlige forpligtelse vedrørende hjemmel og frigørel
se. Han overgav ligeledes samtidigt til klostrets hånd al den ret, der tilkom 
ham til holmen Brobyholm, der ligger i Susåen mellem Suserup og Næsby
ore med afkald på enhver retssag vedrørende denne holm til evig tid. I det 
Herrens år 1384 dagen før apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.

1) Folmer Jakobsen var endnu væbner 1384 16. juni, nr. 473, og nævnes derefter først 1386 
7. oktober, Rep. nr. 3539, og da som ridder, og til Magleby første gang 1387 19. marts, Rep. 
nr. 3583. Det må derfor anses for usikkert, om Folmer Jakobsen var ridder og skrev sig til 
Magleby i 1384, jf. også note 2.-2) ellers først kendt som abbed i Sorø 1393 6. juli, Rep. nr. 
3909. Oplysningen er antagelig mindre nøjagtigt under den videre redaktion af stoffet om 
Broby flyttet frem hertil fra det umiddelbart herefter følgende referat af Folmer Jakobsens bro
der Anders Jakobsens brev af 1402 29. marts, SRD. IV 476, som alene i det første referat inde
holder oplysningen om abbed Niels Klementsen, jf. indledningen i Dipi. Dan. - 3) herefter 
tilføjet med anden hånd idet han til evig besiddelse for klostret forpligtede sig og sine arvinger angående 
hjemmel, frigørelse og værn mod dem, der rejser krav, at fuldbyrde på lovlig vis desangående. Desuden overgav 
han også til klostrets hånd i sin helhed alt, hvad der hørte til hans ret og slægtningenes ret med hensyn til alle 
besiddelser, ejendomsrettigheder og ejendele sammesteds i samme landsby Broby, helt og holdent at besidde til 
evig tid.

479 1384. 29. juni. Reinfeld
Nicolaus, abbed i Reinfeld kloster, lader den offentlige notar Johan Reventlow af 

Tielenburg, gejstlig i Odense stift, udstede et notarialvidne, hvori han efter opfor
dring af Lyder, prior i Ratzeburg prcemonstratenserkloster, transsumerer kejser Karl 4. af 
Tysklands brev af 1375 26. oktober til biskop og domkapitlet i Ratzeburg.

Original i Schwerinarkivet.
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1384. 29. juni 480
Rådmænd og indbyggere på Pellivorm tilsikrer borgmestre, rådmand og borgere i Ham

burg fred til at drive handel hos dem.

Original i Hamburg

X Ti rådmænd og alle indbyggere, der bor på Pellworm, gør vitterligt for 
V alle dem, der ser dette brev eller hører det læse, at vi har givet og med 

dette brev for os og for vore medlandsmænd og medindbyggere og for alle 
dem, der vil gøre og undlade at gøre noget for vor skyld, til de ærlige og gode 
mænd, borgmestre og rådmænd i Hamburg, deres borgere og alle deres gi
ver en stadig, fast og sikker fred, der skal vare evigt, til at komme til os og der 
købe og sælge og på anden vis udrette deres ærinder der og være der i sikker
hed inden for og uden for vort område og rejse tilbage derfra, når og så ofte 
det passer dem, undtagen hvis nogen af deres mænd forbryder sig, han skal 
bøde efter retsbestemmelserne. Men hvis der efter denne tid opstår nogen 
strid der mellem de forskrevne borgmestre, rådmænd, borgere og deres 
mænd (på den ene side) og os (på den anden), således at vi ikke kan fastholde 
denne fred, hvad Gud ikke lade ske, så skal vi fire uger før opsige dem freden 
igen i vore breve, og det samme skal de gøre over for os igen. Dette lover vi 
forskrevne rådmænd og indbyggere at overholde stadig, fast og ubrødeligt 
over for fornævnte borgmestre, rådmænd og borgere og alle deres uden no
gen argelist på al den måde, som det står skrevet foran. Og vi har til yderlige
re vidnesbyrd herom og til større erkendelse heraf med velberåd hu og fuldt 
vidende hængt vore segl under dette brev, der er givet og skrevet i året 1384 
efter Vor Herres byrd på de hellige apostle sankt Peters og sankt Paulus’ dag.

1384. 20. juli. Marienburg 481
Reces af de preussiske staders dag i Marienburg

Original og afskrift i Thom.

A: Ba:
Reces, gjort i Marienburg i det 

Herrens år (13)84 på ottendedagen 
efter Margretes dag1) af de herrer 
og rådsudsendinge fra stæderne
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< 1 > For det første, om det mø
de, der skal holdes i Skåne med 
dronningen, er det vor vilje, at det 
skal forblive, som hansestæderne 
har bestemt det.

< 2 > Fremdeles om normanner
ne, (er det vor vilje,) at det skal for
blive, som den gamle reces fra år 
(13)83 indeholder2).

<3> Fremdeles om Langelow er 
det vor beslutning, at vi ikke vil 
give ham noget, og at man skal ud
sætte det, så længe man kan.

<4> Fremdeles om regnskabet 
for pundtolden: gør de regnskab 
for tolden i Skåne, så er det helt ri
meligt, at man også gør regnskab 
for pundtolden, men kan man ud
sætte det, det synes os bedst o.s.v.

<5> .... 4)
<6> Fremdeles om boderne i 

Skåne, som dronningen skal gen
opføre, (er det vor vilje,) at det skal 
overholdes, som hun har lovet.

<7> .... 6)

Thorn, Elbing, Danzig og Brauns- 
berg. De gennemdrøftede neden- 
foranførte.

< 1 > For det første om norman
nerne (er det vor vilje,) at man skal 
befale fogeden i Skåne at bibeholde 
det, som er aftalt.

<2> Fremdeles om det møde, 
der skal holdes i Skåne med dron
ningen, (er det vor vilje,) at man 
skal overlade sagen til fogeden i 
Skåne, så at han tager recessen3) 
(som udgangspunkt) og stiller krav 
angående den skade, der er sket 
købmanden fra rigets borge i Dan
mark, at den bliver erstattet dem.

<3> Fremdeles vedrørende 
overdragelsen af borgene synes det 
os godt, at man ikke overdrager 
dem på dette tidspunkt, medmin
dre skaden bliver erstattet købman
den.

<4> Fremdeles (er det vor vil
je,) at fogeden i Skåne skal aftale 
med stæderne, at man ikke skal op
kræve nogen pundtold ved Zuider- 
søen, men her i Preussen skal de 
give den.

<5> .... 5)
<6> Fremdeles om Langelows 

rente er det vor vilje, at når stæder
ne næste gang mødes, så vil vi ger
ne rette os efter deres råd i dette og 
da drøfte det igennem til en afgø
relse.

<7> Fremdeles om regnskabet 
for pundtolden, (er det vor vilje,) at
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det bliver udsat til næste møde, ef
tersom vi på dette tidspunkt på 
grund af mange forhindringer ikke 
kan aflægge noget regnskab.

<8> Fremdeles om herr Peter 
Stromekendorp og Wulf Wulflam:

<8> .... 4)

er der lovet dem noget, er det helt 
vor vilje, at man skal holde det.

<9> Fremdeles om svaret fra 
herr Henning Podebusk vedrøren
de det bjergede klæde8).

<9> Fremdeles om boderne i 
Skåne, som dronningen skal betale, 
(er det vor vilje,) at det bliver over
holdt på den måde, som hun har 
lovet det, og det skal være 100 
mark.

< 10 > Fremdeles (er det vor vil
je,) at stæderne skal forhandle med 
dronningen om, at vore folk kan 
forblive ved deres ret, og (hun) skal 
lade den uretmæssige told ophøre, 
nemlig i Simrishamn, i Ystad og i 
Trelleborg.

< 11 > .... 6)
< 12 > Fremdeles om herr Peter 

Stromekendorps og Wulf Wulflams 
maning: har nogen lovet dem no
get, så er det helt vor vilje, at man 
skal holde det over for dem efter 
den reces, der blev affattet i 
Wismar7).

< 13 > Fremdeles om svaret fra 
herr Henning Podebusk vedrøren
de det bjergede klæde8): at svaret 
skal retsforfølges, og klædet blev 
bjerget i Øresund af hans venner.

1) Margretes dag falder i Nordtyskland på den 13. juli. - 2) jf. nr. 323 §3.-3) nr. 464. - 
4) handler om forbundet i Köln. - 5) handler om den fastsatte længde af ‘laken’ fra Hertogen- 
bosch. - 6) handler om forholdet til Novgorod. - 7) jf. nr. 64. - 8) jf. nr. 464 § 17.
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482 [1384-1410]'). 31. juli
Lambert Schape meddeler sin onkel herr Herman Yborg rådmand i Lübeck, at han ik

ke kan komme til Lübeck før påske, fordi det ikke var muligt at rejse over land dertil fra 
Flandern eller at få skibslejlighed til Hamburg Derfor »er jeg kommet gennem Øre
sund til Gotland«.

Original i Lübeckarkivet.

1) Herman Yborg var rådmand i Lübeck 1384-1410, jf. Lüb. UB. IV 726 note 1.

483 1384. 1. august
Lave Kring sælger sit gods i Tved til vikarerne ved kirken i Slesvig for 18 mark lybsk.

Original på Gottorp.

Lave Kring til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg med mine frænders og arvingers samtykke og fri 

vilje for 18 mark lybsk, som jeg har faet og oppebåret i rede og optalte penge, 
har solgt og på Strukstrup herredsting skødet mit gods i Tolk sogn og i lands
byen Tved, nemlig tre mark gulds jord, til de gode mænd vikarerne ved kir
ken i Slesvig til brug for helligtrefoldighedsgildet, at besidde evindeligt. Des
uden forpligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre og fri nævnte herrer vi
karer omtalte gods fra krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit 
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1384 på selve apostlen 
sankt Peter ad uinculas dag.

484 1384. 3. august. Roskilde byting
Borgmestre, rådmand dg borgere i Roskilde vidimerer Mads Elavsens brev af1384 25. 

juni og bevidner, at herr Bennike Hennekesen, kannik i Roskilde, som værge for Cecilie 
Jensdatter skødede en gård i sankt Laurentius’ sogn sønden for torvet til Roskilde sankt 
Clara kloster.

Original i den amamagnoeanske samling

Borgmestre, rådmænd og de øvrige borgere i Roskilde til alle, der ser det
te brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør med dette brev vitterligt for alle, at vi i det Herrens år 1384 dagen
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for opdagelsen af den hellige Stefan på vort byting har set et brev fremlagt, 
uskrabet, ustungent og ubeskadiget i enhver henseende, og hørt det offentlig
gjort, indeholdende følgende ordlyd: Mads Elavsen, official hos den herre bi
skoppen af Roskilde (o.s.v. = nr. 477).

Efter at dette brev var læst og oversat til folkemålet, skødede den gode 
mand herr Bennike Hennekesen, kannik i Roskilde, værge for Cecilie Jens
datter, på vort byting en gård med grundstykke i sankt Laurentius’ sogn søn
den for torvet i Roskilde, som med arveret tilhørte samme Cecilie efter hen
des faders og moders død, med alle dens tilliggender i dens fulde udstræk
ning, i længden og bredden, til sankt Clara kloster i Roskilde, hvor fornævnte 
Cecilie havde viet sig til det regelbundne klosterliv, at besidde med evig ret, 
med undtagelse af to parter af samme gård, således at forstå, at den part, som 
Niels Jensen Skydebjerg har, skal tilfalde ham, så længe han lever, mens den 
part, som Ingerd, enke efter Jens Skydebjerg, har, på samme måde skal tilfal
de hende, så længe hun lever, men når disse er afgået ved døden, skal begge 
parter sammen med fornævnte gård tilfalde fornævnte kloster uden indsigel
se eller krav fra hvem som helst. Denne skødning, som nævnte herr Bennike 
således lovligt og rigtigt har foretaget på vort ting som fornævnt, godkendte 
en Anders Fynbo, der i sin egenskab af befuldmægtiget for samme kloster var 
til stede på tinget sammesteds, idet han derefter på fornævnte klosters vegne 
blev indført i besiddelsen af samme gård i nærværelse af troværdige vidner, 
der på tinge var udbedt og tilstået hertil. Til vidnesbyrd og fastere vished om 
denne skødning og godkendelse har vi ladet staden Roskildes segl hænge un
der dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

1384. Omkr. 15. august1). 485
Predbjørn Podebusk skylder Elisabeth, datter af Jakob Rogge, 100 mark stralsundsk.

Notits i Stralsunds Liber debitorum.

Predbjørn Podebusk, søn af herr Henning den ældre, skylder Elisabeth, 
datter af Jakob Rogge, 100 mark stralsundske penge, for hvilke Eler Bu- 

row, Johan Golvitze, Markvard Langedorp og Wilken Depenbrok med 
håndslag aflagde løfte.

1) indførelsen er den 13. på siden, der som overskrift har Ar 84 omkring den helligejomfru Ma
rias himmelfartsdag
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486 1384. 19. august. Bergen
Kong Oluf udsteder en forordning om handelen i Nordnorge.

Afskrift i. den arnamagnceanske samling.

487 1384. 22. august. Tønsberg
Kong Oluf stadfæster et dombrev og et dermedforbundet gavebrev af Berg lovmand, og 

forbyder desuden Jørund Tholfsson at befatte sig med Ogmund Gautessons gård Haa- 
thweit.

Original i det norske rigsarkiv.

488 1384. 22. august
Margrete, datter af Evert Hennekesen og enke efter Tyge, borger i Slagelse, skænker et 

stenhus i sankt Mikkels sogn i Slagelse til Sorø kloster til sjælebod for sig og sin afdøde 
mand.

Referat i Sorø gavebog.

Den ærlige frue Margrete, datter af Evert Hennekesen, Tyges hustru, 
fordum borger i Slagelse, skænkede klostret til fordel for sin og sam

me Tyges, fordum hendes ægtefælles, såvel som for begge deres slægtninges 
sjæle et halvt stenhus og en halv gård, der ligger til samme hus, med alt, hvad 
der hører til samme halve hus og gård i længde og bredde, højde og dybde, 
i sankt Mikkels sogn i Slagelse øst for præsten herr Tues gård til evig besiddel
se, dog med forbehold af fuldmagt til at beholde det i sin levetid, og hun for
pligtede sine arvinger til at hjemle og skøde og til at fri det fra påkrav, hvis det 
skulde være nødvendigt. I det Herrens år 1384 ottendedagen efter Marias 
himmelfartsdag.

489 1384. 22. august. Djurs Nørre herredsting
Vidisse af et låsebrev på Stokkebrogård.

Eline Gøyes jordebog.
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Fremdeles en vidisse af Nørre herredsting af et låsebrev på Stokkebro
gård, to gårde i Stokkebro og to gårde i Skærholm. Givet på det sidste 

ting1) før sankt Bartholomæus’ dag 1384.
1) Mandag var i det 15. århundrede tingdag i Djurs Nørre herred, jf. Rep. nr. 6623, 2. rk. 

nr. 3864 og 8220.

1384. 26. august. Paris 490
Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, den franske konges råd og pavelig auditør, på

lægger i henhold til pave C lemens 7.s brev af1383 7. maj, nr. 347, visse offentlige notarer 
at stævne abbeden i Ste.-Geneviéveklostret, klosterprioren sammesteds, sognepræsten ved 
St. Etienne i Paris samt magister og studerende fra Danmarks rige til at give møde i St. 
Nicolas de Chardonnet kirke i Paris i sagen om de danskes hus i Paris.

Afskrift optaget i 1384 15. oktober.

Vi Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, doktor både i kanonisk og ro
mersk ret, vor herre kongens råd og i denne sag vor herre pavens ekseku
tor eller dommer, beskikket til at udføre et Bestemt hverv, til alle offentlige og 

apostoliske notarer, til hvem dette vort brev når, hilsen og fuld lydighed mod 
vore eller rettere de apostoliske befalinger.

I skal vide, at vi har modtaget et brev af den højhellige fader i Kristus og 
vor herre pave Clemens 7., indeholdende ovenfor anførte ordlyd, som 
følger1). Med henblik på kanonisk og tilbørligt at iværksætte udførelsen af 
dette apostoliske brev er vi flere gange og indtrængende blevet anmodet og 
kraftigt opfordret på priorens og menige konvents vegne i Vor Frue kloster af 
Karmels bjerg i Paris og endelig på deres anmodning med hensyn til sagfor
holdet i nævnte apostoliske bulle, der indeholdt forholdsregler og nogle for
beredende handlinger til at fuldende nævnte sag, er vi også med henblik på 
nævnte sagforhold yderligere blevet såre indtrængende opfordret til at lade 
den komme til tilbørlig virkning og til, at vi vil og bør og skal skride tilbørligt 
og kanonisk frem uden at undlade noget af det væsentlige i processen. Derfor 
befaler vi Eder og enhver af Eder i kraft af den hellige lydighed, og af hvilken 
I er forpligtet over for det hellige apostoliske sæde og vor herre paven, og på
lægger med dette vort brev Eder og enhver af Eder personlig, dog når I er til
kaldt, sammen med to vidner, som skal anføres i Eders indberetning, at I 
personligt skal begive Eder til den ærværdige fader abbeden i Ste.-Gene
viéveklostret og klosterprioren i nævnte kloster og deres bopæl for at kundgø-
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re for og underrette samme om, at de tilbørligt skal give møde for os i St. Ni
colas de Chardonnet kirke i Paris førstkommende 10. september ved 
primtid2), samt og ligeledes til magisteren og de studerende fra Danmarks 
rige om, at de hver især af hensyn til deres interesse skal give møde fornævnte 
10. ds. for at se og høre fornævnte forberedelser til processerne, der, som vi 
skal, er iværksat af os og yderligere skal iværksættes i overensstemmelse med, 
hvad der er ret og rimeligt, og for at høre og se, om det er nødvendigt, at en
hver af parternes ret angives og vurderes og ligeledes virkningsfuldt og fak
tisk anvises dem i overensstemmelse med det apostoliske brevs form og ord
lyd og efter kyndige mænds råd, med den oplysning, at hvad enten man er 
til stede nævnte dag eller ikke, vil vi ikke desto mindre skride frem i nævnte 
sag, således som man skal skride frem efter retten uanset deres fravær. Idet 
I, for så vidt angår dette, foretager nærværende stævning eller forkyndelse, 
betror vi vort ombud dog blot for denne gang og for at udvikle dette sagfor
hold, idet I før nævnte dag forsikrer os under brev, mærker og segl om, hvad 
I foretager Eder angående det fornævnte og ligeledes om navnene på de per
soner, der skal stævnes af Eder, og om andet, som det i overensstemmelse 
med Eders gode forstand synes Eder bør berettes for os, og hvorved vi for 
øjeblikket virkningsfuldt kan nå til udførelsen, idet man skal udfærdige en 
kopi af denne vor forkyndelse til dem, der beder om det, dog til omkostning 
og udgift for den, der beder om det. Givet i Paris under vort segl den 26. au
gust i det Herrens år 1384.

1) brevet følger ikke her, men er optaget i brevet 15. oktober. - 2) messen ved solopgang.

491 1384. 1. september. Paris
Johannes Coustelli, gejstlig i Reims stift, offentlig notar, bekræfter overfor Guillelmus 

Marteleti, dekan i Nevers, den franske konges råd og pavelig auditør, at han i henhold til 
dennes brev af 26. august, nr. 490, har stævnet abbeden i Ste.-Geneviéveklostret, kloster
prioren sammesteds, magister Jacobus Mangon, sognepræst ved St. Etienne i Paris og ma
gister Jens fra Danmark til at give møde i St. Nicolas de Chardonnet kirke i Paris i sagen 
om de danskes hus i Paris.

Afskrift optaget i 1384 15. oktober.

Eders ydmyge Johannes Coustelli, gejstlig i Reims stift, ved apostolisk 
og kejserlig myndighed offentlig notar, til den meget omsigtsfulde og 

vidende mand, magister Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, doktor i både
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kanonisk og romersk ret, vor herre kongens råd og i denne sag vor herre pa
vens eksekutor eller dommer, beskikket til at udføre et bestemt hverv, lydig
hed i al ærbødighed og hæder og i ønsket om urokkeligt at adlyde Eders eller 
rettere de apostoliske befalinger.

Jeg har med den ærbødighed, som det sømmede sig, modtaget Eders eller 
rettere det apostoliske brev, der, som det fremgik ved første øjekast, var be
seglet med Eders segl af rødt voks, og som i det Herrens år 1384 i den 7. in- 
diktion den 1. september i den højhellige fader i Kristus og vor herre herr 
Clemens 7.s, ved Guds forsyn paves sjette pontifikatsår var overgivet mig til 
udførelse af de regelbundne mænd prioren og menige konvent i Vor Frue 
kloster af Karmels bjerg i Paris, til hvilket brev dette mit nærværende brev 
er knyttet, og i kraft af hvilket brev og ved dets myndighed jeg på begæring 
af fornævnte regelbundne prior og menige konvent i Vor Frue kloster af Kar
mels bjerg i Paris peremptorisk har stævnet den ærværdige fader i Kristus 
den herre abbed i Ste.-Geneviéveklostret i Paris og klosterprioren i nævnte 
kloster og magister Jacobus Mangon, doktor i kanonisk ret, sognepræst ved 
St. Etiennes kirke i Paris samt magister Jens fra Danmark, befuldmægtiget, 
som han sagde, for de studerende fra Danmarks rige, idet de er blevet under
rettet af mig personlig, til at give møde for Eder i sognekirken St. Nicolas de 
Chardonnet i Paris førstkommende 10. september ved primtid1), medmin
dre o.s.v.2), i modsat fald o.s.v.2), for at stå til svar over fornævnte prior og 
menige konvent om, hvad der er retfærdigt. Denne Eders befaling har jeg 
udført i overensstemmelse med dens form og ordlyd med hensyn til disse per
soner, og alt dette bekræfter jeg over for Eder, ærværdige omsigtsfulde herre, 
er gået således for sig, under mit mærke, som jeg plejer at bruge i mit notar
embede og under mit segl, som jeg bruger. Givet og handlet i Paris fornævnte 
år, indiktion, måned, dag og pontifikat, idet de ærværdige mænd broder Jo
hannes Tabernarius, regelbunden i nævnte kloster, Alernius de Atrio og Ja
cobus Prendoul, offentlig notar, boende i Paris, var til stede ved dette, særligt 
tilkaldt og udbedt som vidner til det fornævnte.

1) messen ved solopgang. - 2) formlerne kan ikke udfyldes med sikkerhed.

1384. 5. september. Malmø byting 492
Henrik Stenkop, byfoged i Malmø, Ludvig Andersen af Barsebåck, ridder, og otte råd

mand i Malmø, vidimerer ærkebiskop Jakob af Lunds brev af 1360 1. maj.
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Original i rigsarkivet.

Henrik Stenkop, foged i byen Malmø, Ludvig Andersen, ridder, af Bar- 
sebåck, Anders Pedersen, Tolv Gødmersen, Oluf Øndersen, Anders 

Mortensen, Svend Ivarsen, Niels Truedsen, Trued Truedsen og Peder Oluf- 
sen, rådmænd og indbyggere sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at vi i det Her
rens år 1384 mandagen næst før den hellige jomfru Maries fødselsdag har 
været til stede på byen Malmøs byting sammen med såre mange andre tro
værdige mænd og hørt og set et åbent brev af den ærværdige fader i Kristus 
og herre herr Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, 
beseglet med ægte velbevarede og hele vedhængende segl, uskrabet, ustun- 
gent og ubeskadiget i enhver henseende og umistænkeligt, hvilket brevs ord
lyd er følgende: Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund og Sveriges primas, 
(o.s.v. = DRB. III5 nr. 306). Til vidnesbyrd om, at vi har set og hørt dette, 
har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år og dag 
og sted. Vi erklærer også med sandfærdige ord, at samme Anders Jakobsen 
samme dag på samme vort byting lovligt fremlagde sit værn, kaldet 
‘laghæhefth’1) for samme sin gård Skagemands ladegård.

1) dansk ord i den latinske tekst; om begrebet lovhævd, jf. DRB. II 8 nr. 450 note 1.

493 [1384. 6. september - 1386 2. februar]1)
Staden Hamburg beder væbnerne Wilken og Woler Lappe om gennem herr Heine Vor- 

rad at fremsende de penge, som tilhører Vor Frue kirke i Ribe, og som herrJens Helt, præst 
har afkrævet dem i denne kirkes navn.

Afskrift i Hamburg.

npil de berømte væbnere Wilken og Woler Lappe.
JL Elskede venner. Vi har med tilstrækkelig fuld forståelse modtaget 

Eders svarbrev angående de penge, som herr Jens Helt, præst, har krævet af 
Eder i Vor Frue kirke i Ribes navn og til dens tarv, idet vi ønsker, at I skal vi
de, at da vi modtog Eders brev, var nævnte herr Jens på hjemvejen og havde 
overladt den sag angående fornævnte penge til nogle af vore troværdige med
borgere, som har indberettet til os om, hvorledes nævnte penge ikke tilhørte 
nogen anden end oftenævnte kirke. Derfor anråber vi Eder ivrigt om at over-



327 [Efter 8. september 1384] Nr. 495

sende disse penge gennem herr Heine Vorrad, idet I skal have sikker tillid til 
os om, at efter at fornævnte penge i kraft af dette vort brev bliver overgivet 
til nævnte herr Heine, skal ingen gentagen påmindelse følge efter over for 
Eder.

1) brevet er indført i håndskriftet mellem disse to datoer.

1384. 8. september. Skåne1) 494
Reces af hansedagen i Skåne.

Iranssumpt [1384 efter 8. september] i Danzig samt afskrift i Thorn.

S tæderne har endrægtigt bestemt at holde et møde i Lübeck førstkom
mende søndag, da man synger Oculi2), og der forhandle om de artik

ler, der står skrevet herefter, nemlig:
< 1 > Om borgene i Skåne, om man vil give dem fra sig til det tidspunkt, 

som brevene siger, eller ikke.
<2> Om den store skade, der fra Danmark er sket hansekøbmanden, 

hvad man vil lade det beregne til.
<3> Om det forbund, som stæderne havde indbyrdes3), om man vil for

længe det eller ophæve det.
<4> Om regnskabet for pundtolden og tolden i Skåne, at enhver skal af

lægge endeligt regnskab derfor.
<5> Om pundtolden, om man skal opkræve den næste år eller ikke, og 

også drøfte, om man vil udruste fredeskibene næste år eller ikke.
Det er de artikler, som mødet skal holdes om.
1) dateringen står i overskriften til afskriften: Reces, tilblevet i Skåne idet Herrens år 1384på Ma

rias fødselsdag derefter hjembragt af herr Wikbold Overhagen som befuldmægtiget udsending fra staderne 
i Preussen. - 2) 5. marts. - 3) forbundet i Köln, jf. DRB. III 8 nr. 92-93 og 96.

[1384 efter 8. september] 495
Rådet i Elbing tilsender rådmandene i Danzig en kopi af recessen  fra hansedagen i Skå

ne.

Original i Danzig.

il alle de fornævnte1), der skænker os kærlighed og helse.
Vi oversender Eder, elskede venner, den reces, der for nylig blev ud-
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formet af stædernes udsendinge og Preussens foged, vor befuldmægtigede 
udsending i Skåne, i en kopi, således som følger: Stæderne har endrægtigt 
bestemt (o. s. v. = nr. 494).

Rådmændene i Elbing
1) adressen står på brevets bagside: Skal gives til de omsigtsfulde og berømte mcend, de herrer råd

mand i staden Danzig vore oprigtigt kære.

496 1384. 29. september
Niels Andersen af Ør by og hans hustru Kristine Nielsdatter skøder deres gods i Ørby 

til Æbelholt kloster til bod for deres og deres forfædres sjæle.

Afskrift i Æbelholtbogen.

Niels Andersen af Ørby og hans elskede hustru Kristine Nielsdatter til al
le, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi erkender, at vi til de regel
bundne mænd, den herre abbed og hele det menige konvent i sankt Vilhelms 
kloster af Paraclitus i Æbelholt med enstemmigt samtykke og vilje, sunde og 
karske og i levende live, til frelse og bod for vore og vore forfædres sjæle helt 
og fuldt har givet, overgivet og med evig besiddelsesret lovligt skødet vort 
gods i Ørby, nemlig vor gård sammesteds, på hvilken vi bor, med fire øre 
skyldjord og en toft, kaldet ‘hovedtoft’, hørende til samme, med alle dens til
liggender, agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, tørt og vådt, med hvilket 
navn de end benævnes, idet vi forpligter os og vore arvinger til i overensstem
melse med kravet i Sjællands love1) at hjemle nævnte herre abbed og meni
ge konvent fornævnte gods med hver enkelt af dets tilliggender som fornævnt 
fra vore arvingers og alle andres krav, og idet vi forbyder vore arvinger og 
slægtninge under trussel om straffen på den yderste dommens dag og den 
evige forbandelses udstødelse, at de drister sig til at bryde eller på nogen må
de i fremtiden vover at hindre denne vor gave og skødning, med denne betin
gelse, at fornævnte gods skal tilfalde os og hver den af os, som måtte overleve 
den anden, for livstid til fri besiddelse. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, de her
rer Henkil og Jens Bondesen, præster. Givet i det Herrens år 1384 på selve 
ærkeenglen sankt Michaels dag.

1) der hentydes til begrebet ‘lovhævd’, jf. DRB. II 8 nr. 450 note 1.
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1384. 1. oktober. Paris 497
Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, den franske konges råd og pavelig auditør, på

lægger i henhold til pave C lemens 7. s. brev af1383 7. maj, nr. 347, visse offentlige nota
rer på ny at stævne abbeden i Ste.-Geneviéveklostret, klosterprioren sammesteds, sognepræ
sten ved St. Etienne i Paris samt magister og studerende fra Danmarks rige til at give møde 
i dekanens hus i sagen om de danskes hus i Paris.

Afskrift optaget i 1384 15. oktober.

X Ti Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, doktor både i kanonisk og ro- 
V mersk ret, vor herre kongens råd og i denne sag vor herre pavens ekse

kutor eller dommer, beskikket til at udføre et bestemt hverv, til alle offentlige 
og apostoliske notarer, til hvem dette vort brev når, hilsen og fuld lydighed 
mod vore eller rettere de apostoliske befalinger.

I skal vide, at vi har modtaget et brev af den højhellige fader i Kristus og 
vor herre pave Clemens 7., indeholdende følgende ordlyd, som er skrevet 
ovenfor1). Med henblik på kanonisk og tilbørligt at iværksætte udførelsen af 
dette apostoliske brev er vi flere gange og indtrængende blevet anmodet og 
kraftigt opfordret på prioren og menige konvents vegne i Vor Frue kloster af 
Karmels bjerg i Paris, og endelig på deres anmodning med hensyn til sagfor
holdet i nævnte apostoliske bulle, der indeholdt forholdsregler og nogle for
beredende handlinger til at fuldende nævnte sag, er vi også med henblik på 
nævnte sagforhold yderligere blevet såre indtrængende opfordret til at lade 
den komme til tilbørlig virkning og til, at vi vil, som vi bør og skal, skride til
børligt og kanonisk frem uden at undlade noget af det væsentlige i processen. 
Derfor befaler vi Eder og enhver af Eder i kraft af den hellige lydighed, og af 
hvilken I er forpligtet over for det hellige apostoliske sæde og vor herre paven, 
og pålægger med dette vort brev Eder og enhver af Eder personlig, dog når 
I er tilkaldt, sammen med to vidner, som skal anføres i Eders indberetning, at 
I på ny og til overflod personligt skal begive Eder til den ærværdige fader ab
beden i Ste.-Geneviéveklostret og klosterprioren i nævnte kloster og ligeledes 
til sognepræsten ved St. Etienne ved samme kloster og deres bopæl for både 
at kundgøre og underrette samme om, at de tilbørligt skal give møde for os 
i vort hus førstkommende 15. oktober ved primtid2), samt ligeledes til magi
steren og de studerende fra Danmarks rige, at enhver af hensyn til deres in
teresse skal give møde fornævnte 15. ds. for at se og høre fornævnte forbere
delser til processerne, der, som vi skal, er iværksat af os og yderligere skal 
iværksættes i overensstemmelse med, hvad der er ret og rimeligt, og for at hø
re og se, om det er nødvendigt, at enhver af parternes ret angives og vurderes
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og ligeledes virkningsfuldt og faktisk anvises dem i overensstemmelse med 
det apostoliske brevs form og ordlyd og efter kyndige mænds råd, med den 
oplysning, at hvad enten man er til stede nævnte dag eller ikke, vil vi ikke des
to mindre skride frem i nævnte sag, således som man skal skride frem efter 
retten uanset deres fravær. Idet I, for så vidt angår dette, foretager nærvæ
rende stævning eller forkyndelse, betror vi vort ombud dog blot for denne 
gang og for at udvikle dette sagforhold, idet I før nævnte dag forsikrer os un
der brev, mærker og segl om, hvad I foretager Eder angående det fornævnte 
og ligeledes om påmindelserne af de personer, der skal stævnes af Eder, og 
om andet, som det i overensstemmelse med Eders gode forstand synes Eder 
bør berettes for os, og hvorved vi for øjeblikket virkningsfuldt kan nå til udfø
relsen, idet I skal udfærdige en kopi af denne vor forkyndelse til dem, der be
der om det, dog til omkostning og udgift for den, der beder om det. Givet i 
Paris under vort segl den 1. i denne oktober måned i det Herrens år 1384.

1) brevet følger ikke her, men er optaget i 1384 15. oktober. - 2) messen ved solopgang.

498 1384. 1. oktober. Paris
Johannes Coustelli, gejstlig i Reims stift, offentlig notar, bekræfter overfor Guillelmus 

Marteleti, dekan i Nevers, den franske konges råd og pavelig auditør, at han i henhold til 
dennes brev af 1. oktober, nr. 497, på ny har stævnet abbeden i Ste.-Geneviéveklostret, klo
sterprioren sammesteds, magister Jacobus Mangon, sognepræst ved St. Etienne i Paris og 
magister Jens fra Danmark til at give møde i dekanens hus i Paris i sagen om de danskes 
hus i Paris.

Afskrift optaget i 1384 15. oktober.

Eders ydmyge Johannes Coustelli, gejstlig i Reims stift, ved apostolisk og 
kejserlig myndighed offentlig notar, til den meget omsigtsfulde og vi

dende mand, magister Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, doktor både i 
kanonisk og romersk ret, vor herre kongens råd og i denne sag vor herre pa
vens eksekutor eller dommer, beskikket til at udføre et bestemt hverv, lydig
hed i al ærbødighed og hæder og i ønsket om urokkeligt at adlyde Eders eller 
rettere de apostoliske befalinger.

Jeg har med den ærbødighed, som det sømmede sig, modtaget Eders eller 
rettere det apostoliske brev, der, som det fremgik ved første øjekast, var be
seglet med Eders segl af rødt voks, og som i det Herrens år 1384 i den 8. in- 
diktion den 1. oktober i den højhellige fader i Kristus og vor herre herr Gie-
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mens 7.s., ved Guds forsyn paves sjette pontifikatsår var overgivet mig til ud
førelse af de regelbundne mænd prioren og menige konvent i Vor Frue klo
ster af Karmels bjerg i Paris, til hvilket brev dette mit nærværende brev er 
knyttet, og i kraft af hvilket brev og ved dets myndighed jeg, fornævnte notar, 
på ny og til overflod peremptorisk har stævnet den ærværdige fader i Kristus 
og herre, abbeden i Ste-Geneviéveklostret i Paris ved herr Radulfus de Gar
dinis, hans kapellan, og klosterprioren i nævnte kloster og magister Jacobus 
Mangon, doktor i kanonisk ret, sognepræst ved St. Etienne kirke i Paris, ved 
herr Simon, hans kapellan, og desuden magister Jens fra Danmark, befuld
mægtiget, som han sagde, for de studerende fra Danmark, idet de er blevet 
underrettet af mig personlig, til at give møde for Eder i Paris i Eders hus 
førstkommende 15. oktober ved primtid1), medmindre o.s.v.2). Denne Eders 
befaling har jeg udført i overensstemmelse med dens form og ordlyd, og alt 
dette bekræfter jeg over for Eder, ærværdige omsigtsfulde herre, er gået såle
des for sig, under mit mærke, som jeg plejer at bruge i mit notarembede og 
under mit segl, som jeg bruger. Givet og handlet i Paris fornævnte år, indik- 
tion, måned, dag og pontifikat, idet herr Johannes Housseti, præst, Jens Bas
se fra Danmark, Johannes Petri og Johannes Boutardi, klerke, var til stede 
ved dette, særligt tilkaldt og udbedt som vidner til det fornævnte.

1) messen ved solopgang. - 2) formlen kan ikke udfyldes med sikkerhed.

1384. 9. (?) oktober1) 499
Broder Åge, dominikanerprior i Åhus, ogÅstred, vikar i Åhusfor provsten i Lund, vi- 

dimerer den udvalgte ærkebiskop Mogens af Lunds brev af 1379 1. juni.

Original i rigsarkivet.

Broder Åge, prior for dominikanerordenen i Åhus, og herr Åstred, vikar i 
Åhus for den herre provsten ved kirken i Lund, til alle, der ser dette 

brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at vi i det Her

rens år 1384 den 18. søndag1) har set og læst et brev, ustunget, uskrabet og 
ubeskadiget i enhver henseende, angående skiftet af alt det gods, der tilfaldt 
ridderen herr Torben og fru Kristine, hans søster, ifølge arveretten efter deres 
moder fru Gyde Lavesdatters død - god ihukommelse -, i sin helhed ord til 
andet af følgende ordlyd: Mogens, af Guds nåde udvalgt til ærkebiskop i
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Lund (o.s.v. = DRB. IV1 nr 504). Til vidnesbyrd om alt det fornævnte er vo
re segl hængt under dette brev.

1) den 18. søndag er antagelig regnet fra Trinitatis søndag, jf. Grotefend, Taschenbuch 21.

500 1384. 9. oktober
Torkil Nielsen af Gladsax, væbner, testamenterer Lundekirkens bygningsfond en række 

gårde og gårdsædesteder i Lilla Harrie, Hammarlunda og Satsarp mod afholdelse af tre 
årlige messer og en årtid for hans sjæl.

Original i det svenske rigsarkiv.

r I Torkil Nielsen af Gladsax, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evin- 
JL delig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg med fuld 
tilslutning og med velberåd hu til Lundekirkens bygningsfond i sandhed har 
testamenteret og skødet og med dette brev testamenterer og skøder alt mit 
nedenfor anførte gods, nemlig en gård i Lilla Harrie, på hvilken Margrete, 
enke efter Åge Bosen, bor, og som giver fire pund korn årligt i afgift, fremde
les to gårde sammesteds, som fru Marina, enke efter herr Niels Hak, ved sit 
åbne brev1) har pantsat til mig, af hvilke Jakob Kapolin for tiden bor på den 
første, og som giver fire pund korn i afgift, og Knud på den anden, og som 
giver lige så meget i afgift, tillige med fornævnte åbne brev og al den ret, som 
tilkommer mig til samme, indtil de lovligt indløses af denne bygningsfond, 
fremdeles tre gårde i Hammarlunda, på hvilke Hegge nu bor, og som giver 
30 skæpper korn i afgift, Peder Olufsen, som giver en tilsvarende afgift, og 
Trued Bonde, som giver en mark gode penge, og sammesteds to gårdsæde
steder, på hvilke der bor to gårdsæder, som årligt giver en mark gode penge, 
fremdeles to gårde i Satsarp i Gudmuntorp sogn, af hvilke Oluf Jonsen nu 
bor på den ene og giver en mark gode penge i afgift og Peder Svendsen på den 
anden og giver en mark gode penge, og sammesteds to gårdsædesteder, af 
hvilke der hvert år gives ti grot i afgift, at besidde med evig ret og at hjemle 
det ved mig og mine arvinger fra krav fra hvem som helst i overensstemmelse 
med landets love, således at samme gårde med virninger, afgifter og deres an
dre tilliggender, med hvilke navne de end benævnes, slet intet undtaget, som 
de nu er, frit og ufortøvet overgår til rådighed for samme bygningsfonds vær
ger, de nuværende eller de til enhver tid værende, på den forud aftalte betin
gelse, at samme værger, de nuværende eller de til enhver tid værende, af for-
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nævnte indtægter, ubrydeligt til evige tider i fremtiden til bod for min sjæl 
skal lade højtideligholde tre messer, nemlig den første for de afdøde med en 
forbøn for mig hver mandag, den anden for bekenderen sankt Nicolaus med 
en forbøn for mig hver onsdag og den tredie for det hellige kors også med en 
forbøn for mig hver fredag, og tillige med dette min årtid hvert år på den før
ste onsdag efter martyren sankt Dionysius’ dag i koret i Lund efter sædvanlig 
skik med tolv messer og lige så mange psaltere nede i kirken for fire mark go
de penge, der skal fordeles efter det ærværdige Lundekapitels vilje, således 
som det har besluttet at indskrive det i dets bog2). Til vidnesbyrd herom er 
mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de ærværdige 
mænd, de herrer broder Jens, ved Guds gave abbed i Tommerup kloster, 
Niels Dene, official i Lundegård, Lars Andersen, kanniker i Lund, og Eskil 
Mogensen, væbner. Givet i det Herrens år 1384 på selve de hellige martyrer 
sankt Dionysius’ og hans fællers dag.

1) jf. DRB. III 9 nr. 180. - 2) jf. Weeke s. 237.

[1384]1). 9. oktober. Falsterbo 501
Hansestcedemes rådsudsendinge meddeler Reval (og Riga), at man i Falsterbo har be

sluttet at holde nyeforhandlinger i Lübeck 5. marts om borgene i Skåne og de øvrige spørgs
mål, der blev behandlet på hansedagen i Falsterbo.

Original i Revalarkivet.

Hilsen i kærligt venskab tilforn med ønsket om alt godt i lange tider2).
Anbefalelsesværdige elskede venner. Vi meddeler Eder, at vi her på 

vor forsamling har aftalt at afholde en dagtingning i staden Lübeck på den 
førstkommende søndag, da man synger Oculi3), for at forhandle og berette 
om nedenfor anførte artikler, nemlig angående borgene i Skåne, om stæder- 
ne vil afstå og give dem af hænde på det tidspunkt, som deres brev indehol
der, eller ikke, og angående de meget store tab, som er overgået hansekøb- 
manden fra Danmarks rige, på hvilken måde og hvorledes stæderne vil lade 
dette anslå; angående den overenskomst og det forbund, som stæderne ind
byrdes har haft, om de vil forlænge dette eller tillade, at det bliver ophævet; 
angående afregningen af pundtolden og tolden i Skåne, at enhver derefter 
skal foretage endelig afregning af pundtolden sammesteds eller, om denne 
skal oppebæres i det kommende år eller ikke, og ligeledes for at holde drøftel
se om fredeskibene, om stæderne i det kommende år vil udruste dem eller ik-
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ke. Vi, der er forsamlet her, har i fællesskab godkendt denne dagtingning, og 
vi bønfalder Eder, elskede venner, venskabeligt om, at I fra Eders råd til den 
vil sende beedigede udsendinge, der ubetinget er bemyndigede til at for
handle om og afgøre ovennævnte artikler. Og hansestæderne har fået under
retning om samme termin, og hvis der måtte være nogle, som ikke vilde sen
de deres rådsudsendinge til den, da vil de stæder, som kommer dertil, med 
hensyn til fornævnte artikler bestræbe sig på dette, som synes bedst og især 
at være til gavn. Men hvis de måtte gøre noget desangående, hvorved de i 
fremtiden kunde vederfares maninger, vil de ikke af den grund lade sig laste 
af de andre, der ikke kommer sammesteds, og desuden vil de være forskånet 
for den maning, som de har til dem4). Forhandlingen om Langelow og lige
ledes om herr Peter Strömekendorps og Wulfhard Wulflams maninger skal 
henstå uafgjort til fornævnte dagtingning. Men enhver af stæderne vil be
handle dette i sit råd, at man ikke i nogen stad skal tillade, at der støbes eller 
tilvirkes skyts’) til brug for dem, der bor uden for stæderne. Herren bevare 
Eder til evig tid, det ønsker vi. Skrevet under staden Lübecks sekret, som vi 
alle benytter for øjeblikket.

Søstædernes rådsudsendinge, forsamlet i Falsterbo i Skåne 
på sankt Dionysius’ dag.

1) jf. nf. 502. - 2) adressen står på brevets bagside Skal gives til de hædervcerdige og gode mænd, 
de herrer borgmestre og rådmand i Reval, vore oprigtigt elskede venner. - 3) 5. marts. - 4) teksten har 
monicionis illius quam ad eos habent esse uolunt inneglecti, som i kasus og ord for ord gengiver det 
nedertyske der maninge de ze to en hebben der willen ze wezen vnuorzomet i nr. 502 §3.-5) teksten 
har pixides sagittarie, som led for led gengiver det nedertyske schotbussen i nr. 502 § 4.

502 1384. [Efter] 9. oktober. Falsterbo
Reces af hansedagen i Falsterbo.

Afskrift i det kongelige bibliotek og originalreces i Danzig.

Idet Herrens år 1384 sankt Dionysius’ dag forsamledes de herrer rådsud
sendinge fra nedenforanførte stæder i Falsterbo i Skåne, nemlig fra Lü

beck de herrer Simon Swerting, Herman Osenbrugge og Henrik Westhof, 
fra Rostock Johan van der Aa, fra Stralsund Bertram Wulflam, Gregor 
Swerting og Johan Rockut, fra Wismar Peter Strömekendorp, fra Greifs
wald Arnold Lange, fra Stettin Bertold Schottorp, fra Kolberg Nicolaus Ska
deman, fra Elbing Wikbold Overhagen, fra Kampen Evert Bose, fra Stavern 
Simon Bere, og gennemdrøftede disse nedenfor anførte sager.
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< 1 > For det første har stæderne forhandlet med fru dronningen af Norge 
og Danmarks riges råd og manet om den skade, som de mange gange før har 
manet om. Navnlig har de manet herr Gynter om den skade, som han har 
gjort. Dertil svarede han således: Han erkendte, at han efter sin herre kong 
Håkons død havde taget strandingsgods og skibbrudent gods. Hvis man da 
siger til ham, når Norges riges råd og stæderne mødes, at han ikke har ret der
til, så vil han give det tilbage. Dog har stæderne ikke accepteret det, men de 
sagde, han havde gjort det med urette, og manede ham om, at han skulde 
give det tilbage og ikke gøre det mere. Dertil har dronningen sagt, at hun vil 
sørge for, at herr Gynter og alle hans mænd fremtidig skal forholde sig såle
des, at stæderne er tilfreds med dem. Desuden manede de Jakob Mus om 
den skade, som han har gjort købmanden i Skåne. Det tilbød han at gøre sin 
uskylds ed på. Da sagde stæderne, de vilde ikke godtage hans nej derfor, for 
mange retskafne mænd, som de stolede lige så meget på som på ham og me
re, havde klaget og sagt det til dem.

<2> Fremdeles talte stæderne med fornævnte dronning og riges råd om 
det møde, som de i Stralsund2) accepterede at holde her på Vor Frues dag2), 
hvortil de skulde bringe alle høvedsmændene på borgene i Danmarks rige, 
hvilket dog ikke er sket. Dertil svarede de, at stor nød på grund af krig havde 
hindret dem i, at de holdt mødet, som det var aftalt, og sagde, at de af den 
grund heller ikke kunde bringe høvedsmændene på borgene og deres breve 
og privilegier med hertil på dette tidspunkt. Men de vilde gerne holde et mø
de i Helsingborg med stæderne på det tidspunkt, da man efter brevenes vid
nesbyrd skal give borgene fra sig. Dertil vilde de gerne komme allesammen 
med fuldmagt og bringe deres breve og privilegier med sig. Hvis de til den 
tid var stæderne noget skyldige eller stæderne dem efter ordlyden af deres 
breve på begge sider, skulde enhver give det til den anden. Dette accepterede 
stæderne ikke, men de sagde, at hvad man sagde til dem, det vilde de forelæg
ge deres råd. Hvis deres råd var tilfreds med det, skulde de nok få det at vide.

<3> Fremdeles har stæderne endrægtigt bestemt at holde et møde i Lü
beck den førstkommende søndag, da man synger Oculi3), og der forhandle 
om de artikler, der står skrevet herefter, nemlig om borgene i Skåne, om man 
vil give dem fra sig til det tidspunkt, som brevene siger, eller ikke, om den sto
re skade, der fra Danmark er sket hansekøbmanden, hvad man vil lade det 
anslå til, om det forbund, som stæderne havde indbyrdes4), om man vil for
længe det eller ophæve det, om regnskabet for pundtolden og tolden i Skåne, 
at enhver skal aflægge endeligt regnskab derfor, om pundtolden, om man 
skal opkræve den næste år eller ikke, og også forhandle om fredeskibene, om
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man vil udruste dem næste år eller ikke. Dette møde har alle de stæder, der 
er sammen her, accepteret. Og til stæderne i Livland, i Preussen og til dem 
fra Zuidersøen, der ikke er her, skal man skrive, at dette møde er blevet be
stemt således, (og) at de fra deres råd skal sende sendebud dertil, der har fuld
magt til at forhandle om og afgøre disse forskrevne punkter. Hvis de ikke 
sender nogen dertil, så vil de stæder, der kommer dertil, bestræbe sig for det 
bedste og det bedst mulige i de forskrevne punkter, og gør de noget, som der 
fremkommer klager over bagefter, så vil de ikke have nogen bebrejdelse der
for af dem, der ikke kommer dertil, og den maning, som de har til dem, den 
vil de være forskånet for.

<4> Fremdeles vil enhver fra stæderne bringe det for sit råd, at man ikke 
i nogen stad tilsteder at forfærdige eller støbe skyts, der er til brug for dem, 
der er bosiddende uden for stæderne.

<5> Langelows anmodning er udsat til næste møde.
< 6 > Og herr Peter Stromekendorp og Wulflams maning er også udsat til 

næste møde. Der skal man give dem en afgørelse.
1) jf. nr. 464, især § 4 - 2) 8. september, jf. nr. 494. - 3) 5. marts. - 4) jf. nr. 494 note 3.

503 1384. 12. oktober
Jakob Ohm, klerk, pantsætter en lod i sine boder i Travegade i Skanør til Werner Zolt- 

man for 50 mark.

Notits i Rostock.

Det skal være vitterligt, at Jakob Ohm, klerk, pantsatte en lod i sine bo
der i Skanør i Travegade til Werner Zoltman for 50 mark, for hvilke 

fornævnte Werner skal oppebære 5 mark afgift årligt af fornævnte boder de 
fem følgende år. Når de er forløbet, vilde fornævnte Jakob og hans arvinger 
kunne indløse dem for de 50 mark; men hvis han forsømmer det i det femte 
år, da skal han2) besidde lodden i fornævnte boder med ret købs adkomst.

1) notitsen er indført under 1384 i håndskriftet; dagsangivelsen står øverst på siden, umid
delbart foran indførelsen. - 2) d.v.s. Werner.

504 1384. 15. oktober. Paris
Notaren Johannes Coustelli bevidner, at Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, doktor 

både i kanonisk og romersk ret, pavelig auditør og den franske konges råd, efter undersøgel-



337 15. oktober 1384 Nr. 504

ser i henhold til pave Clemens 7.s brev af1383 7. maj, nr. 347, har tilladt prioren og kon
ventet i Vor Frue kloster af Karmels bjerg i Paris at erhverve det forfaldne hus i nabolaget 
i Rue de Ste.-Geneviève-la-Grant, som tilhørte magistre og studerendefra Danmarks rige, 
for 24 parisiske pund i årlig indtægt, for hvilke disse kan leje sig et passende herberge an
detsteds i Paris, idet han samtidig pålægger prioren og konventet at y de abbeden og Ste.-Ge- 
neviéveklostret samt sognepræsten ved St. Etienne du Mont vederlag for deres ret til afgifter 
af de danske studerendes hus.

Original i Paris.

Til alle, der får dette brev og vore retslige skridt at efterse og se, hilsen.
Vi Guillelmus Marteleti, dekan ved kirken i Nevers, doktor i både ka

nonisk og romersk ret, vor herre pavens auditør og kapellan og vor herre 
kongens råd, gør vitterligt, at vi i nærværelse af notaren og ligeledes af neden
for anførte vidner i de følgende dage har iværksat denne rettergang og deref
ter udformet den, som følger, efter ordlyden af det apostoliske brev, der er 
rettet til os og ærbødigt, som vi skal, modtaget af os, nemlig tirsdagen efter 
dagen for ophøjelsen af det hellige kors1), hvilken var den 15. september, i 
det Herrens år 1383, og i kraft af denne bulle blev vi på brødrenes, priorens 
og menige konvents vegne i Vor Frue kloster af Karmels bjerg af karmeli- 
terordenen indtrængende anmodet om, at vi måtte ville skride til udførelse 
af nævnte bulle, og yderligere i højeste grad bevæget af den ærværdige og om
sigtsfulde mand, broder Johannes Goulein, ærværdig doktor i den hellige 
teologi, af nævnte orden, som forsikrede, at han havde opnået og erhvervet 
nævnte apostoliske brev af vor herre pave Clemens 7., der nu forestår den al
mindelige kirke, hvis ordlyd følger med disse ord: Clemens, biskop, Guds tje
neres tjener (o.s.v. = nr. 347). På anmodning og indtrængende opfordring af 
disse brødre, nemlig ligeledes prioren og menige konvent, og nævnte broder 
Johannes Goulein har vi iværksat og anordnet, at nævnte apostoliske bulle 
skulde læses og forelægges dagen efter, nemlig onsdagen efter dagen for op
højelsen af det hellige kors, hvilken var den 16. september, idet rektor for 
universitetet i Paris stod hos, og i hans nærværelse og sammesteds ligeledes 
i nærværelse hertil af de herrer abbeden og menige konvent i Ste.-Geneviève- 
klostret og af sognepræsten ved St. Etienne, munk i nævnte kloster, med 
henblik på deres interesse og ligeledes af forstanderen og de studerende fra 
Danmark til påhør og læsning af nævnte apostoliske bulle, på hvilken dag, 
omtrent ved primtid2) på nævnte dag, i kapitelsalen hos de studerende fra 
Champagne, også kaldet af Navarra i Paris3) og inden for grænserne for 
nævnte St. Etiennes sogn vi har forklaret fornævnte apostoliske brev ved
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sammesteds at lade samme brev læse og forklare med latinske og forståelige 
ord i vor nærværelse og i nærværelse nemlig af rektor for universitetet og li
geledes af magister Johannes de Tielon, doktor i den hellige teologi, og magi
ster Herveus Costioti, doktor i kanonisk ret, Henricus Bueue, herr Jacobus 
Mangon, doktor i kanonisk ret, sognepræst ved nævnte sognekirke St. Etien- 
ne du Mont-Ste.-Geneviéve, Guillelmus Miel, licentiat både i kanonisk og 
romersk ret, Galterus Pohier, magister i lægekunsten, Johannes Goulein, af 
fornævnte orden, Johannes de Chauuengiis, Bernardus Calueti, magistre i 
den hellige teologi og brødre af nævnte orden, broder Johannes de Condeto, 
indstillet til eksamen i teologi, broder Johannes de Salasid, baccalaureus i 
teologi, af fornævnte orden, møbelkammermester ved Ste. Geneviévekirken, 
ligeledes magistrene Milo de Dangello, Radulphus Odonis, offentlige nota
rer, i nærværelse af alle disse og såre mange, der stod hos sammesteds og var 
forsamlet til dette. Efter at det var læst og samme forklaret og belyst med la
tinske ord, har vi sagt, at vi var rede og vilde skride til udførelsen af nævnte 
apostoliske befaling i overensstemmelse med den ordlyd, der var betroet og 
overgivet os i den, og følgelig har vi nævnte dag, den 16., anordnet, idet vi 
fortsætter vor rettergang, at edsvorne fra byen Paris mundtlig skulde stævnes 
for os til at give møde for os den derefter og umiddelbart følgende 8. decem
ber i karmeliternes kirke for at visitere og bese nævnte sted eller hus, kaldet 
Danmarks, angående alle de i nævnte bulle indeholdte og udtrykte punkter, 
på hvilken dag der ved højmessetid, og på hvilken der forrettes højmesse for 
den hellige jomfru Marias undfangelse, på vor af os mundtlig udstedte befa
ling mødte flere edsvorne fra byen Paris for os i fornævnte karmeliterklosters 
klosterbygning angående visiteringerne af husets bygninger og områder, 
nemlig Michael Mote, stenhugger, Gerardus de Thebuterne, tømrer, vor 
herre kongens edssvorne, ligeledes fra de kongelige bygværker, og Plurimus 
Daci, borger i Paris, som i lang tid var leder af byen Paris’ bygninger, Johan
nes Bitermire, stenhugger, og Johannes, kaldet le Merruer, tagtækker, som 
på vor befaling og efter vor anmodning og ifølge den apostoliske befaling, der 
er rettet til os i denne sag, efter at de og enhver af dem har aflagt den i sådan
ne sager sædvanlige ed om, at de godt og omhyggeligt vil visitere det hus, der 
er omtalt og nævnt i den apostoliske befaling, også skal berette sandheden for 
os angående de artikler, der er overgivet os på nævnte brødres vegne, idet vi 
ligeledes påbyder samme på vor herre pavens vegne, at de skulde sige den ful
de sandhed, hvilke artiklers ordlyd følger med disse ord. Og man skal vide, 
at de først og fremmest overgiver og har overgivet os afgrænsningen af nævn
te hus, som almindeligvis kaldes de studerende fra Danmarks hus, som ligger
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i Rue de Ste.-Geneviéve-la-Grant4), stødende på den ene side op til et hus 
tilhørende magister Johannes de Besco, befuldmægtiget i hofretten for 
Ste.-Geneviéve, nær huset tilhørende de studerende fra Laon og på den an
den side i retning af Hemondkorset’), og det støtter sig til et hus, som til
hørte Thomas de Remis og hans brødre, kaldet herberget de Castello, og li
geledes på den anden side af herberget de Castello, og det grænser op til 
nævnte Karmeliterbrødres kloster. For det første forsikres der i nævnte bulle, 
at nævnte brødres stiftelse i den grad er beskeden og snæver, at disse og andre 
brødre af nævnte orden, der for tiden strømmer til denne stiftelse for at stu
dere og gøre fremskridt, i betragtning af deres mængde ikke bekvemt kan le
ve der for at tjene Gud og øve sig i overholdelse af regelen og ligeledes udføre 
deres andre handlinger. Fremdeles at abbed og menige konvent i Ste.-Gene- 
viéve, som da tilhørte sankt Augustins orden, fordum på kanonisk vis over
gav et hus, der støder op til fornævnte stiftelse, og som da med retmæssig ad
komst tilhørte nævnte abbed og menige konvent, til vore elskede sønner ma
gistrene og de studerende fra Danmarks rige i Paris mod en vis årlig afgift, 
som skulde betales til den daværende abbed, og som ligeledes evindelig skul
de betales til konventet. Fremdeles at samme magistre og studerende tvinges 
til at afstå samme hus, som de bebor, både på grund af den sammenstyrt
ning, som vides at true det, og på grund af selve husets forfald, og at de gerne 
vilde sælge det. Fremdeles at dette hus, der er såre nødvendigt for samme for
nævnte prior og brødre med henblik på at forøge og udvide fornævnte stiftel
se, er nyttigt og formålstjenligt for samme. Fremdeles at man på priorens og 
menige konvent af nævnte brødres vegne af fornævnte grund ydmygt har 
bønfaldet vor herre pave Clemens, der nu forestår den almindelige kirke, om 
(at tillade) fornævnte magistre og studerende at sælge samme hus til samme 
prior og konvent og brødre og ligeledes samme prior og brødre at købe det 
og evindeligt knytte og lægge det til deres nævnte stiftelse til deres brug og be
boelse, og at fornævnte vor herre pave med apostolisk myndighed gerne til
stod samme prior og konvent det med formålstjenlige bestemmelser og ‘uan
set’ som i brevet6). Fremdeles at der i sagen om afgiften og den ret, der til
kommer såvel samme abbed og konvent som vor elskede søn sognepræsten 
ved sognekirken St. Etienne i Paris, i hvis sogn nævnte hus ligger, ved for
nævnte apostoliske befaling blev befalet os, dekanen, eller vor kollega, der er 
nævnt i nævnte apostoliske befaling, at der skulde fastsættes og anordnes, 
hvad der måtte være ret, idet han bebyrder vor og hver vores samvittighed, 
med ‘uanset’ og bestemmelser som i brevet6). Fremdeles at der i den apo
stoliske befaling gives os, dekanen, belæring eller bestemmelse om summa-
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risk og uformelt at skaffe os underretning med bestemmelsen om, at der skal 
fastsættes, hvad der er ret og fornuftigt. Fremdeles at det fornævnte er sandt, 
notorisk og åbenbart og stemmende med ret og fornuft. Fremdeles forsikre
de nævnte studerende fra Danmark og brødrene over for os og i nærværelse 
af fornævnte edsvorne, at nævnte hus fra alle sider var så og så brøstfældigt, 
at det synligt truedes af åbenlys sammenstyrtning og nedfald. Om disse ar
tikler, der således alvorligt og led for led er forelæst for og overgivet til nævnte 
edsvorne den 8. december i vor nærværelse og i fornævnte kloster efter deres 
aflagte ed om omhyggeligt at visitere nævnte hus samt både lovformeligt og 
retmæssigt at vurdere og værdsætte samme såvel med henblik på nævnte ab
beds og konvents samt også nævnte sognepræsts og ligeledes nævnte stude
rende fra Danmarks ret, idet de skal stå os, dekanen, til svar om den indbe
retning, de skal foretage, overgiver vi dagen efter, som var den 9. i nævnte 
måned, ved vespertid7) i nævnte kloster samme at give beretning om de 
kommentarer angående nævnte apostoliske befaling og fornævnte artikler, 
der da mundtligt var forelagt samme og overgivet samme skriftlig den dag og 
time og med deres samtykke og vilje og aflægge vidnesbyrd om sandheden 
angående det fornævnte, på hvilken dag, den 9. december i det Herrens år 
1383 ved vespertid nævnte dag alle fornævnte edsvorne enstemmigt og en- 
drægtigt sagde og berettede, at med henblik på det sted, hvor nævnte hus var 
beliggende og fandtes, at det var i den grad nyttigt, nødvendigt eller ligeledes 
formålstjenligt for nævnte brødre, og at i betragtning af nævnte hus’ tilstand, 
som truedes af sammenstyrtning, og af at det ikke var i hænderne på menne
sker, som kunde istandsætte samme eller sætte det i stand, syntes det de sam
me nyttigt for alle parter, når blot der kunde blive såvel nævnte studerende 
som fornævnte abbed og konvent og fornævnte sognepræst retmæssig og til
børlig erstatning til del, og de forsikrede os under deres ed, at de omhyggeligt 
havde visiteret det sted og hus overalt. Nævnte edsvorne forsikrer ligeledes, 
at det synes samme og enhver af dem og under deres ed, at nævnte herberg 
er 550 franker værd i betragtning af, at der ikke er nogle byrder, og i det til
fælde, at der ikke vil være nogle byrder, som skal ansættes til een gang, og hvis 
denne byrde er på 60 skilling, er det nok 300 franker værd uden retten og 
med henblik på retten tilhørende abbeden og konventet og sognepræsten, 
hvis rettigheder de ikke befattede sig med. Fremdeles skal man vide, at 
nævnte studerende fra Danmark for at påvise deres adkomst og det grund
lag, som de havde med hensyn til nævnte hus, forelagde os et ufordærvet og 
helt brev, som det viste sig ved første øjekast, og det indeholdt virkeligt deres 
adkomst og den fremgangsmåde, hvorved dette hus var blevet overgivet sam-
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me af abbeden og menige konvent i Ste.-Geneviéve, hvoraf vi ikke har ladet 
en kopi optage i denne procesakt på grund af omfanget af samme brev, men 
vi har set samme og omhyggeligt bemærket os de punkter, der var indeholdt 
og tilføjet i fornævnte brev. Men efter fornævnte forholdsregler og de af os 
gjorte aftaler er vi skredet til visse undersøgelser, nemlig den 27. januar, 
nemlig onsdag efter sankt Vincentius’ dag8), angående de ovenfor udvikle
de artikler. Vi har prøvet adskillige vidner for at oplyse vor samvittighed an
gående de regelbundnes ret og værdien og ligeledes parternes interesse, og 
ordlyden af disse undersøgelser følger på denne måde: Magister Philippus de 
Assiaco, 65 år gammel eller deromkring, boende i Paris, der blev ført som 
vidne, taget i ed og prøvet ovennævnte år og dag, siger, at han intet ved angå
ende første og anden artikel. Angående tredie artikel om sammenstyrtnin
gen tror han, at nævnte hus er ubeboeligt og vil være det om kort tid, med
mindre man hurtigt drager omsorg gennem andre eller en anden end nævn
te studerende, som han ikke tror er rede til at drage omsorg. Dog ved han ik
ke, om nævnte studerende vil eller kan sælge. Adspurgt, om nævnte hus er 
nødvendigt og nyttigt for nævnte brødre, prioren og menige konvent i kar- 
meliterklostret i Paris, siger han, at det i sandhed synes ham, at det er det i 
betragtning af beliggenheden og stedet, hvor det ligger, og mængden af de 
sammesteds værende og tilkommende brødre. Fremdeles blev den femte og 
sjette artikel udeladt, om hvilke han intet ved eller ved for lidt. Adspurgt om 
de edsvornes beretning, og efter at den omhyggeligt var læst for ham, siger 
han, at det i sandhed er indlysende, at de har indberettet sandheden, og at 
han holder sig til den. Desuden forsikrede han, at han var en af de nævnte 
edsvorne og ikke ved mere. Johannes le Morineiro, boende i St. Etien- 
ne-du-Mont’s sogn i Paris, 66 år gammel eller deromkring, der blev taget i 
ed, ført og prøvet som vidne den 27. i nævnte januar måned fornævnte år og 
sted, aflægger, efter at have forkastet alle de artikler, om hvilke han intet ved 
eller kun lidt og kun som rygte, vidnesbyrd om nævnte edsvornes beretning 
angående dette, som de beretter, at nævnte hus er meget nyttigt og nødven
digt for nævnte brødre. Han forsikrer desuden, at hvis det ikke om kort tid 
afstås af nævnte studerende, vil det endeligt og om kort tid falde sammen el
ler overhovedet blive ubeboeligt, således som det allerede er og forekommer 
vidnet, som taler, hvis det behager vor herre paven og de parter, hvem sagen 
berører, hvilken sag er meget sammenflikket. Desuden forsikres det, at det 
ikke ser ud til, at nævnte hus nogensinde kan istandsættes af nævnte stude
rende, i betragtning af at de altid er fremmede og tit udskiftes. Magister Oluf 
fra Danmark, forstander for Danmarks hus, dekan i Bruxelles, studerende i
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Paris og licenciât i kanonisk ret, prøvet af os og taget i ed fornævnte år og dag, 
25 år gammel eller deromkring, forsikrer og forsikrede under sin ed, at 
nævnte hus i sandhed ikke er nyttigt for samme som bopæl, men er i sandhed 
meget nyttigt og nødvendigt for nævnte brødre og karmeliterklostret, fordi 
de9) ikke har noget, hvormed de hverken kunde eller kan opretholde eller li
geledes istandsætte det, eftersom de ikke har indtægter i Paris, idet han lige
ledes forsikrer, at nævnte hus er afgiftspligtigt med en årlig afgift på 70 skil
ling 12 penning parisisk. Desuden forsikrer han under sin ed, at det fra nu 
af er nyttigere, at samme får betalingen for nævnte hus end at have nævnte 
hus eller i øvrigt får amortiserede indtægter, vel anbragt i værdi og sikre, for 
hvilken indtægt de i fremtiden fyldestgørende kan forpagte og leje et hus, 
og af den grund tilstår han, at det er 15 år siden eller deromkring, at de har 
forhandlet og truffet aftale med nævnte brødre om, at de kan få nævnte hus 
til forøgelse af sammes kloster, dog blot for den rette betaling og med vor her
re pavens myndighed og med samtykke af dem, hvem det vedkommer, men 
om selve dette har de ikke myndighed. Herr Jens Basse, præst fra Danmark, 
der studerer ved nævnte fakultet for kanonisk ret, nævnte Olufs fælle og bo
ende i nævnte hus, 30 år gammel eller deromkring, taget i ed og omhyggeligt 
prøvet i alt og ved alt, aflægger vidnesbyrd og siger som fornævnte magister 
Oluf, hans fælle, undtagen hele erindringen om aftalen, truffet for 15 år si
den, hvorom han intet ved, undtagen efter hvad han har hørt. Mester Micha
el Noel, der bor i St. Séverins sogn i Paris, stenhugger, edsvoren i byen Paris 
med hensyn til sit embede, 55 år gammel eller deromkring, og som blev ført 
som vidne, taget i ed og prøvet af os fornævnte år og dag, henholder sig ved 
sin ed og sin samvittighed i alt og ved alt til den beretning, der er gjort af de 
edsvorne, idet han forsikrer, at den er sand og lovlig. Hvad desuden angår 
betalingen for nævnte hus, forsikrer han, at i betragtning af tyngen på nævn
te hus, nemlig 70 skilling tillige med 12 penning parisisk, siger han, at det på 
grund af denne vel er 100 franker mindre værd, for så vidt som han i overens
stemmelse med sin antegnelse tror, at huset med hensyn til nævnte studeren
des ret lovformeligt og efter den rette pris kan ansættes til 450 franker, idet 
han desuden forsikrer, at nævnte hus er såre nyttigt og nødvendigt for nævn
te karmeliterkloster, når blot det kan ske med samtykke af parterne og af alle, 
hvem det vedkommer, og gennem vor herre pavens myndighed, ligeledes i 
betragtning af nævnte hus’ tilstand og sammenstyrtning og den hånd, i hvil
ken det for øjeblikket er. Fremdeles om den afgift, der skyldes til Ste.-Gene- 
viéveklostret, og afgifterne, der skyldes til sognepræsten ved St. Etienne, ved 
han ikke noget. Gerardus de Hebuterne, tømrer, edsvoren i nævnte fag i by-
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en Paris, 66 år gammel eller deromkring, ført som vidne, taget i ed og om
hyggeligt prøvet dag, sted og år som ovenfor, aflægger vidnesbyrd i alt som 
mester Michael, der blev ført som vidne, og siger yderligere, at han aldeles 
intet ved om den afgift eller ret, der skyldes Ste.-Geneviéveklostret eller sog
nepræsten ved St. Etienne. Fremdeles fredagen efter sankt Paulus’ 
omvendelsesdag10), som var den 29. januar, den dag blev over for os anvist 
fornævnte parter til at se og forhandle, om de kunde forhandle om et andet 
hus, der var gunstigt for samme, og for hvilket nævnte brødre var rede til at 
give den betaling, der var ansat ovenfor af de edsvorne, af hvilke grunde 
nævnte parter mange gange, som de berettede for os, mødtes indbyrdes og 
omhyggeligt undersøgte, om de kunde finde et eller andet hus, der var gun
stigt for samme, idet nævnte parter i denne anledning endrægtigt og enstem
migt valgte magister Petrus de Stuellaye, kannik i Auxerre, som stedfortræ
der for nævnte parter. Men omsider blev der berettet for os såvel af nævnte 
magister Petrus som af fornævnte parter, at de ikke kunde finde og ikke fandt 
noget passende sted, hvorfor nævnte parter efter nogle udskydelser og noget 
tidsforløb og som følge deraf gav møde for os i nævnte karmeliterkloster i 
broder Johannes Gouleins kammer den 7. maj i det Herrens år 1384 ved ve
spertid, nævnte parter, der særligt havde fået*befaling af os om at se og for
handle eller om at tilstede aftale om den erstatning, der skal ydes samme for 
nævnte hus, af hensyn til hvilke parter vi forklarede og kort oplæste fornævn
te skridt og ligeledes den forhandling, der indtil nu var afholdt mellem nævn
te studerende fra Danmark og fornævnte brødre, at oplæse for samme par
ter, og desuden hvorledes nævnte brødre satte sig i de største udgifter med 
hensyn til forfølgelsen af den nævnte sag, idet de stedse stolede på den for
handling, der var afholdt mellem nævnte parter i det fornævnte tidsrum, og 
på de ord, der således var forebragt os. Da sagde magister Jens fra Danmark, 
da forstander for nævnte hus, og som udgiver sig for forstander, til os og for
sikrede under sin ed, at det var hans vilje, så vidt det står til ham, at sagen 
og forhandlingen var fuldført, og at alle, hvem sagen berører, vilde samtykke, 
nemlig abbeden og menige konvent og sognepræsten ved Ste.-Geneviéve og 
St. Etienne, og så vidt det står til ham, syntes det og synes det samme af hen
syn til hans samvittighed, at det vilde være til gavn for disse magistre og 
nævnte studerende at få værdier svarende til 24 parisiske pund11) i byen Pa
ris, amortiserede12) og anbragt i et sikkert sted, med det formål at leje eller 
forpagte et hus til dem, når det var nødvendigt, hellere end at købe et hus, 
eftersom hvis man forudsætter, at de køber et hus, vil det i fremtiden kunne 
gå i forfald, således som nævnte hus nu var medtaget af forfald, og dette be-
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hager og behagede ham meget, når blot nævnte abbed og menige konvent og 
sognepræst vil slutte aftale om deres ret. Efter at have hørt dette anerkendte 
og godkendte nævnte brødre nævnte fremgangsmåde og aftale, så vidt de 
kunde, og forpligtede sig til at anvise nævnte 24 amortiserede parisiske pund 
i Paris på et godt og sikkert sted i nærværelse i denne anledning af flere perso
ner, såvel regelbundne som verdslige. Fremdeles for at vi fornævnte beskik
kede Guillelmus gennem en venskabelig og kærlig forhandling kunde føre 
parterne frem til en ret overenskomst, har vi lørdagen næst efter ottendeda
gen efter Kristi legemsfest13) i det Herrens år 1384 så at sige ved vespertid 
eller deromkring personligt begivet os til den ærværdige fader den herre ab
beden i Ste.-Geneviéves personlige hus og bolig, og vi har med få ord for sam
me herre abbed oplæst den aftale og overenskomst, der iøvrigt var sluttet af 
nævnte brødre og studerende, idet vi ligeledes forklarede samme virkningen 
af den apostoliske bulle, der var tilstået nævnte brødre herom. Efter at have 
hørt dette svarede han os straks og uophørligt, at vilde vi skride til nogen ud
førelse af nævnte apostoliske brev, vilde han i sandhed modsætte sig det i alt 
og vilde hjælpe sig gennem rektoren for universitetet og med alle de rettens 
veje og midler, han kunde, og han gav ikke sit samtykke på den ene eller an
den måde, og således trak vi os tilbage fra nævnte abbed, idet vi sagde til sam
me, at vi vilde holde en god rådslagning om, hvordan vi skulde handle i 
nævnte sag, og vi agtede ikke at skride frem undtagen i overensstemmelse 
med ordlyden og formen i fornævnte apostoliske befaling. Efter at disse vid
ner var prøvet og alt var forklaret og sket, holdt vi rådslagning med flere kloge 
og erfarne mænd, i medfør af hvilke undersøgelser, vidnesbyrd og kloge 
mænds råd vi i overensstemmelse med den os overdragne ordlyd har ment at 
måtte skride frem på denne måde og drage omsorg for nævnte brødre, som 
følger. Fremdeles den 10. september ved nontid14) nævnte dag fornævnte år 
i sognekirken St. Nicolas de Chardonnet havde vi den dag og time ladet 
stævne nævnte abbed, klosterprior og nævnte sognepræst ved sognekirken 
St. Etienne-du-Mont-Ste.-Geneviéve på anmodning af nævnte brødre i Vor 
Frue kloster af Karmels bjerg, som da var til stede og indtrængende opfor
drede os til, at vi skulde skride frem til afslutning af arbejdet med den retter
gang og sag, der var betroet os af vor fornævnte herre pave i kraft af den bulle 
og det pålæg, der var rettet til os, og summarisk og uden formelig rettergang 
i overensstemmelse med dens ordlyd, og hvortil de overhovedet henholdt sig, 
efter hvilken opfordring den befuldmægtigede for fornævnte abbed og meni
ge konvent og ligeledes magister Jacobus Mangon, sognepræst ved St. Etien- 
ne, doktor i kanonisk ret, som da var til stede, forsynet med råd af tre sagføre-
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re, nemlig magistrene Herveus Costioti, doktor i kanonisk ret, Nicolaus Do- 
micelli, licenciât i lovkyndighed, og Guillelmus de Marchia, ved deres virk
somhed og flid lod sige, fremsætte og påstå, at nævnte brødre skulde begrun
de sig ved domstolen og forevise deres fuldmagter. I modsat fald nedlagde de 
påstand om fritagelse, og om at der fældes dom mod disse med hensyn til ud
gifterne, idet nævnte brødre derimod påstod, at de vil være fyldestgørende 
grundfæstet i betragtning af ordlyden af fornævnte apostoliske befaling, og 
at det stod fast som notorisk, at de var brødre af nævnte orden og sørgede for 
nævnte ordens vel og hæder. Efter at dette var hørt fra begge sider, og for at 
vi kunde fjerne enhver anledning til strid og omkostning i betragtning af ord
lyden af fornævnte apostoliske befaling, som ikke tillod eller tillader en sådan 
rettergang, forlænger vi nævnte forhandlingsdag i kraft af vort embede med 
den indstilling og i håbet om at forlige nævnte parter til den 12. i nævnte må
ned angående indholdet i en vis stævning og underretning, der er foretaget 
over for samme af vor nedenforanførte notar, og ordlyden af denne stævning 
og underretning og ligeledes vor nævnte notars beretning følger med disse 
ord. Vi Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers (o.s.v. = nr. 490). Eders ydmyge 
Johannes Coustelli, gejstlig i Reims stift (o.s.v. = nr. 491). Idet den 1. oktober 
kommer, lod vi i det fornævnte håb nævnte forhandlingsdag forlænge af vor 
notar til den 15. i nævnte oktober måned, at anvise for samme i vort hus og 
bolig i Paris, hvilken dag ved nontid det er vor hensigt, at samme og enhver 
af dem skal tilfredsstilles med hensyn til rettigheder og interesse i fornævnte 
huse, og for så vidt det angår enhver af de fornævnte, idet magister Jens fra 
Danmark, for øjeblikket forstander og befuldmægtiget for nævnte hus, sam
men med nævnte brødre var til stede for os. Den anden stævning sammen 
med samme nedenfor anførte offentlige notars tilbagemelding følger: Vi 
Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers (o.s.v. = nr. 497). Eders ydmyge Johan
nes Coustelli, gejstlig i Reims stift, (o.s.v. = nr. 498). Fremdeles den 15. okto
ber år (13)84 vilde vi Guillelmus Marteleti, dekan i Nevers, fornævnte be
skikkede, nævnte dag, der var anvist i vort hus og vor bolig i Paris, af hensyn 
til den gode fred og fornævnte parters tarv både lettere og kærligt føre dem 
til et forlig, og på anmodning af nævnte regelbundne fra Ste.-Geneviève har 
vi forlænget nævnte forhandlingsdag til fredagen efter allehelgensdag15) i 
den tilstand, i hvilken den nu er, og i mellemtiden vil vi personligt besøge ste
det og området for de huse, i anledning af hvilke denne rettergang iværksæt
tes, hvilke iøvrigt i forgængeren for sognepræsten ved Ste.-Genevièves tid 
med henblik på nævnte sognepræsts interesse blev vurderet til en sum af 20 
Tourspund, og han var tilfreds med det opnåede, og disse huse er nu anvendt
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til nævnte brødres brug, og disse huse har vi set og besøgt, efter at der sam
men med os var tilkaldt kloge og erfarne mænd, som efter at have set nævnte 
huse har berettet for os, at nævnte huse i længde og bredde er to gange og me
re end nævnte Danmarks hus, hvorom denne undersøgelse drejer sig. Ligeså 
vel har vi skønnet på kloge mænds råd, at der som erstatning til nævnte sog
nepræst og for hans kirkes ret skulde ydes erstatning med en sum på 30 
Tourspund, som nævnte brødre skal betale i rede penge til nævnte sogne
præst under forbehold af nævnte sognepræsts rettigheder i alt med hensyn til 
begravelser og gravsteder i overensstemmelse med de kanoniske bestemmel
ser eller skik og sædvane og fornævnte parters aftaler og overenskomster, hvis 
de har nogle eller hidtil har haft nogle indbyrdes, desuden på kyndige og gode 
mænds råd i betragtning af sagen med henblik på vore anstillede og tilsikrede 
forholdsregler, og at nævnte Danmarks hus er såre nyttigt og nødvendigt til 
forøgelse af nævnte kloster og for brødrene, og at nævnte magistre og stude
rende fra Danmark vil dette, ja så meget ønsker det til deres helt indlysende 
tarv, eftersom nævnte hus er brøstfældigt og fuldstændigt ubeboeligt, og at 
der drages omsorg for samme både med en sikker og evig bolig, uden at de 
i fremtiden skal foretage nogle istandsættelser, nemlig på denne måde og på 
fornævnte kloge mænds råd, at nævnte regelbundne mænd i Paris skal anvise 
24 Tburspund i amortiseret indtægt i Paris på et godt og sikkert sted, og af 
disse indtægter skal magistre og studerende skaffe sig et herberge i overens
stemmelse med deres forstand og klogskab, og den anordning billigede og 
bekræftede og lovede nævnte parter, nemlig nævnte brødre, forstander og 
studerende, at sætte i værk og omhyggeligt at udføre så hurtigt som overhove
det muligt. Med hensyn til nævnte Ste.-Geneviéveklosters ret, nemlig med 
hensyn til den ret til grundafgift16), som nævnte abbed og menige konvent 
har angående nævnte hus i medfør af grundafgiften, har vi desuden efter 
retsforskrift af kyndige og ligeledes erfarne mænd i en sådan sag ment at måt
te drage omsorg for således, at nævnte brødre og deres kloster skal erstatte 
nævnte regelbundne mænd, abbeden og menige konvent, det dobbelte nem
lig af indtægten af nævnte afgift og samme værdi i verdslige og ikke amortise
rede ejendele eller deres afgiftsværdi i amortiserede ejendele og sammen med 
dette lauduminiaafgifterne17), der for een gang skyldes dette kloster, denne 
abbed og menige konvent, således som vi har skønnet, at det kunde finde sted 
og måtte være efter ordlyden af den apostoliske befaling og den fuldmagt, der 
er givet os herom, til hvilke og dens ordlyd vi henholder os, idet vi erklærer, 
at nævnte apostoliske befaling skal bringes til sin tilbørlige og kanoniske virk
ning, og at nævnte brødre virkningsfuldt skal føle, at den apostoliske nåde vil
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gavne samme, og eftersom vi for øjeblikket ikke har et andet påbudsbrev, på
minder vi helsebringende nævnte parter om, at de (skal skride)18) til at fuld
føre og udføre fornævnte anordning og omhyggeligt overholde den. Fremde
les i det Herrens år 1384 den 15. oktober har vi Guillelmus Marteleti, dekan 
i Nevers, vor herre kongens råd, fornævnte beskikkede, da vi sad på dommer
sædet i vort hus og bolig, i nærværelse af fornævnte parter med undtagelse 
af de studerende fra Danmark, eftersom de var tilfredse med de tilbud, der 
var gjort samme, klart og tydeligt forklaret disse nærværende forslaget, viljen 
og den virkningsfulde anordning eller omsorg, efter at alt dette var betænkt, 
og på kloge mænds overvejede råd og efter at have holdt moden rådslagning 
og med forløbet af såre mange dage og tider med de ord og de former, som 
følger, nemlig at fornævnte brødre nu og fra nu af og ligeledes fra tidspunktet 
for vor herre pavens tilståelse har haft og har - og vi giver og tilstår samme, 
således som det står til os - nemlig adgang, tilladelse og vor herre pavens 
myndighed, som vi udøver i denne sag, til at købe og til med mageskiftes ad
komst eller iøvrigt retmæssigt at erhverve sig fornævnte huse, idet vi ligeledes 
giver og tilstår nævnte studerende samme og ligeledes enslydende myndig
hed og tilladelse til at sælge eller tilladelse til at mageskifte og modtage erstat
ning efter den måde og ordlyd, der er indeholdt i fornævnte apostoliske befa
ling, dog på den måde og i den form, at nævnte brødre virkningsfuldt og fak
tisk skal fri, frigøre og løse eller yde erstatning, nemlig til nævnte abbed og 
menige konvent for de timelige rettigheder, som de har som deres grundafgift 
i nævnte hus tilhørende de studerende fra Danmarks rige, nemlig det dob
belte i værdi og af den ikke amortiserede indtægt eller een gang i amortisere
de ejendele, der skal anvises og overgives i Paris inden for Ste.-Geneviéves 
sognegrænser eller andetsteds i Paris inden for byen Paris og sammen med 
dette lauduminiaafgiften eller værdien i penge for alt det fornævnte, hvis den 
herre abbed og hans menige konvent har ment at måtte akceptere dette efter 
en god mands skøn, og for alt dette har nævnte brødre over for os faktisk i no
get omfang tilbudt og tilbød særskilt virkningsfuldt og klart at opfylde vor 
fornævnte anordning. Desuden har vi ladet anordne og ligeledes skønne og 
på fornævntes råd, som det er sagt, at nævnte studerende fra Danmark som 
erstatning for den ret, som de har i nævnte hus, og som bedre sikkerhed i 
fremtiden, at nævnte brødre skal skylde samme forstander og studerende 24 
pund i amortiserede indtægter inden for byen Paris, så hurtigt som muligt og 
senest inden et år fra denne vor anordnings givelse, og af disse indtægter skal 
de til evig tid kunne skaffe sig et herberge og en bolig i Paris, der er formåls
tjenlig for samme, og for ligeledes omhyggeligt og virkningsfuldt at fuldende
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det tilbød nævnte brødre ligeledes en stor sum i gylden, som i deres navn og 
til sammes klosters og hus’s tarv var anbragt hos magister Johannes Galli, 
sagfører i hofretten. Fremdeles med hensyn til retten tilhørende sognekirken 
St. Etienne under Ste.-Geneviéveklostret og med hensyn til erstatningen for 
sognepræstens og ligeledes hans efterfølgeres ret i fremtiden efter at have fået 
henvisning til andre huse, som nævnte brødre besidder, og som de har fået 
af nævnte nuværende sognepræsts forgængere for en sum af 20 Tburspund, 
og som er af en større og videre længde og bredde end dette hus tilhørende 
forstanderen og de studerende fra Danmark, har vi lige så vel anordnet som 
tilbørlig og passende erstatning (og) skønner med fornævnte myndighed, at 
nævnte brødre skal og bør som erstatning yde nævnte indeværende og nuvæ
rende sognepræst for hans og hans efterfølgeres rettigheder 30 parisiske 
pund i nu gængs mønt under forbehold mellem nævnte brødre og nævnte 
sognepræst af deres rettigheder og overenskomster, som de har om afgifter 
for begravelser og de sædvaner, der er overholdt mellem dem, og herom har 
nævnte parter ønsket og samtykket i, at vi udfærdiger en fuldstændig erklæ
ring mellem dem, og den sum har nævnte brødre straks tilbudt at udrede til 
nævnte sognepræst. Efter at det var fuldført, fornævnte overgivelser foreta
get og fuldført virkeligt og faktisk eller iøvrigt parterne var tilfredse, efter at 
vi omhyggeligt har beset nævnte hus, dets beliggenhed og ødelæggelse, idet 
vi til fulde er blevet oplyst om ovennævnte parters rettigheder og interesse, 
og efter at vi har holdt råd med retskyndige mænd og taget mange andre for
hold i betænkning, der rettelig sætter vort sind i bevægelse, er vi Guillelmus, 
apostolisk beskikket udsending, med den apostoliske myndighed, der er be
troet os i denne sag, skredet til vor erklæring, slutdom eller afgørelse på den
ne måde: I Guds navn, amen. Efter at have overvejet den forholdsregel, hvor
om der er tale ovenfor, og i betragtning af den ordlyd og den myndighed, der 
er betroet os, siger og erklærer og forkynder vi, at det hus tilhørende de stu
derende fra Danmark, hvorom der er tale ovenfor, tillige med dets tilliggen
der og tilbehør ud fra det overvejede fra nu af skal tilhøre fornævnte regel
bundne karmelitere, og vi tildømmer dem og deres efterfølgere det og erklæ
rer: forudsat at fornævnte regelbundne i stedet for dette fornævnte hus skal 
anvise og virkeligt overgive disse studerende fra Danmarks rige eller deres 
lande for dem 24 parisiske pund, årlige, evige og amortiserede, hvilke ind
tægter disse regelbundne forsikrer, at de har i Paris i Strågade19) nær de hel
lige uskyldige (børn)s kirke fra visse huse, som i sin tid tilhørte den afdøde 
Petronilla de Crepon, og som vi fra nu af tildømmer og - såvidt det står til 
os - overgiver og overlader disse studerende fra Danmark for dem og deres
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efterfølgere, studerende fra nævnte rige, dog således at disse studerende al
drig vil kunne afstå det eller på nogen anden måde uden samtykke fra uni
versitetet i Paris. Idet vi i denne anledning til fulde er underrettet angående 
retten eller afgiften og interessen tilhørende fornævnte regelbundne abbed 
og menige konvent i Ste.-Geneviève siger og erklærer vi i betragtning af den 
apostoliske befaling, der er rettet til os, at nævnte regelbundne karmelitere 
skal anvise og overgive disse fra Ste.-Geneviéveklostret 71 parisiske skilling 
om året, amortiseret, og som evindelig skal oppebæres i Paris, eller syv ikke 
amortiserede pund i et passende og egnet sted i Paris, i medfør af hvilke 71 
amortiserede skilling eller syv ikke-amortiserede pund fornævnte karmelite
re evindeligt vil kunne sidde inde med nævnte hus frit over for nævnte regel
bundne, stadig under forbehold af den timelige ret, som nævnte regelbund
ne fra Ste.-Geneviève foregiver at have i og vedrørende nævnte hus, hvis de 
havde nogen; men med hensyn til sognepræsten ved sognekirken St. Etien- 
ne-du-Mont-Ste.-Geneviève og hans sognerettigheder siger vi efter at have 
taget alt i betragtning, som kunde og burde sætte vort sind i bevægelse i den
ne henseende, og anordner, at fornævnte regelbundne karmelitere virkeligt 
skal betale og overdrage nævnte sognepræst 30 franske gylden, som alene, og 
blot een gang skal betales for hans og hans beneficiums skyld og for hans ret
tigheder og interesse, og til hans efterfølgere, stadig under forbehold af sog
nerettigheder og begravelser, hvis og således som de forekommer i overens
stemmelse med de rettigheder, fremgangsmåder og sædvaner, der hidtil er 
overholdt mellem denne eller hans forgænger, sognepræsterne ved St. Etien
ne, og nævnte regelbundne karmelitere. Til vished om alt dette og til vidnes
byrd om det fornævnte har vi befalet, at dette brev eller dette offentlige doku
ment skulde skrives og offentliggøres af nedenforanførte offentlige notar, og 
vi har ladet det bekræfte ved at hænge vort segl under sammen med samme 
offentlige notars mærke og underskrift. Givet og handlet i Paris i vort hus i 
det Herrens år 1384 i den ottende indiktion den 15. i fornævnte oktober må
ned i vor højhellige fader i Kristus og vor herre, ved Guds forsyn pave Cle- 
mens 7.s syvende pontifikatsår i nærværelse hertil af de ærværdige og om
sigtsfulde mænd magistrene Herveus Costioti, doktor i kanonisk ret, Jaco- 
bus de Fossa, licenciât i både kanonisk og romersk ret, Guillelmus de Mar- 
chia, Milo de Dangello, offentlige notarer, Huguevinus Ruelle og Colinus 
Sapientis, gejstlige, der bor i Paris, særligt tilkaldt og udbedt som vidner til 
det fornævnte. (Notarmærke) Og eftersom jeg Johannes Coustelli, gejstlig i 
Reims stift, ved apostolisk og kejserlig myndighed offentlig notar, sammen 
med ovennævnte vidner personlig har overværet alt det fornævnte handlede
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som fornævnt, og mens det handledes og foregik, og set og hørt, at det gik så
ledes for sig, har jeg af den grund opsat dette dokument, der er skrevet af en 
anden, idet jeg lovformeligt var forhindret af andre sager, i denne offentlige 
form og efter anmodning signeret det med mit sædvanlige mærke og min 
underskrift20) sammen med seglet tilhørende denne herr Guillelmus Marte- 
leti, dommer og eksekutor, hvilket er hængt under nedenfor til vidnesbyrd 
om sandheden i det ovenfor anførte.

1) 14. september. - 2) messen ved solens opgang. - 3) d.v.s. College de Champagne ved 
universitetet i Paris, indstiftet 1304 af Jeanne af Navarra, grevinde af Champagne, — Filip 
den Smukke; bygningen huser nu Ecole Polytechniquc, jf. Marquis de Rochgudc og Maurice 
Dumolin, Guide pratique å travers le vieux Paris, nouv. éd., Paris 1923, s. 420. - 4) nu Rue 
de la Montagne-Ste.-Geneviéve, jf. Rochegude et Dumolin s. 416 ff. samt kortskitse nr. 45 s. 
414. En mindeplade på hjørnet af Rue Basse des Carmes angiver den omtrentlige beliggenhed 
af det nu forsvundne hus, jf. Danske i Paris I s. 107. - 5) forsvundet gadekors foran karmeliter- 
klostret, omtalt i ældre Paristopografier, jf. Jacques du Brevl, Le Theatre des antiquitez de Pa
ris (1612) s. 568 og Henri Sauval, Histoire et recherches des antiquitez de la ville de Paris (1724) 
II 351. - 6) jf. 1383 7. maj, nr. 347. - 7) tidspunktet for aftengudstjenesten, oprindelig efter 
mørkets frembrud, men efterhånden rykket frem på eftermiddagen. - 8) 22. januar. - 9) d.v.s. 
de studerende. - 10) 25. januar. - 11) 1 parisisk pund = 63 franker. - 12) d.v.s. overdraget til 
»den døde hånd«, d.v.s. kirken og dens institutioner, og derved ikke frit omsættelige. - 13) 9. 
juni; ottendedagen derefter er 16. juni og lørdagen derefter 18. juni. - 14) omkring kl. 12. - 
15) 1. november; fredagen derefter er 4. november. - 16) årlig afgift til ejeren. - 17) eengangsaf- 
gift, der erlægges ved overdragelse af ejendommen. - 18) lakune i teksten som følge afen plet. 
- 19) d.v.s. Rue du Chaume, nu en del af Rue des Archives, jf. Rochegude et Dumolin s. 73. 
- 20) findes i foden på notarmærket.

505 1384. 16. oktober. Lübeck
Biskop Johan af Slesvig transsumerer efter anmodning af Dronethus, ordensmester i an- 

tonitterklostret i Tempzin, otte pavelige privilegiebreve for antonitterordenen.

Original i Schwcrinarkivet.

Johan, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af kirken i Slesvig og 
samme sædes nuntius, til alle og enhver enkelt, der får dette brev at se el

ler hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Vi bringer det med dette vort åbne brev til kundskab for alle og hver enkelt 

af Eder, at den ærværdige og regelbundne mand herr Dronethus, ordensme
ster og udsending fra sankt Antonius’ hus eller gård i Tempzin af sankt Au
gustins orden i Schwerin stift, var til stede for os og i nærværelse af Johan 
Herdegen, gejstlig i Mainz stift, offentlig notar, og i nærværelse af nedenfor
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anførte vidner fremlagde nogle apostoliske breve, der var beseglet efter den 
romerske kuries skik med ægte blybulle i silke- og hampesnore, friske og hele, 
ubeskadigede, ufordærvede og fremdeles uden lyde og umistænkelige, og 
overgav dem til os, idet han ydmygt bønfaldt os om, at da han selv og hans 
udsendinge i de syges og fattiges i sankt Antonius’ hospitals navn og på deres 
vegne må befare forskellige lande og på grund af mangfoldige farer i landene 
og vejenes usikkerhed ikke er i stand til eller formår at bringe nævnte breve 
med sig fra sted til sted, at vi da vilde pålægge, at nævnte breve afskrives af 
nævnte notar, og efter at disse er afskrevet, lade denne afskrift læse op og efter 
oplæsningen bekræfte den med vor afgørelse, og at vi vilde erklære, at man 
vilde kunne nære evig og autentisk tillid til disse afskrevne breve eller til den
ne afskrift i overensstemmelse dermed som til de ægte originalbreve, og at vi 
vilde pålægge, at disse breve skulde skrives og kundgøres af fornævnte notar, 
og befale, de skulde bestyrkes ved, at vi hænger vort segl under. Men ordly
den af det første brev, nemlig Innocens’, var denne. Innocens, biskop, Guds 
tjeneres tjener (o.s.v. = 1355 31. marts, Mekl. UB. XIII nr. 8065). Men ordly
den af det andet brev, nemlig Clemens’, var denne. Clemens, biskop, Guds 
tjeneres tjener (o.s.v. = 1350 28. februar, Mekl. UB. XIII nr. 7721 note). Pave 
Clemens 6. s bulle var i hampesnor. Men ordlyden af det tredie brev, af Inno
cens, var denne. Innocens, biskop, Guds tjeneres tjener (o.s.v. = 1353 22. fe
bruar, Mekl. UB. XIII nr. 7722). Pave Innocens 6.s bulle var i hampesnor, en 
stjerne var sat under. Men ordlyden af det fjerde brev, Alexanders, var den
ne. Alexander, biskop, Guds tjeneres tjener (o.s.v. = 1256 27. november, Mekl. 
UB. II nr. 781). Men ordlyden af det femte brev, af Innocens, var denne. In
nocens, biskop, Guds tjeneres tjener (o.s.v. = nr. 1353 22. februar, Mekl. UB. 
XIII nr. 7720). Pave Innocens 6.s bulle var i silkesnore. Men ordlyden af det 
sjette brev, af Bonifacius, var denne. Bonifacius, biskop, Guds tjeneres tjener 
(o.s.v. = 129713. januar, Mekl. UB. IVnr. 2434). Pave Bonifacius’ bulle hæn
ger i hampesnor. Men ordlyden af det syvende brev, af Urban, var denne. 
Urban, biskop, Guds tjeneres tjener (o.s.v. = 1383 20. april, jf Mekl. UB. XIII 
nr. 7951 note). Pave Urban 6.s bulle var i silkesnore. Men ordlyden af det ot
tende brev, af Clemens, var denne. Clemens, biskop, Guds tjeneres tjener 
(o.s.v. = 1310 9. april, Mekl. UB. V nr. 3385). Men idet vi betænker, at for
nævnte ordensmester Dronethus’ anmodning om, at fornævnte apostoliske 
breve afskrives, stemmer med ret og billighed, har vi ladet dem afskrive og 
kundgøre afjohan Herdegen, gejstlig i Mainz stift, nedenforanførte offentli
ge notar, og vi har, efter at de er afskrevet, ladet dem oplæse og efter oplæs
ningen bekræftet dem med vor afgørelse, og at vi har erklæret, at man vilde
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kunne nære evig og autentisk tillid til disse afskrevne breve eller til denne af
skrift i overensstemmelse dermed som til originalbrevene, og vi har pålagt, 
at denne nærværende afskrift skulde opsættes i offentlig form af nævnte no
tar og forsynes med hans tilvante og sædvanlige mærke, og vi har befalet, at 
den skulde bestyrkes ved, at vi hænger vort segl under. Givet og handlet i Lü
beck i vor bolig i det Herrens år 1384 i den syvende indiktion den 16. oktober 
i den tredie time eller deromkring i den højhellige fader i Kristus og vor her
re, herr Urban 6.s, ved Guds forsyn paves syvende pontifikatsår, i nærværel
se af de hæderværdige og gode mænd, magister Bernhard v. Münster og 
Bernhard Luchten, gejstlige, offentlige notarer, Kammin stift, og adskillige 
andre vidner, der var tilkaldt og i lige måde udbedt til det fornævnte. (Notar
mærke') Og jeg Johan Herdegen, gejstlig i Mainz stift, ved kejserlig myndig
hed offentlig notar, har sammen med nævnte ærværdige fader herr Johan, 
biskop af Slesvig, personlig overværet fremlæggelsen af fornævnte apostoli
ske breve, læsningen, oplæsningen, undersøgelsen og alt det fornævnte, 
mens det som fornævnt forhandledes og gik for sig, og set og påhørt, at det 
gik således for sig, jeg, der var optaget af andre vanskelige sager, har ladet det 
skrive ned ved en anden tro mands hånd, men jeg har underskrevet og deref
ter forfærdiget denne offentlige afskrift, som jeg har forsynet med mit tilvan
te og sædvanlige tegn og navn tillige med fornævnte ærværdige fader herr Jo
hans, biskop af Slesvigs bekræftende erklæring og vedhængning af hans segl, 
anmodet og udbedt af ovennævnte magister Dronethus til vidnesbyrd om alt 
det fornævnte.

506 1384. 25. oktober. Nørre-Åby
Gunnur Juls skøder sine jorder på Brenderup mark til præstebordet.

Notits i landsarkivet i Odense.

Idet Herrens år 1384 på de hellige martyrer Crispinus’ og Crispinianus’ 
dag var en Gunnur Juls til stede for provstedomstolen i Aby i nærværel

se af herr Niels, præst i Middelfart, og skødede alle sine jorder, som hun hav
de på Brenderup mark, til præstens bord på denne betingelse, at hun skal ha
ve en ihukommelse i sine messer, der hvert år fromt skal afsynges for hendes 
forældres sjæle. Med vidnerne, nemlig herr Filip, præst, sognepræst i Ingslev, 
Jakob Ingvarsen, Jakob Jakobsen, Jakob Ovesen og flere andre troværdige 
mænd.
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(13)84. 25. oktober. Lucera 507
Riccardus Caracciolo, stormester for johanniterordenen, tillader sin kapellan, johanni

termunken Johan Sternberg at studere kanonisk ret ved et anerkendt universitet og derefter 
vende tilbage til lydigheden under prioren af Dacia.

Afskrift i johanniterordenens kopibog i La Valetta, Malta.

Broder Riccardus Caracciolo, af Guds nåde ydmyg stormester for sankt 
Johannes fra Jerusalems hellige hospitalshus og vogter af Kristi fatti

ge, til den fromme og for os såre kære broder i Kristus Johan Sternberg, 
præst i samme hus, vor kapellan og bordfælle, hilsen og oprigtig kærlighed 
med Gud.

Vi mener at handle rigtigt og virke på fornuftig måde, hvis vi ophøjer dem, 
hvem Han har kaldet til vor ordensdragt, til en særlige nåde og hæder. Idet 
vi derfor betænker Dine rosværdige sæder og Dit sindelag, Din viden og Di
ne evner til at lære, bevæger Dine berettigede anmodninger os til at vise Dig 
en nådig gavmildhed1). Idet vi derfor bøjer os for Dine bønner, giver og til
står vi Dig med dette brev tilladelse og adgang til at drage til et anerkendt 
universitet og forblive sammesteds og studere kanonisk ret i fem år, og når 
det tidsrum er afsluttet, er det vor vilje, at Du vender tilbage til lydigheden 
under prioren i Dacia, idet vi med dette brev anmoder og opfordrer priorer
ne i vore priorater Böhmen og Dacia til, at de efter deres gode og fromme vil
je og muligheder skal yde Dig så meget til understøttelse af Dit studium, at 
Du i medfør af deres hjælp virkningsfuldt kan fuldføre dette studium. Des
uden tilstår og skænker vi Dig tilladelse og myndighed til at modtage, godta
ge og beholde alle de kirkelige beneficier, selv om de ligeledes er forbundet 
med sjælesorg, der på lovformelig og kanonisk vis bliver overdraget til Dig af 
hvem som helst, uden anden særlig tilladelse og befaling fra os, idet vi fast og 
strengt befaler alle brødre i vort hus, nulevende eller fremtidige, i kraft af den 
hellige lydighed, hvormed de er bundet til os og vort hus, hvilken myndighed, 
værdighed eller gerning de end udmærker sig ved, at de ikke på nogen måde 
må driste sig til at træde op imod denne vor tilladelse og nådesbevisning, men 
tværtimod stræbe efter urokkeligt at overholde denne efter dens mening og 
ordlyd. Til vidnesbyrd herom er vor blybulle hængt under dette brev. Givet 
i Lucera den 25. oktober år (13)84.

1) teksten er usammenhængende; der foreligger en sammenblanding af to formler: atten- 
dentes tuos mores, quibus.....commendaris, inducimur og Uiteac morum honestas, super quibus .... com- 
mendaris, nos inducunt ut tibi reddamur ad gratiam liberales.
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508 1384. 28. oktober
Niels Hemmingsen Møller skøder en del af en gård i Malmø til Henneke Ågesen.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Skøde- eller salgsbrev, givet af Niels Hemmingsen, kaldet Møller, borger 
i Malmø, til hans medborger, den gode mand Henneke Ågesen, på en 

del af en gård, som ligger mod vest i staden. Givet på apostlene sankt Simons 
og sankt Judas’ dag 1384.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Fornævnte Niels Hemmingsen Møllers skødebrev, givet til hans medbor
ger Henneke Ågesen angående en gård med to boder, som ligger mod 

øst i Malmø. Givet 1384.

509 1384. 31. oktober. Malmø byting
Tingsvidne af Malmø byting om, at arvingerne efter afdøde borgmester Anders Pedersen 

har skiftet det efterladte gods med hans enke Ingerd Jensdatter.

Original i rigsarkivet.

Henrik Stenkop, foged i byen Malmø, Albert Nielsen, Henneke Ågesen, 
Povl Eskilsen, Anders Mortensen, Jakob Andersen og Svend Ivar- 

sen, rådmænd og bymænd sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Vi vil, at det til evig erindring om sagen skal stå fast for alle, nulevende og 
fremtidige, at vi sammen med såre mange andre troværdige mænd har været 
til stede på vort byting i Malmø, har hørt og set, at i det Herrens år 1384 da
gen før allehelgensdag fremstod på samme vort byting de gode mænd, nær
værende brevvisere, Peder Nielsen, Konstantin Jakobsen, Ebbe Nielsen, 
Jens Nielsen og Peder Mogensen, nærmeste arvinger efter Anders Pedersen, 
fordum vor borgmester - lykkelig ihukommelse -, og efter at have holdt om
hyggeligt skifte over alt det gods, der var efterladt efter hans død, til Ingerd 
Jensdatter, enke efter samme Anders Pedersen, i medfør af samme skifte som 
hendes lod, at besidde med evig ret, afhændede og tilskødede en gård, i hvil
ken Peder Rus og Niels Hemmingsen nu bor, med alle dens tilliggender, intet 
undtaget, fremdeles en anden gård, i hvilken nævnte Anders Pedersen selv 
personlig boede, med huse, bygninger af træ og af sten med kældre nedenun-



355 [31. oktober 1384-30. oktober 1385] Nr. 510

der og alle andre tilliggender til samme gård, intet undtaget, med hvilke be
nævnelser de end kan opregnes, og som hører til samme gård, tillige med alle 
ejendele og brugsgenstande, kaldet bohave, som blev tilbage på samme gård 
efter fornævnte Anders Pedersens død, med bryggekar, tønder og alle red
skaber til brygning og alt andet på samme gård, dog med undtagelse af hans 
våben, som er forbeholdt til brug for disse arvinger, fremdeles et skib, kaldet 
skude, med anker, sejl og alt dets udstyr, fremdeles et åbent brev1), udstedt 
til samme Anders Pedersen af Jens Andersen af Tjustorp angående ti mark 
sølv ved pantsætningen af hans gård i Malmø, fremdeles halvparten af den 
gæld, i hvilken fru dronning Margrete står til Anders Pedersen, på den betin
gelse, at samme Ingerd af sin lod fuldt ud skal betale og erlægge halvparten af 
alle fornævnte Anders Pedersens afgifter. Fremdeles skødede samme Ingerd 
Jensdatter på sin side den resterende del af alt andet gods tilhørende samme 
Anders Pedersen tillige med halvparten af fornævnte Anders Pedersens af
gifter på samme ting og dag til samme fornævnte arvinger som deres lodder, 
at besidde med rette evindelig, med fuld oppebørsel af alle omtalte Anders 
Pedersens andre skyldige tilgodehavender. Dette ønsker vi at erklære over for 
alle, hvem det angår eller i fremtiden vil kunne angå, idet vore segl som vid
nesbyrd er hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

1) kendes ikke.

[1384. 31. oktober-1385. 30. oktober]1) 510
Pave Clemens 7. tilstår biskop Jons af Strångnås en række fuldmagter gældende for 

Danmarks, Norges og Sveriges riger.

Registraturer i de pavelige kopibøger.

Der tilstås Jons, biskop af Strångnås, adgang til at tilstå 20 personer i ri
gerne Danmark, Norge og Sverige notarhverv. Der tilstås samme, at 

han og hans undergivne må pleje omgang med bandlyste. Der tilstås samme 
adgang til at tilstå visse benådninger, når han i nævnte riger måtte fremføre 
Guds ord for dem, der oprigtigt angrer og bekender deres synder. Der tilstås 
samme adgang til at tilstå visse personer i nævnte riger syndsforladelse i de
res dødsstund. Til samme at give visse mænd og kvinder med tredie og fjerde 
slægtskabsgrad dispensation til, at de uanset dette uhindret kan forblive i de 
ægteskaber, de har indgået. Der tilstås samme myndighed til at genindvie
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kirker og kirkegårde i nævnte riger. Til samme at give visse mænd og lige så 
mange kvinder i nævnte riger med tredie og fjerde slægtskabsgrad dispensa
tion til, at de uanset dette indbyrdes kan indgå ægteskab. Til samme at give 
visse personer i nævnte riger dispensation for en mangel ved deres fødsel, at 
de uanset denne kan forfremmes til alle grader og opnå kirkelige beneficier. 
Der tilstås samme adgang til at tilstå visse personer i nævnte riger, at de kan 
gå over fra tiggermunkenes orden til en anden orden. Der tilstås samme ad
gang til at give dem syndsforladelse, som, fordi de har været tilhængere af 
Bartholomæus, der har trængt sig ind i pavedømmet2), ved apostoliske for
holdsregler har pådraget sig bandlysningsdomme, og som, idet de er bragt 
til besindelse, ønsker at vende tilbage fra denne bandlysningsdom.

1) registraturerne er indført i den kopibog, der registrerer breve fra Clemens 7.s 7. pontifi
katsår, der begynder 1384 31. oktober. - 2) d.v.s. pave Urban 6. i Rom.

511 [1384]1) 1. november
Rådet i staden Lübeck sender rådene i de preussiske stceder recessen af1384 9. oktober 

fra mødet i Skåne og beder dem sende befuldmægtigede tilforhandlinger i Lübeckførstkom
mende 5. marts, da pantsættelsen af borgene i Skåne snart udløber.

Original i Danzig.

Oprigtigt forbindtlig hilsen i kærligt venskab tilforn2).
Anbefalelsesværdige elskede venner. Vi oversender Eder, elskede ven

ner, indesluttet i dette brev, den reces, der blev affattet om stædernes forsam
ling, som for såre nylig fandt sted i Skåne, hvorom den fremsynede mand 
herr Wikbold Overhagen fra Elbing ligeledes muligvis tilstrækkeligt har gi
vet Eder underretning. Thi denne deltog i forhandlingerne og i de enkelte ar
tikler, medens stæderne traf afgørelse om dem, Derfor er det, at vi anråber 
Eder, virksomme elskede venner, om, at I, idet I på ingen måde vil undlade 
dette, skal stræbe efter at sende Eders rådsudsendinge til den dagtingning, 
der skal holdes i Lübeck på den førstkommende søndag, da man synger 
Oculi3), således som det står i recessen, idet de ubetinget skal være befuld
mægtigede til at forhandle om og afgøre de enkelte artikler, der er angivet i 
recessen. Thi den tid, hvori borgene i Skåne var pantsat til os, nærmer sig sit 
udløb. I skal værdiges at skrive det fornævnte til stæderne i Livland, at disse 
kan sende deres udsendinge til den termin, eller tilskrive Eder deres hensigt 
og vilje og betro Eder fuldmagt. Vi beder om, at I vil underrette os om Eders
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svar angående dette. Herren bevare Eder og byd over os. Skrevet på allehel
gensdag under vort sekret.

Rådmændene i staden Lübeck.
1) angående året, jfr. nr. 502. - 2)adressen står på brevets bagside: Skal gives til de hæderværdi

ge og gode mcend, de herrer borgmestre og rådmand i hansestæderne i Preussen, vore elskede venner. -3) 5. 
marts.

1384. 1. november. 512
Ridderen Niels Glob af Tbdbøls skødebrev på gods i Salling til biskop Jakob af Viborg 

(og vidissen heraf 1386).

1. Viborg stifts registratur (1540’erne), beskadiget.

Fremdeles Niels Glob af Tbdbøl, ridders skødebrev til biskop
Jakob, som lyder på gods, først Dal i....

sammesteds i Hjerk sogn, en anden sammesteds....
Givet 1384 på allehelgensdag.

2. Viborg stifts registratur (1540’erne) beskadiget.

Fremdeles biskop Svend af Børglum ....
præsters vidnesbyrd, at de har set....

som lyder på det gods, som herr Niels Glob af
Todbøl gav og skødede til biskop Jakob....
i Salling i Harre sogn for en mølle....
Dal mølle, Dalstrup, sammesteds en....
landbo fæste, er 40 snese ål med mere. Givet
Ågård 1386 sankt.... dag1).

1) vidissens datering.

1384. 2. november. Güstrow 513
Bertold Rudolfs, skolemester ved kirken i Güstrow, pålægger under henvisning til pave 

Urban 6.s bulle af1383 15. maj. nr. 350, alle sognepræster, vikarer, alterpræster, offent
lige notarer og alle andre gejstlige ‘i stæderne og stifterne Roskilde, Schwerin, Lü
beck og Kammin’ peremptorisk at stævneJens Mikkelsen til at give møde for sig i Gü
strow for at svare til Konrad Popelvitz’ klage.

Original i Stralsund.
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514 1384. 13. november
Konrad Moltke af Redebas erkender at have oppebåret otte mark lødigt sølv af Niels 

Ivarsen for Niels Brokenhus’ pantebrev til ham på gods i Strøby.

Original i rigsarkivet.

Konrad Moltke af Redebas, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg til Niels Ivarsen, 
nærværende brevviser, og hans rette arvinger af fri vilje og af egen drift frit 
har opladt Niels Brokenhus’ åbne brev og Jakob Jakobsens brev tillige med 
ridderen herr Jens Ruds brev om pantsætning af gods i Strøby, udstedt, givet 
og affattet til mig af samme Niels Brokenhus, for otte mark lødigt sølv, med 
alle dets forbehold, betingelser og artikler og med al ret og ejendomsret, og 
endeligt har overgivet dem til fornævnte Niels Ivarsens og hans arvingers 
hænder, således som fornævnte breve fordum er blevet opladt og overgivet til 
mig til mine og mine arvingers hænder af herr Jens Rud, ridder, og i kraft 
af dette brev erkender jeg, at jeg og mine arvinger fuldt ud har oppebåret otte 
mark lødigt sølv af fornævnte Niels Ivarsen. Til klart vidnesbyrd om det 
ovennævnte har jeg ladet mit segl hænge under tillige med segl tilhørende 
mine nærmeste, Evert Moltke, min søn, Konrad og Henneke af Farebæks- 
holm, mine fætre1), vidner til det fornævnte. Givet og handlet i det Herrens 
år 1384 søndagen efter den glorrige biskop Mortens dag.

1) teksten har patruorum, her brugt = patruelium. Konrad Moltke af Redebas’ fader Albert 
og Konrad og Hennekes fader Evert Moltke var brødre, jfr. Adels Arb. 1921 500-501.

515 1384. 14. november. Københavns rådhus
Rådet i København anmoder borgmestre og rådmænd i Danzig om at være Niels Mor

tensen, der er befuldmægtigetfor sin hustru Bodil og dennes søster Ingerd, behjælpelig med 
at oppebære arven efter Klaus Dene, fordum borger i Danzig.

Original i Danzig.

Vi rådmænd i København fremlægger i sandhed med dette brev over for
Eder, berømte herrer borgmestre og rådmænd i staden Danzig, at de 

troværdige mænd, vore medborgere, nemlig Peder Tuesen, Jens Mortensen, 
Mikkel Gangere, Lars Skerf den ældre, Jens Jensen, Morten Gødekesen og 
Niels Andersen i det Herrens år 1384 mandagen næst efter biskoppen og be-
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kenderen sankt Briccius’ dag fremstod for os i vort rådhus og bekræftede på 
gyldig vis på deres rette tro med oprakte fingre til det hellige samt med deres 
aflagte eder, at nærværende brevvisere, Bodil Nielses og Ingerd, søstre, var 
avlet af een fader og moder i lovformeligt ægteskab, der var stadfæstet ved 
forudgående kirkeligt og ægteskabeligt bånd. Men disse fornævnte søstre er
klærer fornævnte gode mænd er i sandhed nærmeste slægtninge og medar
vinger efter Klaus Dene, fordum Eders medborger, der er afgået ved døden 
hos Eder - from ihukommelse. Vi bønfalder derfor kærligt om, at I venska
beligt måtte ville hjælpe nærværende brevviser Niels Mortensen, fornævnte 
Bodils lovformelige ægtefælle og de begges rette befuldmægtigede med hen
syn til det fornævnte, til at oppebære det gods, der er efterladt hos Eder efter 
fornævnte Klaus’ død, og som tilkommer disse søstre efter den klare arveret, 
idet I skal have sikker tillid til os om, at ingen påmindelse, retssag eller intet 
krav i fremtiden skal følge efter angående denne arv. Givet under vort sekret, 
fæstnet til bagsiden, år, dag og sted som ovenfor. Fornævnte Klaus Dene si
ges ligeledes med dette brev ved fornævnte vidners vidnesbyrd, givet under 
deres ed på det hellige og med oprakte fingre, at være født i lovformeligt æg
teskab.

1384. 18. november 516
Rådet i Ribe anmoder rådet i Lübeck om at udvirke, at Detmar Tidemansen får de 66 

mark lybsk, for hvilke han i sin søn Frederiks navn, kannik i Ribe og Roskilde, har solgt 
55 stykker kvæg til Henrik Trivernich, borger i Lübeck.

Registratur i Lübeck.

Rådet i Ribe anmoder rådet i Lübeck om at udvirke, at Detmar Tide
mansen af den lybske borger Henrik Trwernich får de 66 mark lybske 

penge, som han vil kræve af samme for 55 stykker kvæg, som han har solgt 
til ham i sin søn Frederiks navn, kannik i Ribe og Roskilde. 18. november 
1384.

1384. 21. november 517
Svend Sakstorp, dekan, og Peder Jensen, kanniker, værgerfor bygningsfonden ved kir

ken i Lund, forpligter sig til at afholde tre ugentlige messer samt en årtidfor Torkil Nielsen
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af det gods i Lilla Harrie, Hammarlunda og Satsarp, som denne havde testementeret fon
den.

Original i det svenske rigsarkiv.

Svend Sakstorp, dekan, og Peder Jensen, kanniker ved kirken i Lund, 
værger for samme kirkes bygningsfond, til alle, der ser dette brev, hil

sen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi med dette 

brev fast forpligter os og vore efterfølgere til ubrydeligt at holde og til evige 
tider i fremtiden at forrette tre messer hver uge til bod for den velbyrdige 
mand Torkil Nielsens sjæl, nemlig den første om mandagen for de afdøde 
med en forbøn for samme Torkil, den anden om onsdagen for bekenderen 
den hellige Nicolaus med en forbøn for ham og den tredie om fredagen for 
det hellige kors også med en forbøn for samme ved samme bygningsfonds al
ter og tillige hermed hans årtid hvert år onsdagen næst efter martyren sankt 
Dionysius’ dag af det gods i Lilla Harrie, Hammarlunda og Satsarp, som 
samme Torkil Nielsen har testamenteret ovennævnte kirkes bygningsfond i 
sit testamente1) og lovligt har tilskødet ved sit åbne brev2), i koret i Lund ef
ter sædvanlig skik med tolv messer nede i kirken og ligeså mange psaltere 
med fire mark gode penge, at fordele efter det ærværdige Lundekapitels vilje, 
således som det har besluttet at indskrive det i dets bog3). Til vidnesbyrd om 
denne forpligtelse er det ærværdige Lundekapitels segl tillige med vore segl 
hængt undet dette brev. Givet i det Herrens år 1384 dagen før den glorrige 
jomfru sankt Cecilies dag.

1) kendes ikke. - 2) nr. 500. - 3) jf. Weeke s. 237.

518 [1384]1) 24. november. Westminster
Kong Richard 2. af England pålægger sine tro mænd Donald Heselrigg Thomas 

Boynton, John Aske, John Lokton, Thomas Threlkild, James Toncotes og John Percy fra 
Kildale at undersøge en ansøgning fra otte købmændfra York, som harforklaret, at da dis
se for nylig havde fragtet et skib tilhørende Robert Bisset fra Huli med sild 
i Skåne i Danmark for at føre det til nævnte by Huli, led det skibbrud ved Raw- 
cliffe, og godset blev kastet op på kysten, hvor det blev beslaglagt, selvom de selv også nåede 
i land, og skaffe dem tilbørlig erstatning hvis godset er uerholdeligt.

Afskrift i London.
1) brevet er indført blandt brevene fra 1384.
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1384. 26. november. Jonkoping 519
Henrik Andersen, væbner, erkender, at borgen Laholm, som han har i pant af kong Al

brecht af Sverigefor 100 lødige mark, dog skal være dennes åbne borg ogforpligter sig til, 

når den er indløst, at overgive den til ham sammen med 56 lødige mark i forråd.

Vidisse 1387 27. marts i Schiverinarkivet.

Jeg Henrik Andersen, væbner, erkender og bevidner åbent med dette 
brev for alle dem, der ser det eller hører det læse, nemlig, at jeg har bor

gen Laholm i pant af min kære nådige herre, kong Albrecht af Sverige, for 
100 lødige mark, dog skal den samme borg Laholm, al den stund jeg eller mi
ne arvinger sidder inde med det, være min kære nådige herre, fornævnte 
kong Albrechts og hans arvingers åbne borg i al deres glæde og nød. Og når 
min kære nådige herre, fornævnte kong Albrecht, eller hans arvinger har be
talt mig disse forskrevne 100 lødige mark, efter hvad hans åbne brev udviser, 
som han har givet mig derpå, så skal og vil jeg eller mine arvinger uindskræn
ket uden modsigelse tilbagegive min kære nådige herre, fornævnte kong Al
brecht, eller hans arvinger den fornævnte borg Laholm og på borgen 56 lødi
ge mark i forråd, de to trediedele i mel og malt, trediedelen i flæsk og smør 
til borgens brug og nytte. Alt dette forskrevne lover jeg fornævnte Henrik 
Andersen sammen med mine arvinger på vor gode tro at overholde stadig og 
fast uden al argelist, udflugt og modsigelse over for min kære nådige herre, 
fornævnte kong Albrecht, og hans arvinger. Til erkendelse af disse forskrev
ne ting har jeg fornævnte Henrik Andersen for mig og mine arvinger til vid
nesbyrd hængt mit segl under dette brev, der er givet i Jonkoping år 1384 ef
ter Guds, Vor Herres byrd dagen efter den hellige jomfru sankt Katharinas 
dag.

1384. 6. december. Akershus 520
Kong Oluf påbyder alle nordmænd og udlændinge, der står i gæld til eller ikke har betalt 

landskyld til korsbrødrene ved Vor Frue kapel i Oslo, at udrede alt i løbet af seks måneder.

Original i Oslo.
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521 1384. 6. december
Arine Knudsdatter af Savnsø skøder sit gods i Reersø til sin frænde Absalon Mogensen 

af Krenkerup.

Eline Gøyes jordebog

Fremdeles et brev, at Arine Knudsdatter af Savnsø skøder sin frænde Ab
salon Mogensen af Krenkerup alt sit gods i Lille-Reersø. Givet sankt Ni

colaus’ dag 1384.

522 1384. 13. december. Wismar
Hertug Albrecht 4. af Mecklenburg ‘ret arving til Danmarks rige’, tager biskop 

Ludolf af Ratzeburg og domkapitlet sammesteds under sin beskyttelse.

Original i Schwerinarkivet.

523 1384. Omkr. 13. december1). Lübeck
Katerine, Johan v. Hornes steddatter, kvitterer eksekutorerne af Smale Henzes testa

mente for ti mark og sengeklæder, som den afdøde havde testamenteret hende.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Det skal være vitterligt, at Katerine, Johan v. Hornes steddatter, der var 
til stede ved bogen2) sammen med Arnold Wittenborg, hendes bro

der, og Johan Visbeke, der var tilstede, erkendte, at de ti mark, som Smale 
Henze testamenterede hende i sit testamente sammen med sengeklæder, 
fuldt ud var overdraget og overgivet hende af eksekutorerne af samme testa
mente, idet hun erklærer samme eksekutorer, nemlig Bernhard Koesfeld og 
Markvard v. d. Molen, Johan Koning og Wilken Berewolds for fuldstændigt 
kvit og løst i anledning af denne testamentariske gave.

1) indførelsen er den 2. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1384jomfruen Lucias 
dag. - 2) d.v.s. ved notitsens indførelse i Niederstadtbuch.

524 1383. [Efter] 18. december. Marienburg
Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Afskrift i Thorn.
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Idet Herrens år 1384 søndagen før Kristi fødselsdag forsamledes rådsud
sendingene fra Preussens stæder i Marienburg og gennemdrøftede ne- 

denforanførte artikler.
<1> .... ')
<2> Fremdeles om man skal give borgene i Skåne fra sig på det tids

punkt, som brevene angiver, for at retsforfølge den skade, der fra Danmark 
er sket hansekøbmanden2), herom synes det os godt, at man tilbageholder 
borgene, så længe man kan, og ikke giver dem fra sig, før købmanden får sin 
skade oprettet og erstattet, eftersom borgene er pantsat til stæderne af dron
ningens fader3) og ikke af dronningen, hans datter, og eftersom hertugen af 
Mecklenburg har påbudt og befalet hansestæderne, at de ikke skal give bor
gene fra sig, da han har lod og krav i dem.

<3> .... 4)
<4> Fremdeles om regnskabet for pundtolden og tolden i Skåne2), her

om synes det os godt og rimeligt, at hvis de aflægger regnskab om deres 
pundtold og tolden i Skåne, at man også aflægger regnskab til dem om den 
pundtold, der er opkrævet her.

<5-7> .... 5)
<8> Fremdeles om Langelows rente er det vor mening, at hvad stæderne 

har lovet ham, det skal man holde over for ham, hvad stæderne derudover 
bliver enige med vore sendebud om, som vi sender til mødet, det er også vor 
vilje.

<9> Fremdeles om herr Peder Strömekendorps og Wulflams maning: 
hvis nogen har lovet dem noget mere, end de har modtaget, er det rimeligt, 
at man holder det over for dem.

<10> .... 6)
1) handler om afsendelse af udsendinge til den følgende hansedag 5. marts. - 2) jf. nr. 502 

§3. — 3) jf. DRB. III 8 nr. 369 og 450. - 4) handler om forlængelse eller ophævelse af forbundet 
i Köln 1367. - 5) § 5 handler om pundtolden, § 6 om fredeskibene og § 7 om fremstillingen 
af skyts. - 6) handler om forholdsregler vedrørende skibbrud på Weichselfloden.

1384. Sommer. Nyborg 525
Kong Oluf afsiger rettertingsdom.

Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1384 i begyndelsen af sommeren holder kong Oluf rigs
møde i Nyborg, idet der pådømmes retssager.



Nr. 526 1384 364

526 1384
Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.

Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1384 ....  I Odense udmærker sig provst Johan Butzow.

527 1384
Hamburgs kæmnerregnskab.

Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg

Til løberne:   24 skilling til Eler, til Pellworm .... 15 skilling 4 penning 
til samme, da han opsøgte herr Adolf, greve af Holsten, i landet Dan

mark...... 19 skilling til Henneke ‘hønsefoged’, til herr Adolf, greve af Hol
sten, i Tønder.

528 (1)384‘)
Henrik Franke skylder Godeke v. Bremen 266 mark stralsundsk, som skal betales i 

Skåne.

Indførelse i Stralsunds Liber debitorum.

Henrik Franke, klædeskærer, skylder Godeke v. Bremen 250 mark og
16 mark stralsundske penge. Deraf er han forpligtet til næstkommen

de sankt Hans dag2) ufortøvet at betale 100 (mark) i Skåne og den resteren
de del den herefter næstkommende jomfru Marias fødselsdag3).

1) indførelsen er den 13. på siden; i marginen ud for den 9. er anført I det Herrens år 384. 
- 2) 24. juni. - 3) 8. september.

529 1384
Oluf Nielsen, borger i Malmø, skøder sit gods i Hauringe til Eskil Brahe af Falken- 

berg.

Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles Oluf Nielsens brev, - var borger i Malmø -, hvormed han har 
skødet Eskil Brahe af Falkenberg sit gods i Hauringe. I det Herrens år 

1384.
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1384 530
Ilvid Andersen skøder Thomas Wusteni en række gårde i Oldrup, Sondrup, Møldrup, 

Natved, Astruplund, Fensten, Smederup, Bovlstrup og Bjerager.

Akjcerske registratur (1611).

Endvidere et lille pergamentsbrev på 10 gårde i Oldrup1) og et mølle
sted, 1 gård i Sondrup, 1 gård i Møldrup, 3 gårde i Natved, 1 gård i 

Astruplund, 1 gård, kaldet Fensten Lindegård, 1 gård i Smederup, 1 gård i 
Bovlstrup og en gård i Bjerager, som er et bol, hvilke Ilvid Andersen har skø
det Thomas Wusteni. Givet 1384.

1) I forbindelse hermed står følgende udaterede registratur: 6 pergamentsbreve, sammcn- 
bundne, lyder på Astruplund og 10 gårde i Oldrup.

1384 531
Seltaris købes af biskoppen i Viborg for 40 mark sølv.

Viborg stifts registratur (1540 erne).

V Tidnesbyrd af landsdommeren med flere, at biskop Knud lod læse et vel- 
V beseglet brev, ubeskadiget, at Seltaris blev købt til bispedømmet Vi

borg for 40 lødige mark i lødigt sølv, hvilket brev da var 70 år gammelt. Givet 
14541).

Viborg stifts registratur (1574).

Et vidnesbyrd af landstinget, at biskop Knud lod læse et åbent brev, vel- 
beseglet, på landstinget, at Seltaris med alt sit tilliggende blev købt til 

bispedømmet og lovligt skødet på Rinds herredsting. 14541).
1) landstingsvidnets årstal.

1384 532
Edle Andersdatter af Spanager pantsætter sit gods i Lundforlund til Henrik Lange- 

bank.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Edle Andersdatter af Spanager pantsætter Henrik Langebænk sit gods i 
Lundforlund for fem mark sølv. 1384. På latin.
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533 1384
Jon Nielsen solgte en gård i Herstedøster til Mogens Lang, borger i Roskilde.

Roskildegårds registralur (omkr. 1570).

Jon Nielsen har solgt fornævnte Mogens Lang samme fornævnte gård1) i 
Hersted. Givet 1384. På latin.

1) henviser til det umiddelbart foregående brev af 1388, hvoraf fremgår, at Mogens Lang 
er borger i Roskilde.

534 1384
Dronning Margrete pantsætter gods i Gudmindrup til Hartvig Bryske.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Dronning Margrete har pantsat Hartvig Bryske noget gods i Gudmin
drup. Givet 1384. På latin.

535 1384
Gødeke Stenweks brev på to stykker jord i København.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Gødeke Stenweks brev på to jorder i sankt Nikolai sogn i København.
1384. På latin.

536 1384
Niels Jonsen af Strø stadfæster et skøde på Sigersholm til biskop Niels af Roskilde.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Niels Jonsen af Strøs stadfæstelsesbrev på et skøde angående Sigersholm 
i Merløse herred til biskop Niels af Roskilde. År 1384. På latin.
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1<3>84 537
Hildebrand salger en bod i Slagelse til Siger Grøneberg.

Antvorskov klosters registratur (1607).

ildebrand solgte Siger Grøneberg en bod i Slagelse (ved sankt Mikkels 
kirkcgård('). 1<3>842).

1) står som overskrift i registraturen. - 2) registraturen har fejlagtigt 1484, men jf. efterføl
gende nr.

1384 538
Hildebrand skøder den samme bod til Siger Grøneberg

Antvorskov klosters registratur (1607).

ildebrand lod skøde Siger samme bod. 1384.

1384 539
Knud Piik skøder Gunne Siggesen to gårde i Vinberg og een gård i Okome sogn.

Registratur i det svenske rigsarkiv (15. årh.).

p t brev af Knud Piik, med hvilket han skøder Gunne Siggesen sit gods, 
J som er to gårde i Vinberg og een gård i Okome sogn. Givet 1384.

1385. 14. januar. Oslo 540
Dronning Margrete giver biskop Jon af Oslo fritagelse angående hans landbo på Folke- 

stad i Våtte herred for leding og andre skatter, samt told, men med undtagelse af bøder og 
ubodemål.

Afskrift i den arnamagnceanske samling.
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541 1385. 15. januar. Oslo
Tbrd Bonde giver sin toft Spaken i Oslo til Magdalena, enke efter Arnald Bager. Og 

til yderligere sikkerhed herfor da har jeg bedt disse ærlige mænd, herr Parow, 
ridder, min herre konge Olufs hofmester, Georg Jork, Stig Pedersen, og Ly- 
deke Gerst om at hænge deres segl sammen med mit under dette brev, som 
var udstedt i Oslo søndagen næst efter Brettivas messe i min ærværdige herre 
herr Oluf, af Guds nåde Norges, de Danskes og Goters konges fjerde rege
ringsår.

Original i den arnamagnceanske samling

542 1385. 19. januar. Skatelov
Nils Stolpe pantsætter en gård i Littelhult og en gård i Skulatorp til Werneke Konradsen 

for 40 mark svensk.

Original i det svenske rigsarkiv.

Jeg Niels Stolpe hilser alle de mænd, der ser dette brev eller hører det læse, 
kærligt med vor Gud.

Det skal være vitterligt for alle mænd, såvel fremtidige som nutidige, at jeg 
fornævnte Nils Stolpe erkender åbenlyst med dette mit nærværende åbne 
brev, at jeg af den gode mand Werneke Konradsen har lånt 40 mark svenske 
penge - i den slags penge, som nu er gængse og gæve i rigerne - for hvilken 
fornævnte pengesum jeg til fornævnte Werneke og hans arvinger sætter mit 
gods1) i pant, hvilket for det første er en gård i Littelhult i Slåtthog sogn og 
en gård i Skulatorp i Torsås sogn med agre, enge, fiskevand og med alle de 
tilliggender, som fra gammel tid har ligget til fornævnte gods, vådt og tørt, 
nævnt og unævnt, intet undtaget, og hvad det fornævnte gods end kunde 
skylde, det være sig i landgilde og tjenesteydelser, og hvad de end betaler 
dem.... 2) det skulde de give og yde til fornævnte Werneke og hans arvinger, 
dog på den betingelse, at hvad det fornævnte gods kunde skylde, det skal på 
ingen måde afregnes i hovedsummen for mig eller mine arvinger på den dag 
vi indløser det. Skulde det være således, at jeg eller mine arvinger ikke indlø
ser det fornævnte gods fra Werneke eller hans arvinger på førstkommende Jo
hannes Døberens dag1), hvilken man kalder midsommerhverv, da skal god
set stå uindløst til næste midsommerdag, som kommer næst derefter, og hvis 
godset ikke indløses på den midsommerdag, som er den næste, da skal det og-
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så stå uindløst til den midsommerdag, som dernæst kommer, på de foranfør
te betingelser. Og når jeg fornævnte Nils eller mine arvinger vil indløse det 
fornævnte gods fra fornævnte Werneke eller hans arvinger, da skal vi til ham 
eller hans arvinger betale 40 mark svenske penge i den mønt, som er gængs 
og gæv, og hvormed en mand kan fyldestgøre en anden, og skal ikke betale 
i nogen anden værdi end den, der nu er sagt. Til yderligere vidnesbyrd og til 
større sikkerhed da beder jeg om, at de hæderlige og ærlige mænds segl hæn
ges under dette brev sammen med mit segl, hvilke er herr Peders, af Guds nå
de biskop af Våxjd, herr Ingemars, provst i Allbo herred, Bengt Nilssons, 
Anders Jensens, biskop Peders broder, og Lars Ulfssons, herredsfoged i All
bo herred. Givet i Skatelov i det Herrens år 1385 på sankt Henriks dag til vid
nesbyrd om det fornævnte.

1) teksten har flertal mingoodz i analogi med bona mea på latin. - 2) lakune på grund af beska
digelse af pergamentet. - 3) 24. juni.

1385. 20. januar. Schwan 543
Hertug Albrecht 4. af Mecklenburg ‘ret arving til Danmarks rige’'), overlader 

Johan van der Aa, borgmester i Rostock, halvdelen af landsbyen Lütten-Klein.

Original i Rostock.

1) hertug Albrecht betegner sig på samme måde i breve af 1385 26.marts og 29. september, 
jf. indl. i Dipi. Dan.

1385. 23. januar. Slagelse 544
Kong Oluf erklærer, at abbed Mikkel i Sorø kloster har ladet hertug Henrik afJyllands 

brev af 1370 25. februar vidimere på rettertinget.

Original i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle skal vide, at i det Herrens år 1385 mandag nærmest før apostlen sankt 
Paulus’ omvendelsesdag var den ærværdige fader herr broder Mikkel, abbed 
i Sorø i Roskilde stift, til stede på vort retterting i Slagelse i denne særlige an
ledning og lod offentliggøre og læse et åbent brev, beseglet med de vedhæn
gende velbevarede og hele vokssegl tilhørende dem, der bliver anført neden-
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for, uskrabet, ustunget og ikke i nogen henseende beskadiget, men hævet 
over enhver mistanke, og dette brevs ordlyd følger ord til andet og er denne: 
Vi hertug Henrik af Jylland, af Guds nåde (o.s.v. = DRB. III 8 nr. 415). 
Handlet og givet under vort rettertingssegl ovennævnte år, dag og sted i nær
værelse af de hæderværdige mænd de herrer magister Peder Lykke, ærke- 
degn i Roskilde, broder Simon, prior for det menige konvent i sankt Knuds 
kloster i Odense i samme Odense stift, Jens Styrling, prior for klosterkirken 
i Antvorskov af sankt Johannes Jerusalemitanerens orden, Jens Ingesen, Ar
nold kaldet Skelhorn, brødre i Antvorskov af samme orden, Niels Esbernsen 
kaldet Bille, Henrik Skytte, væbnere, Niels og Jens, brødre, kaldet Sadelvir
ker, indbyggere i Slagelse og mange andre gode og hæderlige mænd i talrig 
mængde med Niels Drage, vor justitiar, som vidne.

545 1385. 26. januar. Næsby
Kong Oluf dømmer fru Gertrud, enke efter ridderen herr Erik Barnumsen, fri for alle 

krav fra Peder Sten, hvis hun kan godtgøre, at hun har tilbudt ham fuld værdi og passende 
betaling for de forseelser, som denne har sagsøgt hende for.

Original i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
indbyggerne på Sjælland, vor hilsen og nåde.

Såfremt nærværende brevviser fru Gertrud, enke efter herr Erik Barnum
sen, ridder, og arving efter herr Peder Grubbe, fordum af Stude, ridder, fyl
destgørende kan godtgøre, at hun på tinge lovligt har tilbudt fuld værdi og 
passende betaling for de forseelser, for hvilke hun sagsøges af Peder Sten, 
dømmer vi nævnte fru Gertrud fri at være for krav fra fornævnte Peder Sten, 
indtil han vil godkende fornævnte betaling og værdi, idet vi med dette brev 
kasserer det brev, som fornævnte Peder Sten har opnået mod hende herom. 
Givet i Næsby under vort rettertingssegl i det Herrens år 1385 dagen efter 
apostlen sankt Paulus’ omvendelsesdag med Niels Drage som vidne.

546 1385. 1. februar
Magistrater og råd i Kampen erklærer den borger eller gæst, som dræber en anden borger, 

for fredløs både i byen og på dens fed i Skåne.

Original i Kampen.
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I Vor Herres år 1385 dagen før Vor Frue ved kyndelmisse har vi magistra
ter og råd på vort borgerskabs vegne bestemt og fastsat, at hvis nogen 

mand, borger eller gæst, har slået eller slår en af vore borgere ihjel, så udeluk
ker vi ham fra vor stad og fra vore fragtskibe og fra vort fed i Skåne, og ingen 
må huse gerningsmanden inden for vor stad eller på vort fed, og ingen må 
sejle med ham, under trussel om en bøde på 80 pund, så ofte han gør det, ind
til det bliver udsonet.

1385. 1. februar 547
Mageskifte mellem Sorø kloster og helligånds huset i Slagelse, således at klostret får en 

gård i Huse-Herrestrup, og helligånds huset får klostrets gods i Bildsø.

Referat i Sorø gavebog.

Dette mageskifte er foretaget mellem klostret i Sorø og helligåndshuset i 
Slagelse: Konventet i helligåndshuset overdrog og overgav klostret i 

Sorø en gård i Herrestrup i Slagelse herred med alle dens tilliggender, også 
den skov i Nørre Diwnxwit, som kaldes Helliggejsthusskov, og den del afjor
den i Herrestrups overdrev, som støder op til denne skov, og til gengæld mod
tog samme konvent alt, hvad klostret besad i Bildsø i Løve herred med agre, 
enge og jorder, til evig besiddelse, idet man forudsatte forpligtelse angående 
hjemling og frigørelse og angående fyldestgørelse for alt tab og al morarente, 
hvis det på grund af mangel ved hjemlingen skulde ske, at nævnte gods blev 
fravundet på lovlig vis. Handlet i det Herrens år 1385 dagen før Marie ren
selsesdag.

138<5>. [Omkr. 1. februar]1) 548
Abbeden i Sorø kloster mageskifter en gård i Bildsø til prioren for helligåndshuset i Sla

gelse mod gods i Slagelse herred.

Antvorskov klosters registratur. (1607).

Abbeden i Sorø gjorde mageskifte med prioren i helligåndshuset i Slagel
se og udlagde ham en gård, der ligger i Bildsø i Løve herred, for for

nævnte Sorø klosters efterskrevne gods, som først er en skov, som kaldes Hel-
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liggejstsskoven i Norredeuickswick, en skov og et stykke jord i Herrestrup og 
en gård i Herrestrup i Slagelse herred. 138 < 5 > .

1) registraturen har 1383, men da brevet utvivlsomt er Sorøabbedens genbrev til forrige 
nr, må året rettes til 1385.

549 1385. 3. februar. Bergen
Herman Steffen i Bergen på Rügen pantsætter en klædeskærerbod i København til Es- 

bern Jakobsen, dekan ved kirken sammesteds og official på Rügen, for 20 mark sølv.

Afskrift i vidisse i rigsarkivet.

Herman, kaldet Steffen, boende i Bergen på landet Rügen i Roskilde 
stift, til alle, hvem dette brev når til, hilsen med Gud.

Jeg ønsker, at det med dette brev skal stå fast for nulevende og fremtidige, 
at jeg erkender, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den gode mand herr 
Esbern Jakobsen, dekan ved kirken i København og official for landet Rügen 
i nævnte stift, og til hans rette og lovlige arvinger for 20 mark sølv i lovlig, god 
og gangbar sølvmønt i medfør af et ret lån, der venskabeligt er ydet mig og 
min elskede hustru Katerine i vor øjeblikkelige nød, for hvilke 20 mark jeg 
med dette brev med min fornævnte hustrus tilslutning og samtykke til denne 
herr Esbern Jakobsen pantsætter en klædeskærerbod med grundstykke i Kø
benhavn i nævnte stift, som jeg har fået med min fornævnte elskede hustru 
Katerine, på hvilken Katerine Wedekins nu bor, således at samme herr Es
bern Jakobsen skal indløse samme bod fra en herr Jens Skriver, prior i Ant
vorskov, for ni mark sølv, hvilken (bod) han skal have i besiddelse til eget brug 
samt, indtil fornævnte pengesum fuldt ud betales ham, oppebære alle frugter 
og indtægter af samme bod, uden at de på mindste måde skal fradrages i gæl
dens hovedstol, med den yderligere tilføjelse, at hvis fornævnte bod hærges 
af ildsvåde - hvad Gud afvende - forpligter og binder jeg mig til at yde oven
nævnte herr Esbern Jakobsen et vederlag for alt, hvad han eller for så meget 
som han måtte have genopbygget fra grunden eller forbedret sammesteds. 
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl til
hørende de gode mænd, herrerne Herman Tarkow, forstander for nonneklo
stret i Bergen, og Johan Mirislavs, præster. Givet i Bergen i det Herrens år 
1385 på biskoppen sankt Blasius’ dag.
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[1385]1). 8. februar. Westminster 550
Kong Richard 2. af England pålægger borgmestrene og fogederne i byerne Southamp

ton, Plymouth og Dartmouth at beslaglægge skibe fra Flandern med gods til en værdi af 

200 mark som gengældelse i overensstemmelse med en ansøgning fra John Polymond fra 
Southampton, da denne på tidspunktet for denne våbenstilstand, der er indgå
et og bekræftet mellem os og dem fra Frankrig2), i Skåne havde lastet et skib 
fra Estland med forskelligt gods og købmandsvarer til en værdi af 200 mark 
gennem sine tjenere John Eek og William Eurnham for at føre det til vort ri
ge England; men da skibet af det oprørte hav var drevet ind til Sluys, var mændene blevet 
sat i fængsel og godset beslaglagt.

Afskrift i London.

1) brevet er indført mellem brevene fra 1385. - 2) der tænkes på våbenstilstanden mellem 
Frankrig og England i Leulinghem 26. januar 1384, der afsluttede bispen af Norwichs mislyk
kede tog til Flandern, jf. F. Quicke, Les Pays-Bas à la veille de la période Bourguignonne (Bru
xelles 1947) s. 353 samt G. Skaiweit, Der Kreuzzug des Bischofs Heinrich von Norwich (Kö
nigsberg 1898) s. 63.

[1385. Efter 22. februar]1) 551
Johan Wulf og Johan Makes regnskab over den af dem i Rostock opkrævede pundtold 

samt over de af dem afholdte udgifter.

Original i Rostock.

<l-3> .... 2)
< 4> Fremdeles hvad mere der var dér af varer, det overlod vi herr Klaus 

Schukow og herr Peter v. Vreden, da herr Johan v.d. Aa drog til Skåne: for 
det første 160 fisk og tønde stør og 1 tønde ål og 1 tønde salt og 1 tønde 
grut: denne sum er 29 mark og 3 skilling, som vi overlod herr Klaus og herr 
Peter i varer.

<5-10> .... 3)
1) ifølge Mekl. UB. er de afholdte udgiftsposter indført efter afslutningen af regnskabet 

1385 22. februar. - 2) indeholder indtægterne. - 3) indeholder de øvrige udgiftsposter, der ikke 
vedrører Danmark.



Nr. 552 25. februar 1385 374

552 1384. 25. februar
Optegnelse om en udgift for staden Deventer ved et besøg af en junker fra Danmark.

Regnskabsnotits i Deventer.

Samme dag1) for nogle af magistraterne og rådet sammen med en junker 
fra Danmark, med hvem de sad på vinstuen sammen med andre gode 

mænd og beviste ham al høflighed, 3 pund og 10 skilling.
1) lørdagen efter sankt Matthias’ dag.

553 1385. 1. marts
Optegnelse om udbetaling til dækning af rejseudgifter for Johannes Rode, dekan ved 

sankt Ludgers kirke i Münster, som sendes til Norge og Danmark af pave Clemens 7.

Notits i Vatikanet.

Samme dag1) blev der efter nævnte befaling2) betalt herr Johannes Ro
de, dekan ved sankt Ludgers kirke i Münster, som af den herre paven 

sendes til landene Norge og Danmark angående visse sager, 60 guldfranker 
af god vægt til afholdelse af hans udgifter - har en værdi af 64 kammerflori- 
ner 8 skilling.

1) d.v.s. 1. marts 1385. - 2) d.v.s. efter befaling af vor herre pavens herr kammermester.

554 1385. Omkr. 5. marts1). Lübeck
Gerhard Hamburg pantsætter ejendomsretten til sit hus i Lübeck samt en kræmmerbod 

i Falsterbo til sin søns værger for 150 mark lybsk.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Det skal være vitterligt, at Gerhard Hamburg skylder Frederik Rubow, 
notar, dommer, og Johan v. Springe, værger for Johan, søn af for

nævnte Gerhard, til nævnte Johans tro hånd 150 mark lybske penge. Efter 
førstkommende Skånefart skal han betale 65 mark, og til førstkommende på
ske om et år skal hele det resterende beløb være betalt, og for disse penge 
pantsatte han til dem over for rådet ejendomsretten til sit hus i Brunstrasse 
nær Heydorns hus nærmest hen imod Trave og sammen med dette en kræm
merbod i Falsterbo.

1) indførelsen er den 3. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1385 søndagen Oculi.
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[1385]1). 12. marts. Lübeck 555
Søstædernes rådsudsendinge meddeler dronning Margrete, at den af hende foreslåedefor

handling i Helsingborg 11. maj ikke passer dem og foreslår i stedet forhandlinger i Stral
sund.

Afskrifter i det kongelige bibliotek, i Thorn og Wismar.

Med oprigtig anbefaling af vore tjenester samt velvillig redebonhed i 
i forbindtlighed tilforn.

Højbårne fyrstinde og glorrige frue! Vi ønsker, at det skal komme Eder, 
høje dronning, til kundskab, at vore rådsudsendinge, der iøvrigt var hos Eder 
i Skåne, har forklaret for os, på hvilken måde I der da har undskyldt, at I på 
grund af de krige, der vælter ind over Eder, ikke havde kunnet holde den dag- 
tingning med dem, således som det var aftalt i Stralsund, og hvorledes I har 
sagt, at I velvilligt vilde holde en dagtingning med os i Helsingborg først
kommende Kristi himmelfartsdag2) for at behandle de samme sager og 
hændelser, som skulde have været gennemdrøftet i Skåne3). Vore udsendin
ge indvilgede dog ikke heri, men sagde, at de vilde bringe for deres råd, hvad 
de hørte af Eder, og hvis deres råd var tilfredse med det, de hørte, skulde det 
nok komme til Eders kundskab. Af den grund ønsker vi, at det skal komme 
Eder, samme høje dronning, til kundskab, at det sted og tidspunkt for for
nævnte dagtingning, således som I har aftalt, ikke er passende for os, men 
derimod, hvis I vil oversende befuldmægtigede udsendinge fra rigets råder til 
Stralsund, vil vi gerne sende vore sammestedshen til dem til forhandling om 
de samme sager og hændelser, som skulde have været gennemdrøftet i Skå
ne: om borgene i Skåne, om vore privilegier, om de tab og påmindelser, som 
den ene har til den anden blandt os. Og hvis I bestemmer Eder til at oversen
de sådanne befuldmægtigede udsendinge til Stralsund, da skal I værdiges i 
forvejen at meddele os tidspunktet, når I vil sende dem derhen, så betids, at 
vi kan sammenkalde vore venner, hvem det angår, til den termin, eftersom 
vi ikke agter yderligere at ville lade os holde hen med ord, således som vi hid
til er blevet. Vi beder om svar på det fornævnte i alle vores navn til de herrer 
borgmestre i Stralsund, så hurtigt som det kan sendes tilbage. Skrevet i Lü
beck Lætare søndag under staden Lübecks segl, som vi alle benytter for øje
blikket.

Søstædernes rådsudsendinge, dags dato forsamlet i 
Lübeck til forhandlinger o.s.v.

1) jf. nr. 557. - 2) 11. maj. - 3) jf. ovf. nr. 502.
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556 [1385. Omkr. 12. marts]1)
Hansestædernes afregning af pundtolden hjemme og i Skåne.

Afskrift i hanserecesserne.

< 1 > ...... Af de fornævnte summer hidrørende fra pundtolden og tolden 
i Skåne, der er oppebåret af dem fra Lübeck.... Derfra skal der trækkes 100 
mark, som deres udsendinge forbrugte på rejse til Nykøbing, og de 30 mark, 
som disse gav notaren på stædernes vegne.

< 2 > De fra Rostock oppebar......Derfra skal de fra Rostock trække de 100 
mark lybsk, som de manglede ved den afregning, der blev foretaget i Lübeck 
i året (13)82 på Katharinas dag2), og de 100 mark, som de forbrugte på to 
rejser til Falsterbo, til de 100 mark lybsk, som de oppebar til samme rejser i 
Skåne. Ligeledes fradrog de fra Rostock 85 mark lybsk, som de forbrugte på 
en rejse til Nykøbing, og 100 mark lybsk, der var udredt til udgifter til de ski
be, hvormed de bestemte sig til at opsøge sørøverne, hvilket dog ikke blev til 
virkelighed, fremdeles 32 mark lybsk, som herr Henrik Witte forbrugte på 
en rejse til Vordingborg....

< 3 > De fra Stralsund oppebar...... Heroverfor skyldes der dem 50 mark 
lybsk for en rejse til Skåne og 68 mark lybsk, som de manglede ved den afreg
ning, der blev foretaget i Stralsund i året (13)82 på mikkelsdag....

<4> De fra Wismar oppebar....  Derfra fradrog de fra Wismar de 100 
mark lybsk, som de manglede ved den afregning, der blev foretaget i Lübeck 
i året (13)82 på sankt Katharinas dag, og de 100 mark lybsk som de forbrugte 
på to rejser til Falsterbo, til de 100 mark lybsk, som de oppebar til samme rej
ser til Skåne. Ligeledes fradrog de fra Wismar 80 mark lybsk for en rejse til 
Nykøbing, fremdeles 100 mark lybsk til udgifter til de skibe, hvormed de be
stemte sig til at opsøge sørøverne, hvilket dog ikke blev til virkelighed. Frem
deles 32 mark lybsk, som herr Peter Strömekendorp forbrugte på en rejse til 
Vordingborg, og 10 mark lybsk, som herr Peter Strömekendorp forbrugte på 
sin sidste rejse til Skåne....

1) jf. nr. 557. - 2) 25. november.

557 1385. [Efter] 12. marts. Lübeck
Reces af hansedagen i Lübeck.

Afskrift i hanserecesserne.
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Idet Herrens år 1385 søndagen Lætare forsamledes de herrer rådsudsen
dinge fra nedenforanførte stæder i Lübeck, nemlig fra Rostock de her

rer Arnold Kröpelin og Johan van der Aa, fra Stralsund Gregor Swerting og 
Nicolaus Segefrid, fra Wismar Henrik Wessel og Peter Strömekendorp, fra 
Preussen: fra Thorn Frederik Wasmod, fra Elbing Johan Stolte, fra Danzig 
Herman Kolberg, fra Kampen Jan Schilder, fra Dordrecht Walter van Bi- 
santen, fra Zierikzee Jakob Janssen, fra Amsterdam Jan Meinhardessen, fra 
Lübeck Hartman Pepersak, Gerhard v. Attendorn, Johan Pertzeval, Simon 
Swerting og Herman Osenbrugge og gennemdrøftede disse nedenforanførte 
sager.

< 1 > For det første foretog de denne afregning af pundtolden og af tolden 
i Skåne, som følger: < 1 > De fra Lübeck oppebar (o.s.v. = nr 556 og Hanserec. 
II nr 301).

<2-3> .... ')
<4> Angående Langelow er stæderne blevet enige om, at man skal give 

ham 30 mark rente hvert år, så længe man oppebærer pundtolden. Men når 
pundtolden ophører, så vil stæderne yderligere forhandle derom. Dette har 
de fra Wismar henvist til deres råd.

<5 7> .... 2)
<8> Desuden har Wulf Wulflam indvilget i, at han efter førstkommende 

Vor Herre himmelfartsdag3) fremover vil holde borgene i Skåne til stæder- 
nes hånd, og i det omfang han holder dem over tiden, vil han overlade det til 
stæderne at afgøre, hvad de vil give ham for det.

<9> Derefter følger ordlyden af det brev, som rådsudsendingene, der var 
forsamlet i Lübeck, har sendt til fru dronningen af Norge: Med oprigtig an
befaling af vore tjenester (o.s.v. = nr 555).

<10> Hvis dronningen hertil svarer, at hun ikke kan holde det møde, 
som stæderne har skrevet til hende om, så har de stæder, der er sammen her, 
bestemt at holde et møde i Stralsund på førstkommende sankt Hans dag ved 
midsommer. Det møde skal man meddele de andre stæder, der ikke er til ste
de her, for at de kan sende udsendinge dertil med henblik på dette møde. Det 
har de fra Preussen henvist til deres råd, at meddele et svar tilbage derpå.

< 11-12 > .... 4)
1) § 2 handler om udsættelse af afgørelsen om forbundet i Köln og § 3 om skytset. - 2) § 

5 handler om Peter Strömekendorps og Wulf Wulflams maning, som afsluttes med betaling 
af 150 mark til Peter Strömekendorp og Wulf Wulflam i fællesskab samt yderligere 50 mark 
til sidstnævnte, § 6 indeholder brev til Wulf Wulflam om fredeliggørelse af havet, trykt Hanse
rec. II 353 nr. 300, og § 7 handler om dækning af mulige tab ved Wulf Wulflams aktioner. - 
3) 11. maj. - 4) handler om pundtolden.
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558 1385. 14. marts eller 21. februar
Margrete, priorinde i sankt Peders kloster i Lund skøder en gård sammesteds til Jens 

Nielsen Brun.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Skøde- eller salgsbrev, udstedt af priorinden i sankt Peders kloster i Lund, 
kaldet Margrete, til Jens Nielsen Brun på en gård, som ligger i Lunde 

sogn mod vest lige inden for byporten. Givet tirsdag næst efter søndag Qua
dragesima1) 1385.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Skødebrev, udstedt af klosterpriorinden i sankt Peders kloster i Lund, til 
Jens Nielsen Brun på en gård, som ligger i fornævnte stad mod syd ved 

byporten. Givet 1385.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

O kødebrev, givet af klosterpriorinden med klostrets samtykke, til Jens 
k-z Nielsen Brun på en gård i Lund, som ligger mod syd ved byporten. Gi
vet 1385.

1) er med Repertoriet blevet opfattet som midfaste søndag, men det er dog ikke udelukket 
at den kan fortolkes som 1. søndag i fasten, jf. Dipi. Dan.

559 1385. 14. marts eller 21. februar
Klerken Uffe Troelsen skøder en gård i Lund til Niels Brun.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Den gode klerk Uffe Trodsens skødebrev på en gård eller grund, der lig
ger lige inden for byporten i Lund, givet til ovennævnte1) Niels 

Brun, hvilket skøde- eller købsbrev Gøde Bentsen, foged i Lund, og Kle- 
ment Truedsen, foged i ærkebispens del, bevidnede. Givet som ovenfor1) 
og år 1385.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Jffe Trodsens til prioren i Bosjø kloster udstedte skødebrev på en gård, 
kaldet Rosengården, der ligger i Lund mod øst i byen. Givet 1385.
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3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ffc Trodsens brev angående en gård, der kaldes Rosengård, som han 
afhændede til prioren i Bosjø kloster. Givet 1385 med 9 segl.

1) jf. nr. 558; men registrators identifikation af personen er næppe berettiget.

1385. 26. marts eller 1386. 15. aril 560
Marina Jensdatter, enke efter Niels Hak, skøder sit gods i Måsheddinge og Onsvala til 

Jens Lund af lorreberga.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Skøde- eller salgsbrev, udstedt af Marina Jensdatter, enke efter Niels 
Hak, til den gode mand Jens Lund af Torreberga på hendes gods og 

gård Mosegård i Måsheddinge og en gård i Onsvala. Givet palmesøndag 
1385.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Skøde- eller salgsbrev, udstedt af Niels Haks enke til Jens i(!) Lund angå
ende to gårde, den ene (er) Mosegård i Måsheddinge og den anden 

(ligger) i Onsvala. Givet 1386.

3. Udkast til Skånebrevsjortegnelsen.

Niels Haks enke erkender at have solgt til Jens Lund to gårde, een kal
det Mosegård i Måsheddinge og den anden i Onsvala, hvilket brev 

(er) givet 1386. 3 segl.

1385. 5. april 561
Niels Jensen af Klæstruplund pantsætter Klæstruplund og alt sit gods i Hornum herred 

til Munk af Hedegård for 30 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Niels Jensen af Klæstruplund til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Nulevende og fremtidige skal vide, at jeg af den gode og hæderlige mand 
Munk af Hedegård fuldt ud efter min egen vilje i medfør af et ret lån har op-
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pebåret 30 mark sølv i god, gyldig og gængs mønt, nemlig i groter, sterlinger 
og lybske, for hvilke 30 mark sølv jeg med dette brev pantsætter ham alt mit 
gods, nemlig Klæstruplund og alt mit rørlige og urørlige gods, der ligger i 
Hornum herred, tillige med dets tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, 
fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget, på den fastsatte betingelse, at når 
som helst jeg personligt eller gennem mine arvinger vil indløse fornævnte 
gods fra fornævnte Munk eller hans arvinger, da skal jeg klart forkynde for
nævnte Munk eller hans arvinger indløsningsdagen på sidste ting før Marie 
renselsesdag1), og fornævnte gods skal da indløses for fornævnte sum penge 
den følgende mikkelsdag. Ydermere tilstår2) jeg ikke nogen anden at have 
myndighed over fornævnte gods, førend det lovligt indløses fra denne Munk. 
Derudover forpligter jeg mig og mine til over for fornævnte Munk og hans 
arvinger at frigøre og fri fornævnte gods fra krav fra hvem som helst, indtil 
det, som det ovenfor er sagt, lovligt indløses fra ham. Til vidnesbyrd herom 
har jeg ladet mit segl hænge under dette brev tillige med segl tilhørende den 
ærværdige fader i Kristus og herre herr Jakob, biskop af Viborg, herr Roth- 
ger, herr Niels Mobek, herr Peder Kamp, præster, Tyge Torbensen og Jon 
Vifredsen. Givet i det Herrens år 1385 onsdag i påsken.

1) 2. februar. - 2) teksten har asto, som ellers normalt betyder »stå hos« eller »stå inde for«, 
men her er brugt i samme betydning som concerto.

562 [1385]. 9. april. Halland
Dronning Margrete meddeler borgmestre og rådmand i Stralsund, at hun i Varberg har 

modtaget stadernes brev af 12. marts, nr. 555, som hun ikke kan besvare, før hun har talt 
med Danmarks riges råd, men forhaver, at hun og råderne i Danmark og Norge tidligere 

havde aftalt forhandlinger i Helsingborg Kristi himmelfartsdag og agter da at lase brevet 
der.

Transsumpt 1385 19. maj i Thorn.

Margrete, af Guds nåde Norges og Sveriges dronning, vor venlige hil
sen tilforn1).

I skal vide, kære venner, at vi i Varberg søndagen Quasimodo geniti2) 
modtog brev fra stæderne, der var til møde i Lübeck til midfaste3), med den 
anmodning, at hvad vi vil meddele dem, det svar skal vi skrive tilbage til 
Eder. Det skal I vide, at hvis brevet var kommet før til os, så havde vi skrevet



381 [Efter 9. april 1385] Nr. 563

før til Eder. Men nu gør vi vitterligt for Eder, at vi endnu ikke kan give dem 
noget svar på det brev, før vi har talt med Danmarks riges råd, thi dette halve 
år har vi været i Norge og har ikke talt med dem i et halvt år. Desuden gør 
vi vitterligt for Eder, at før stædernes brev kom til os, havde både Danmarks 
og Norges riges råd i fællesskab og vi aftalt at holde et møde i Helsingborg 
førstkommende Kristi himmelfartsdag4), og ved dette agter vi og vor søn at 
være til stede, om Gud vil, og når vi da kommer derhen, så vil vi lade det 
samme brev, som de sendte os, oplæse for Danmarks riges råd, og hvis stæ- 
derne da vil have deres sendebud til stede, så vil vi gerne underrette sendebu
dene om, hvad vi da får til svar af rigets råd. Fremdeles skal I vide, når de i 
det samme brev skrev til os, at de ikke vilde holdes hen med ord længere end 
til nu, så håber vi, at de ikke mener os dermed, da vi ikke har gjort det og er 
uskyldige i det, og de har heller ingen grund til, at de behøver at skrive så 
hovmodige forslag til os i deres breve, eftersom vi ikke på nogen måde har af
brudt forhandlingerne. Desuden så vi gerne, at de vil undlade at bebrejde os 
sådanne punkter uforskyldt i stedet for en anden. Hvad de fremdeles skrev 
til os om rigets og vor søns borge, det vil vi med dette svar ikke på noget punkt 
formindske, uden at der dog sker vor søn og hans rige afbræk i deres ret og 
breve. Dermed befaler vi Eder til Gud, og vil I noget, som vi skal gøre, gør 
vi det gerne. Skrevet i Halland søndagen Quasi modo geniti under vort se
kret.

1) adressen stod ifølge transsumptet på brevets bagside: Til de ærlige mand, borgmestre og råd
mand i Stralsund, vore kåre venner. - 2) 9. april. - 3) jf. nr. 557. - 4) 11. maj.

[1385. Efter 9. april]1) 563
Rådet i Stralsund sender rådet i Danzig en kopi af dronning Margretes brev af [1385] 

9. april.

Transsumpt 113&5] 19. maj i Thorn.

unstig og lydig tilslutning til alle mulige former for bifald.
Så vindende elskede venner. Vi har modtaget et brev fra den glorrige 

frue, dronningen af Norge, hvilket vi sendte til de herrer rådmænd i Lübeck. 
Da det var læst for og hørt af disse, beordrede disse samme tilbage til os og 
bad om, at vi vilde sende det til Eder. Vi tilbyder derfor Eder, enestående el
skede herrer, en kopi af dette brev, optaget i dette vort nærværende brev, idet
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I på frelsebringende måde skal leve vel, lykkeligt og i et langt liv, og byd efter 
mulighederne over os alle.

Rådmændene i Stralsund, Eders velvillige, (sender) 
dette: Margrete, af Guds nåde Norges og Sveriges 

dronning (o.s.v. = nr. 562).

564 1385. 12. april. Marienburg
Reces af de preussiske s tæders dag i Marienburg.

Original i Königsberg byarkiu.

Idet Herrens år 1385 onsdagen efter søndagen Quasimodo forsamledes 
rådsudsendinge fra Preussens stæder i Marienburg og gennemdrøftede 

følgende.
< 1 > For det første er stæderne blevet enige om, at hvis dronningen af 

Norge vil komme til mødet i Stralsund, skal man sende udsendinge til mødet 
med det pålæg, at man ikke vil afgive borgene, før købmanden får sin skade 
erstattet.

<2> .... ')
<3> Fremdeles om borgene i Skåne o.s.v. (er det vor mening,) at hvis de 

fra Lübeck og fra Stralsund vil forblive hos stæderne, skal man tilbageholde 
borgene; hvis det ikke kan ske, og stæderne ikke længere vil forblive i forbun
det, men vil give borgene fra sig, skal vore udsendinge få det bedst mulige ud 
af det, og at det bliver udsat en tid, for at vor skade måske kunde blive erstat
tet os, og hvis søstæderne alligevel vil give borgene fra sig, skal det ikke være 
vor vilje, da vi til alle tider har lidt større skade end de og stadig må klage over 
det, hvor vi kan og formår; hvis desuden de fra Lübeck alene falder fra stæ
derne, og de andre forbliver sammen, så at man kan slutte forbund med de 
andre stæder for en kort tid, så skal man tilbageholde borgene og ikke give 
dem fra sig.

<4> Hvis fremdeles dronningen kommer til mødet i Stralsund, således 
som det er skrevet til hende2), og tilbyder forligsforhandling, hvis de andre 
stæder vil tilstede hende det, skal vore sendebud ikke acceptere det, da man 
med bevisligheder kan overtyde og rettelig overbevise hende om sagen og 
skaden.

< 5> Hvis fremdeles hansestæderne alligevel vil give borgene fra sig, såle
des at forbundet opløses, så er det vor vilje, at vi med hjælp af vor herre, høj-
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mesteren, bestemmer at holde et møde i Preussen med dem fra Livland og 
med dem fra Zuidersøen, for at vi måske kan udtænke og overveje noget, der 
kan bringe gavn.

<6> Hvis fremdeles dronningen ikke kommer til mødet i Stralsund, og 
mødet bortfalder, så skal de samme vore sendebud, der nu er valgt, alligevel 
drage af sted for at holde møde med hansestæderne på sankt Hans dag, da 
det er een og samme møje og udgift.

<7-9> .... ’)
< 10 > Fremdeles skal man i skriftlig form overdrage sendebudene al den 

skade, som dette land har lidt i løbet af disse 15 år i Danmark.
1) handler om polsk klæde. - 2) jf. nr. 555. - 3) 7 handler om forholdet til England, § 8 om 

dækning af mødeudgifter og § 9 om størrelsen på ‘laken’.

1385. Omkr. 16. april'). Lübeck 565
Herr Jakob Plötze, søn af herr Burchard Plötze, rådmand i Stralsund, erkender som ær

kebiskoppen af Lunds befuldmægtigede at have oppebåret dennes penge og indtægter, der 
beroede hos rådet i Lübeck, samt de panter og kostbarheder, han havde pantsat til den afdø
de Bertold Nienborg.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Det skal være vitterligt, at herr Jakob Plötze, søn af herr Burchard Plöt
ze, rådmand i Stralsund, der bragte et åbent og beseglet brev fra den 

herre ærkebiskop af Lund, i hvilket han af samme ærkebiskop er indsat som 
bemyndiget befuldmægtiget, var til stede for rådet og senere ved bogen og 
udtrykkeligt erkendte, at han fuldstændigt havde fået og til sin tilfredshed 
havde oppebåret de penge og indtægter, som samme ærkebiskop havde hos 
rådet i Lübeck, samt alle de panter og kostbarheder, som Bertold Nienborgs 
testamentseksekutorer havde, og som denne ærkebiskop pantsatte til samme 
Bertold, mens han levede, og alt andet, som denne ærkebiskop havde efter
ladt hos samme Bertold, således at denne Bertolds sønner eller testamentsek
sekutorer ikke yderligere skyldte denne ærkebiskop noget, idet desuden sam
me herr Jakob som befuldmægtiget erklærede samme eksekutorer og sønner 
fuldstændigt kvit og løst fra enhver yderligere anfægtelse og ethvert yderlige
re krav, idet han ved denne lejlighed vilde gøre og holde dem skadesløse.

1) indførelsen er den 2. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1385 Misericordias 
domini.
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566 1385. Omkr. 16. april1). Lübeck
Bertold Nienborgs testamentseksekutorer erkender, at degennem Jakob Plötze har oppe

båret alt, hvad ærkebiskoppen af Lund skyldte den afdøde.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Det skal være vitterligt, at Bertold Nienborgs testamentseksekutorer, 
der var til stede ved denne bog, udtrykkeligt har erkendt, at de af herr 

Jakob Plötze, søn af herr Burchard Plötze, rådmand i Stralsund, har fået og 
fyldestgørende har oppebåret alle gældsposter og de penge, som den herre 
ærkebiskop af Lund havde skyldt og skyldte denne Bertold, med undtagelse 
af 98 mark lødigt, idet 5 skilling grot skal regnes på marken efter de Danskes 
skik -, hvilke de ligeledes tidligere oppebar af denne ærkebiskop.

1) indført i håndskriftet umiddelbart efter nr. 565.

567 1385. 19. april
Svend Sakstorp, dekan, og Peder Jensen, kannik i Lund, vidimerer et påbud om, at 

prædikebrødrene ikke må drage til fremmede lande for at tigge.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

X Tidnesbyrd og vidisse udstedt af Svend Sakstorp, dekan i Lund, og Pe- 
V der Jensen, kannik, angående et påbud udstedt af herr Raymund, do

minikanernes ordensgeneral, at ingen af prædikebrødrene i Sachsen skulde 
rejse til fremmede lande for at søge hjælp, nemlig til Danmark og andetsteds, 
eftersom det ene land ikke tålte det andet. Givet den 19. april 1385. Herpå er 
de to breve.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Vidisse udstedt af Svend Sakstorp, angående den klage, som broder Si- 
gismundus(’) havde fremsat mod prædikebrødrene i Lund, 

nemlig at de søgte deres fordel i adskillige byer, på markeder og i fremmede 
lande, og derved fratog ovennævnte Sigismundus og hans folk næringen. 
Givet 1385.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Vidisse udstedt af Svend Sakstorp og Peder Jensen, at ingen af prædike
brødrene måtte drage til fremmede lande for at tigge. Givet 1383').
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4. Udkast til Skånebrevsfortegnehen.

Nogle fornemme mænds vidisse af et forbudsbrev, at ingen af prædike- 
brødrene må drage til et fremmed land for at tigge. Givet 1383 ’).

5. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Dekanen Svends vidisse angående den klage, som broder Raymundus 
rejser mod prædikebrødrene i Lund, fordi de søgte vinding og frem

gang i fremmede lande og stæder samt markeder ved deres flittige prædiken, 
og berøvede dem deres næring. Givet 1385.

1) muligvis har det vidimerede brev været udstedt i 1383, jf. det beslægtede brev 1383 2. 
august, ovf. nr. 370.

1385. 20. april 568
Fru Marina Jensdatter, enke efter herr Niels Hak, pantsætter forskelligt gods i Skåne 

til Jakob Mus.

Original i det svenske rigsarkiv.

Jeg Marina Jensdatter, herr Niels Haks enke, hilser alle, der hører eller 
ser dette brev, evindelig med Gud.

Det skal være vitterligt for alle, nulevende såvel som fremtidige, at jeg 
åbenbart erkender, at jeg til den hæderlige mand Jakob Mus, nærværende 
brevviser, har opladt og til evig besiddelse overdraget alt mit gods, som står 
skrevet herefter, nemlig Kårrstorp og otte gårde i Hyllie samt en gård i Øvre 
Malmø i Oxie herred, en gård i Malmø, som kaldes Stenhusgård, og alt mit 
gods i Tostarp sogn, nemlig 24 gårde, i Norra Asbo herred, med alt det for
nævnte gods’ tilliggende, agre og enge, skove og fiskevande, holdspenge1) og 
landgilde, teje2) og tjenesteydelser, vådt og tørt, intet undtaget, med hvad 
navn det end kan benævnes, med alle rettigheder og alle breve, skiftebreve el
ler andre beviser, som jeg har på det fornævnte gods, hvilket gods jeg har faet 
ved retmæssig arv og ved retmæssigt skifte sammen med Gregers Nielsen ef
ter min kære husbonds herr Niels Haks død - Gud være hans sjæl nådig. For 
dette gods erkender jeg åbenbart med dette brev at have oppebåret fuld værdi 
af fornævnte Jakob Mus for det fornævnte gods, således at jeg er vel tilfreds. 
Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til over for fornævnte Jakob Mus 
eller hans arvinger at hjemle og frigøre det fornævnte gods for tiltale fra hvem 
som helst. Skulde det ske, at det fornævnte gods eller noget af det fornævnte
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gods blev afvundet fornævnte Jakob Mus eller hans arvinger ifølge landets 
lov eller på grund af min vanhjemmel - hvilket Gud forbyde - så forpligter 
jeg mig og mine arvinger til på vor gode tro og ære at holde fornævnte Jakob 
Mus eller hans arvinger skadesløse for al skade, som de med rette kunde hæv
de at have lidt eller lider på grund af det fornævnte gods. Ydermere forpligter 
jeg mig til at komme på Skånes landsting nu på lørdag om 14 dage med mine 
skiftebreve og med alle de beviser, som jeg har på det fornævnte gods, og der 
at skøde fornævnte Jakob Mus alle breve og beviser, som jeg har på det for
nævnte gods, uden al argelist og uden al svig, der kunde eller kan komme 
ham eller hans arvinger til skade eller mig og mine arvinger til nytte. For at 
disse fornævnte artikler skal forblive faste og ubrydelige, da hænger jeg mit 
segl under dette brev til vidnesbyrd sammen med segl tilhørende de forstan
dige mænd, nemlig herr Folkvin, som er provst i Lund, herr Peder Nielsen, 
herr Peder Jensen og herr Svend Sakstorp, der er kanniker sammesteds, Jens 
Fisk og Bent Jonsen, der er væbnere. Det er givet og skrevet år 1385 efter 
Guds fødsel torsdagen næst før sankt Georgs dag.

1) penge, der var stillet til rådighed for jorddyrkeren, men som betragtedes som hørende 
til godset, jf. også DRB. III 2 nr. 255 note 1. - 2) småredsler, jf. P.J. Jørgensen, Dansk Retshi
storie 470.

569 1385. 24. april. Hviding herredsting
Tingsvidne af Hviding herredsting om, at fru Margrete, enke efter Ove Esbernsen, har 

pantsat Abildgård i Vester-Vedsted sogn til Kristian Frellesen for 200 mark lybsk.

Original i rigsarkivet.

Jens Pedersen, kantor ved kirken i Ribe, Eskil Feddersen, provst i Varde 
syssel, Jens Hwibber, sognepræst i Vodder, Detmar Tidemansen, Jens

Nannesen, Svend Jensen, Kristian Thomsen, Astred Lavesen og Lars Jon
sen til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi i det Herrens år 1385 nærme
ste mandag før evangelisten sankt Markus’ dag var til stede på Hviding her
redsting, så og i sandhed hørte, at den ærværdige frue Margrete, enke efter 
Ove Esbernsen, var på samme ting i vor nærværelse og til nærværende brev
viser Kristian Frellesen pantsatte og urokkeligt satte en gård i pant, kaldet 
Abildgård, i Vedsted sogn, som er kommet hende i hænde ved retmæssig og
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lovlig pantsætning, med alle dens tilliggender, nemlig huse, tofter, agre, en
ge, græsgange, fiskevande, skove, møllesteder og alt andet, med hvilke navne 
de end benævnes, intet undtaget, for 200 mark lybske penge i god og gængs 
mønt, indtil samme gård med dens tilliggender fuldstændigt og på lovlig vis 
indløses fra fornævnte Kristian eller hans arvinger af de rette og retmæssige 
arvinger til fornævnte gods for den fornævnte sum af 200 mark lybske penge. 
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet 
ovennævnte år og dag.

1385. 24. april. Hviding herredsting 570
Hviding herred bevidner, atfru Margrete, enke efter Ove Esbernsen, har pantsat Abild- 

gård i Vester-Vedsted sogn til Kristian Frellesen for 200 mark lybsk, og at gården er blevet 
tildømt ham, efter at den havde været lovbudt til indløsning

Original i rigsarkivet.

Alle i Hviding herred til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1385 manda
gen næst før evangelisten sankt Markus’ dag var fru Margrete, enke efter 
Ove Esbernsen, på Hviding herredsting i vor nærværelse og til nærværende 
brevviser Kristian Frellesen pantsatte sin gård, kaldet Abildgård, i Vedsted 
sogn og alt sit andet gods i samme sogn med alle dets tilliggender, nemlig, ag
re, enge, skove, moser, græsgange, fiskevande, tørt og vådt, rørligt og urør
ligt, intet undtaget af det, der ligger til nævnte gård og gods, for 200 mark 
lybske penge i god og gængs sølvmønt, indtil samme gård med dens tilliggen
der helt og fuldt og på lovlig vis indløses fra fornævnte Kristian eller hans for
nævnte rette arvinger af de rette og retmæssige arvinger til fornævnte gods 
for den nævnte sum af 200 mark lybske penge. Desuden havde samme Kri
stian på tre på hinanden følgende tingdage i egen person lovbudt nævnte 
gård og gods med deres tilliggender til de nære slægtninge1) til indløsning, 
og de var ikke blevet indløst. Derefter blev nævnte gods ved tre rettertings- 
domme på lovlig vis tildømt ham og hans arvinger at besidde med evig ret. 
Dette har vi hørt og set og erklærer det klart for alle med sandfærdige ord. 
Givet ovennævnte år, dag og sted under vort herredssegl, der er hængt under 
dette brev til vidnesbyrd om ovenstående.

1) som havde forkøbsret, jf. DRB. II 9 nr. 31 note 1.
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571 1385. 26. april. Lollands Landsting
Landstingsbrev om, atfru Arine Knudsdatter af Savnsø skeder sit gods i Reersø til Ab

salon Mogensen af Krenkerup.

Eline Geyes jordebog.

Fremdeles et landstingsbrev, at fru Arine Knudsdatter af Savnsø skøder
Absalon Mogensen af Krenkerup alt sit gods i Lille-Reersø, som er 

halvdelen sammesteds, med undtagelse af en tyvendedel. Givet onsdagen 
næst før sankt Valborgs dag 1385.

572 1385. [Før 2. maj]')
Prioren i Antvorskov indføres i gods i Egerup i Slagelse herred.

Antvorskov klosters registratur. (1607).

J^rioren i Antvorskov blev indført i Englerup2) i Slagelse herred. 1385.

1) jf. låsebrevet, nr. 573. - 2) rimeligvis fejl for Egerup, jf. nr. 573.

573 1385. 2. maj. Næsby
Kong Oluf giver prioren og brødrene i Antvorskov kloster låsebrev på gods i Egerup.

Afskrifter på det kongelige bibliotek og i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, til 
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

I skal vide, at vi tildømmer de ærværdige mænd og regelbundne herrer, 
prioren og brødrene i sankt Johannes Jerusalemitanerens hospital i Antvor
skov gods i Egerup i Slagelse herred, som lovligt er tilfaldet dem fra de rette 
besiddere og aldrig senere er afhændet af dem til nogen anden, og som lovligt 
er tildømt dem med vore fire breve1), uden at der er opnået brev, der strider 
herimod, hvorpå de også ved fire gode mænd Anders Gris, Niels Bosen, Al
bert Riwe, bymænd i Slagelse, og Jens Bosen er blevet lovligt indført i hånd
gribelig besiddelse af dette gods, at besidde evindeligt, idet vi lægger evig tielse 
på denne sag og påbyder, at ingen, hvilken stilling eller stand han end indta
ger, på nogen måde må befatte sig med nævnte gods mod de nævnte herrer
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priorens og brødrenes vilje. Givet i Næsby under vort rettertingssegl i det 
Herrens år 1385 dagen efter apostlene sankt Filips og sankt Jakobs dag med 
Niels Drage, vor justitiar, som vidne.

1) kendes ikke.

1385. 4. maj. Slagelse herredsting 574
Henning Podebusk, ridder, drost, og seks gejstlige og verdslige erklærer, at Jens Skriver, 

prior i Antvorskov, har ladet kong Olufs brev af1385 2. maj vidimerepå Slagelse herreds

ting.

Afskrifter på det kongelige bibliotek og i rigsarkivet.

Henning Podebusk, ridder, de Danskes berømmelige konges drost, Pe
der Lykke, ærkedegn i Roskilde, Niels Drage, den herre kongens ju

stitiar, Henning Preen, Kristian Rud, Anders Gris og Klaus, kaldet Schone- 
woldaring, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

I skal vide, at i det Herrens år 1385 første tingdag1) i Slagelse herred efter 
apostlene sankt Filip og sankt Jakobs dag lod den ærværdige og regelbundne 
mand herr Broder Jens, kaldet Skriver, prior i Antvorskov, i nærværelse af os 
og mange andre troværdige mænd læse og bekendtgøre et åbent brev af den 
navnkundige fyrste og vor herre herr Oluf, af Guds nåde de Danskes berøm
melige konge, beseglet med hans vedhængende segl, og ordlyden af dette 
brev er følgende: Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Go
ters konge (o.s.v. = nr. 573). Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under 
dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted til klart vidnesbyrd om det for
nævnte.

1) torsdag var tingdag i Slagelse herred, jf. Rep. nr. 4290, 5771, 6887, 2. rk. nr. 5622.

1385. Il1), maj. Helsingborg 575
Kong Oluf, dronning Margrete, Henning Podebusk, drost, ærkebiskop Mogens af 

Lund, Bent Byg kammermester, Degenhard Buggenhagen, hofmester, Jens Rud og Kon
rad Moltke, høvedsmændpå Kalundborg og Vordingborg Danmarks riges råder, kundgør, 
at borgene i Skåne, som i 15 år har været i hansestædernes værge, er tilbageleveret i henhold 
til overenskomsten, og lover derefter, om ønskes, at forny slædernes privilegier.

Original i Lubeckarkivet.
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Vi Oluf, af Guds nåde Danmarks og Norges konge og ret arving til Sveri
ges rige, vi Margrete, af samme nåde Norges og Sveriges dronning, vi 

Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges drost, vi Mogens, ærkebiskop af 
Lund, (vi Niels, biskop af Roskilde,) ) og vi Bent Byg, kammermester, De
genhard Buggenhagen, hofmester, Jens Rud, høvedsmand på Kalundborg, 
riddere, og jeg Konrad Moltke, væbner, høvedsmand på Vordingborg, Dan
marks riges råder, gør vitterligt over for alle dem, der ser dette nærværende 
brev eller hører det læse, og vi bevidner åbent angående borgene i Skåne, 
nemlig Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo, som de fra Lübeek, Ro
stock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Köln, 
Hamburg, Bremen, Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg, Brauns
berg, Riga, Dorpat, Reval, Pernau, Kampen, Deventer, Utrecht, Zwolle, 
Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, Middelburg, Hardcrwijk, Zutphen, 
Eiburg, Stavern, Dordrecht, Amsterdam og alle de andre stæder, der sam
men med dem er indbefattet i deres ret, i 15 år har haft i deres værge, at de 
samme stæder har tilbageleveret os de fornævnte borge med alt deres tilbe
hør efter vor vilje helt til vor tilfredshed, og at de helt har sikret sig derved 
over for os og over for Danmarks rige, (alt dette) efter indholdet af deres bre
ve, som de har beseglet os derpå3). Og vi erklærer de fornævnte stæder og 
enhver af dem og alle deres mænd kvit og fri for al maning og yderligere krav 
vedrørende de forskrevne borge og alt deres tilbehør, såsom medgift’) eller 
hvis de eller deres fogeder på borgene eller deres mænd har oppebåret for 
meget i nogen henseende, det være sig af told, bøder, rettigheder, beskatning, 
afgift, eller hvoraf det kan være i landet Skåne. Det erklærer vi dem fuldstæn
digt kvit og fri for til evige tider uden nogen efterfølgende maning ifølge 
gejstlig eller verdslig ret, ej heller skal de mane os til gengæld, hvis vore mænd 
har gjort dem nogen skade eller forulempelse i de forskrevne borges herreder, 
det skal på begge sider være afsluttet og forblive uden maning. Dog skal de 
forskrevne stæder og alle deres mænd ikke være hindret i al deres maning om 
det, der er sket til lands eller til vands, det være sig, hvoraf det være kan, bort
set fra det, der før er undtaget, det samme vil vi og vore mænd også til gen
gæld være. Fremdeles til hvilket tidspunkt de begærer af os, at vi fornyr for 
dem den stadfæstelse, som vi har givet dem på deres privilegier og frihed i 
vort rige Danmark, den fornyelse skal vi ikke nægte dem. Desuden skal dette 
brev ikke være til skade for alle deres andre breve og privilegier, som de eller 
nogen af deres har fra os og vore forfædre i Danmarks rige, men dem skal de 
nyde godt af, og de skal forblive i deres fulde gyldighed. Til vidnesbyrd og 
yderligere sikkerhed for alle disse forskrevne punkter har vi forskrevne kong



391 Omkr. 21. maj 1385 Nr. 577

Oluf, vi forskrevne dronning Margrete, Henning Podebusk, drost, Mogens, 
ærkebiskop, (Niels, biskop)2) og de andre forskrevne Danmarks riges råder 
med velberåd hu og af fri vilje ladet vore segl hænge under dette nærværende 
brev, der er givet i Helsingborg år 1385 efter Guds byrd på Vor Herre him
melfarts dyrebare festdag.

1) brevet er givetvis antedateret. Ifølge nr. 580-81 mødte kong Oluf med sine råder i Hel
singborg og krævede borgene udleveret. I tiden mellem den 11. maj og hansedagen 24. juni må 
koncepten til originalbrevet antagelig være affattet, hvorpå den blev forelagt der og efter god
kendelse optoges i recessen med bemærkning om, at borgene udleveredes, når besegling af 
kong Olufs brev havde fundet sted. Derefter er originalbrevet blevet udfærdiget, men nu uden 
den foreslåede garant biskop Niels. - 2) findes kun i koncepten, jf. note 1. - 3)jf. DRB. III 8 
nr. 450 og III 9 nr. 115-122. - 4) jf. nr. 248 note 3.

[1385]'). 19. maj 576
Rådet i staden Danzig sender rådet i staden Thorn Stralsunds brev af [1385 efter 9. 

april]

Original i Thorn.

Med venskabelig hilsen tilforn2). Elskede herrer. Vi oversender et brev 
fra de herrer rådmænd i Stralsund til Eder, agtværdige herrer, tillige 

med en kopi af et brev fra fru dronningen af Norge, indeholdt sammesteds 
i dette brev, under følgende ordlyd: Gunstig og lydig tilslutning til alle mulige 
former (o.s.v. = nr. 563). Givet fredagen næst før pinsedag under vor stads 
sekret.

Rådmændene i staden Danzig
1) jf. nr. 562-63. - 2) adressen står på brevets bagside: Dette skal gives til de gode mænd, de herrer 

rådmand i staden Thorn, vore såre elskelige venner.

1385. Omkr. 21. maj1) 577
Johan Horborg pantsætter sin klædeskarerbod i Falsterbo til Heineke v. Hachede den 

yngre for 106 mark lybsk.

Indførelse i Luhecks Niederstadtbuch.

Det skal være vitterligt, at Johan Horborg, der var til stede ved denne 
bog2), erkendte, at han skyldte Heineke v. Hachede den yngre 106
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mark lybske penge, og han for dem virkeligt har pantsat ham sin bod blandt 
klædeskærernes boder i Falsterbo, som er den anden bod fra borgen, og det 
så fri, som han har den sammesteds.

1) indførelsen er den 3. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1385 pinsedag. - 2) 
d.v.s. ved notitsens indførelse i Niederstadtbuch.

578 1385. Omkr. 21. maj'). Lübeck
Johan Horborg og Heineke v. Hachede den yngre erkender at skylde Tideke Nienborg 

106 mark lybsk, den sum, for hvilken Johan Horborg pantsatte sin bod i Falsterbo.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Det skal være vitterligt, at Johan Horborg og Heineke v. Hachede den 
yngre, der var til stede ved denne bog, erkendte at de i fællig skyldte 

Tideke Nienborg 106 mark lybske penge, som de ufortøvet skal betale ham 
førstkommende fastelavnssøndag2), og disse er de samme 106 mark, for 
hvilke Johan Horborg pantsatte fornævnte Heineke sin bod, således som det 
ovenfor er anført i den nærmeste indførelse3).

1) indført i håndskriftet umiddelbart efter nr. 577. - 2) 1386 4. marts. - 3) jf. forrige nr.

579 [1385]'). 22. maj. Helsingborg
Dronning Margrete kundgør for borgmestre og rådmand i Stralsund, at hendes søn kong 

Oluf selv vil besvare stadernes brev fra Lübeck og tilbyder magling.

Afskrift i Thorn.

A fTargrete, af Guds nåde Norges og Sveriges dronning, med gunstig hil
sen tilforn2).

I skal vide, kære venner, at vi klart har forstået af brevet fra dem fra 
Lübeck3), at vi skal give Eder et svar på anmodningen, og vi lod brevet op
læse for vor søn og for hans råd både fra Norge og Danmark, og han blev enig 
med sine retskafne mænd om, at han selv vil skrive et svar derpå til Eder, og 
han har klart underrettet os om, at han har meddelt Eder et endeligt svar der
på angående de samme punkter, og hvis vi kan opnå, at vor søn og I helt kan 
komme overens, det skal I vide for vist, at vi på vor gode tro vil hjælpe med
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dertil, eftersom vor søn og hans retskafne råder og mænd klart mener, at I i 
høj grad har ladet hånt om ham. Skrevet i Helsingborg mandag i pinsen un
der vort sekret.

1) jf. nr. 562. - 2) adressen stod på bagsiden af den tabte original: Skal gives til de heederveerdige 
og gode borgmestre og rådmand i Stralsund, vore oprigtige venner. - 3) jf. nr. 555.

[1385]'). 23. maj. Helsingborg 580
Kong Oluf kundgør for borgmestre og rådmænd i staden Stralsund, at han 11. maj i 

Helsingborg sammen med sine råder fra Danmark og Norge forgæves krævede borgene i 
Skåne i henhold til overenskomsten i 1370, og truer med at forelægge sagen for paven og 
kejseren, hvis de ikke bliver tilbageleveret.

Afskrift i Thorn.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge og 
ret arving til Sveriges rige. Vor hilsen og gunst tilforn2).

I skal vide, gode mænd, borgmestre og rådmænd i staden Stralsund, at vi 
klart har forstået af hansestædernes brev3), som de sendte til vor frue, vor 
kære moder, at hun skulde meddele Eder et svar derpå. Det skal I vide, at vi 
Kristi himmelfartsdag4) og dagen efter var foran borgen Helsingborg sam
men med begge vore rigers råd og krævede vore borge og vort land, som I på 
tro og love har i varetægt af os, og håbede, at I over for os på dagen vilde have 
overholdt alt det, som Eders åbne breve og flere åbne breve fra de andre stæ- 
der indeholder5). På det tidspunkt kunde vi ikke få borgene, og I holder 
dem besat med vold og uret, i hvilken sag vi påberåber os Eders åbne breve, 
hvorfor vi beder Eder om, at I betænker Eder endnu en gang og over for os 
overholder alt det, som I over for os er forpligtet til for ærens og rettens skyld, 
og overdrager os vore borge og ikke forholder os dem længere. Hvis I vilde 
forholde os dem længere, så må vi forkynde det og indklage det for vor hellige 
fader paven, for kejseren, for konger, fyrster og herrer, riddere og væbnere, 
stæder og lande og alle retskafne folk og smæde Eder, fordi I forholder os vore 
borge i modstrid med Eders breve og tro løfter. Dog tror vi bestemt, at I ord
ner det helt således, at det ikke bliver nødvendigt for os med den alvorlige 
maning over for Eder. Og denne maning har vi tilbageholdt så længe af kær
lighed til Eder og for endrægtigheds skyld og vil stadig holde den tilbage så 
længe, at vi kan forsøge, om dette brev kan nå Eder, og I til gengæld kan med-
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dele os et svar uden opsættelse. Skrevet i Helsingborg tirsdag i pinsen under 
vort segl.

1) jf. nr. 562 og 579. - 2) adressen stod på bagsiden af den tabte original: Skal gives tildeha'- 
derværdige og omsigtsfulde mænd, borgmestre og rådmand i staden Stralsund. — 3) jf. nr. 555. -4) 11. maj. 
- 5) jf. DRB. III 8 nr. 450 og III 9 nr. 115-122.

581 [1385]'). 23. maj. Helsingborg
Henning Podebusk, Danmarks riges og konges drost, kundgørfor rådet i Stralsund, at 

man ikke ønskede at holde forhandlinger med stæderne på andet tidspunkt end i Helsing
borg den 11. maj, omtaler den ikke stedfundne overgivelse af borgene i Skåne og understre
get det retmæssige i kravet om tilbagegivelsen.

Afskrift i Thorn.

Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges og konges drost. Med meget 
venlig hilsen med Gud tilforn2).

I skal vide, særlige venner, at vi klart har forstået Eders brev5), der kom 
til os i Helsingborg dagen før pinsedag4), hvori I tilskriver os, at hansestæ- 
derne, da de sidst var sammen i Lübeck ’), skrev til vor frue, dronningen af 
Norge*’), om det møde, som de sidste efterår i Skåne ) sigtede imod at holde 
i Helsingborg på Vor Herres himmelfartsdag, og meddelte hende, at tid og 
sted for mødet ikke passede dem, men vilde de fra rigets råd sende bud med 
fuldmagt over til Stralsund, så vilde stæderne gerne sende deres bud dertil, 
så at de der kunde have afsluttet sagen og forhandlingerne om borgene i Skå
ne. Det skal I vide, at vi ofte og mange gange har sendt vore breve til Eder 
om, at vi ellers ikke kunde holde noget møde med Eder derom; om de er 
kommet til Eder, det ved vi ikke. Men for at holde det fornævnte møde i Hel
singborg har vi ført vor herre kongen med begge hans rigers, nemlig Dan
marks og Norges råd til Eder, hvor vor herre kongen selv og vi på hans vegne 
af Eders høvedsmand for borgene, nemlig Wulf Wulflam, har afæsket bor
gene på den rette dag, således som Eders breve indeholder, som I og hanse- 
stæderne har givet os derpå8), hvilke borge blev og bliver nægtet os indtil 
denne nærværende dag, på hvilken vor herre kongen og rådet og høveds- 
mændene fra de to riger, nemlig Danmark og Norge, endnu ligger i den sam
me stad Helsingborg under store omkostninger og fra dag til dag stadig ven
ter på Eders pålidelige bud eller breve om, at I over for vor herre kongen og 
os på vor herres vegne vil overholde det, som Eders breve indeholder, og vi
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beder Eder yderligere om, at I betænker og overvejer, hvad I har beseglet for 
os, og mag det så, at vi ikke behøver at mane Eder med Eders breve over for 
herrer og for stæder, der ser vi gerne for Eders gode rygtes skyld, som I fra 
gammel tid har haft og endnu har, hvilket vi ikke håber, at I ønsker at miste 
for den lille sags skyld, nemlig borgene. Fremdeles beder vi Eder, særlige kæ
re venner, om, at I ikke tager os det ilde op, at vi så drabeligt tilskriver Eder 
dette og formaner Eder så meget herom, da vi dog for rettens skyld på ingen 
måde kan undlade at føre os frem i denne sag med maning, på vor herre kon
gens vegne, så godt vi kan eller formår, og vi håber, at I ikke tager os det alt 
for ilde op. Desuden skal I vide, at ikke alene vi maner, men også alle de hø- 
vedsmænd, der er nævnt i det brev, som I har beseglet for os. Skrevet i Hel
singborg tirsdag i pinsen under vort sekret.

1) jf. nr. 580. - 2) adressen stod på bagsiden af den tabte original: Skal gives til de heederveerdige 
mamd, rådmandene i Stralsund, vore elskede (venner). - 3) kendes ikke. - 4) 21. maj. - 5)jf. nr. 557. 
- 6) jf. nr. 555. - 7) jf. nr. 502 § 2. - 8) jf. DRB. III 8 nr. 450 og III 9 nr. 115-122.

1385. 1. juni. Stralsund 582
léstamente af Gerhard Baggendorp, borger i Stralsund.

Original i Stralsund.

I Guds navn, amen. Jeg Gerhard Baggendorp, borger i Stralsund, er, 
skønt jeg er syg på legemet, dog rask, hvad angår mine tanker og min for

nuft, Gud være lovet. Hvis mit liv forvandler sig til det evige liv, så opsætter 
og gør jeg mit testamente på denne måde......Fremdeles skylder Niels Kun- 
nesen mig syv skilling grot, og Jens Bertelsen fire skilling grot. De seks skil
ling grot giver jeg til sankt Gertrud i Falsterbo......Givet i Stralsund år 1385 
efter Guds byrd på det hellige legemes dag.

[1385]1). 2. juni. 583
Rådet i Thorn beder rådet i Danzig om som svar på modtagelsen af nogle kopier vedrø

rende borgene i Skåne at sende befuldmægtigede tilforhandlinger i Marienburg 13. juni.

Original i Danzig.

Herrer og kære venner2).
I skal vide, at vi klart har forstået de kopier af nogle breve, som I har
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sendt os. Og af den grund og navnlig for det punkts skyld, om vi, hvis stæder- 
ne i fællesskab vil tilbageholde borgene i Skåne, og det udvikler sig til krig, 
i den krig skal stå sammen med stæderne eller ikke, derom beder vi om at få 
Eders råd, og at I sender det med Eders rådsudsendinge, som I vil sende til 
Marienburg, at komme til tertstid3) tirsdagen før Vitus og Modestus’ dag4), 
den dag vi har fastlagt. Og tag den herre med Eder, som I har valgt ud af 
Eders råd, og som sammen med de andre skal drage til det møde, som I vel 
ved, at hansestæderne vil holde5), eftersom vi ufortøvet sender vort rådsbud 
sammen med andre af vore rådmænd til Marienburg, for at vi selv kan for
handle om, hvad der kan være os til nytte og gavn, og at hvis der med bud el
ler breve inden da vederfares os noget sagen vedrørende, skal man ligeledes 
overdrage det til de samme vore sendebud, og de skal drage videre sammen 
med Eder til Danzig for at forberede sig til rejsen6), hvorved I viser os stor 
venlighed. Givet fredagen efter det hellige legemes dag under vort sekret.

Rådmændene i Thorn o.s.v.
1) de preussiske stæder forhandlede i Marienburg 1385 13. juni, jf. nr. 585. - 2) adressen 

står på brevets bagside: Til rådmændene i Danzig, vore kære venner, vise herrer o.s.v. - 3) omkr. kl. 9. 
- 4) 15. juni. - 5) hansedagen 1385 24. juni, jf. nr. 590. - 6) til hansedagen.

584 1385. 7. juni. Malmø
Ærkebiskop Mogens af Lund forbyder almuen i Skåne at benytte den vej, der hedder 

Pramdraget.

1. Skånebrevsjbrtegnelsen.

Ærkebiskop Mogens’ påbud eller befaling, udstedt til almuen i Skåne, 
at ingen skal lægge sin vej over den passage eller overfartssted, der 

kaldes Pramdraget, og som ligger nær ved Bosjø kloster, eftersom dets klo
stergods led megen skade derved. Men i stedet skal fornævnte almue støde 
til landevejen mod nord ved Køkeøre skov. Givet i Malmø onsdagen inden 
ottendedagen efter Kristi legemsdag 1385.

2. Udkast til Skånebrevsjortegnelsen.

Ærkebiskop Mogens’ påbud og befalingsbrev, udstedt til almuen i Skå
ne, at ingen skal lægge sin vej over den passage eller det overfarts

sted, der kaldes Pramgdraget, og som ligger i nærheden af Bosjø kloster, da 
klostergodset led megen skade derved. Men ved klostret nordpå til en skov,
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der kaldes Køkeøre, og over Hasslebro mølle der skal deres alfarvej være. 
Givet 1385.

3. Udkast til Skanebrevsfortegnelsen.

rkebiskop Mogens’ forbudsbrev, udstedt til indbyggerne i Skåne, at 
ZJLj de ikke må lægge deres vej så nær op ad sankt Nikolai kloster i Bosjø 
ad den vej, som kaldes Pramdraget, eftersom engene, græsset og kornet blev 
slemt trampet ned, fortrinsvis af indbyggerne i Gdinge og Gårds herreder, 
hvilket klosterjomfruerne påklagede med lydelig røst og sagde, at der ikke var 
nogen landevej der, men den rette landevej, ad hvilken man skal rejse til og 
fra de fornævnte herreder, findes på begge sider af søen eller kæret, på sydsi
den gennem Køkeøre skov og på nordsiden over Hasslebro bro, og dette skal 
ukrænkeligt være og regnes for den rette landevej. Givet 1385.

1385. 13. juni. Marienburg 585
Reces af de preussiske staders dag i Marienburg.

Afskrift i Thom.

Idet Herrens år 1385 tirsdagen før Vitus og Modestus’ dag1) forsamledes 
rådsudsendingene fra Preussens stæder i Marienburg og gennemdrøfte- 

de disse nedenfor anførte sager2).
< 1 > For det første (mener vi), at hvis de fra Lübeck og de fra Stralsund 

vil forblive hos stæderne, skal man tilbageholde borgene; hvis det ikke kan 
ske, og stæderne ikke længere vil forblive i forbundet, men vil give borgene 
fra sig, skal vore udsendinge tilstræbe, så meget de kan, at det bliver udsat en 
tid, for at vor skade måske kunde blive erstattet os, og hvis søstæderne allige
vel vil give borgene fra sig, skal det ikke være vor vilje, da vi til alle tider har 
lidt større skade end de og stadig må klage derover, hvor vi kan eller formår.

< 2 > Hvis fremdeles hansestæderne alligevel vil give borgene fra sig, så at 
forbundet opløses, så er det vor vilje, at vi med hjælp af vor herre højmesteren 
bestemmer at holde et møde i Preussen med dem fra Livland og med dem 
fra Zuidersøen, for at vi måske kan udtænke eller overveje noget, der kan 
bringe gavn.

< 3 > Hvis desuden de fra Lübeck alene falder fra stæderne, og de andre 
forbliver sammen, så at man for en kort tid kan slutte forbund med samme 
stæder, så skal man tilbageholde borgene og ikke give dem fra sig.
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< 4 > Hvad enten man fremdeles tilbageholder borgene eller ikke, så vil vi 
bestemt ikke føre krig.

<5> Hvis fremdeles dronningen kommer til mødet i Stralsund, som det 
er skrevet til hende, og tilbyder forligsforhandling, og hvis de andre stæder 
vil tilstede hende det, så skal vore sendebud ikke acceptere det, eftersom man 
med bevisligheder kan overbevise og rettelig overtyde hende om sagen og 
skaden.

<6-7> ....3)
<8> Desuden skal man i skriftlig form overlade sendebudene al den ska

de, som dette land i disse 15 år har lidt i Danmark. Summen deraf er 31.125 
mark lødigt.

<9> .... 4)
1) 15. juni. - 2) de følgende' §§ 1 og 3. 2. 5 og 8 er n;vsten ordreile uenl.igcKcr .il 5. 

4 og 10 i nr. 564. - 3) § 6 handler om længden af laken og § 7 om engelsk uldtøj. - 4) handler 
om polsk klæde.

586 1385. 16. juni. Nyhus
Biskop Johan af Slesvig overdrager ved mageskifte patronats retten til Vor Frue kapel i 

Kalleby til grev Klaus af Holsten til gengæld for patronatsretten til sognekirken i Broager.

Afskrifter i Slesvig og i rigsarkivet.

Vi Johan, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af kirken i Sles
vig, erkender offentligt med dette brev, at vi frit, med viden, af egen 

drift og frivilligt, ikke forledt af en fejltagelse, men efter modent og velover
vejet råd af vort elskede kapitel og med dets samtykke har mageskiftet og 
gjort mageskifte og med dette brev mageskifter med den stormægtige fyrste 
herr Klaus, ret arving til hertugdømmet Jylland, greve af Holsten og Stor- 
marn, og hans rette arvinger og efterfølgere på denne måde, nemlig således 
at patronatsretten til den hellige jomfru Marias kapel i Kalleby i vort for
nævnte Slesvig stift, hvilken patronatsret indtil udstedelsen af dette brev vi
des at have tilhørt os og vore forgængere, med fuld ret fra nu af og til evige 
tider i fremtiden dernæst skal og med fuld ret bør tilhøre fornævnte grev 
Klaus og hans rette arvinger og efterfølgere, dog således at patronatsretten 
til sognekirken i Broager i vort stift, som indtil udstedelsen af dette brev vides 
at have tilhørt fornævnte grev Klaus og hans forfædre og forgængere, til evi
ge tider i fremtiden skal og bør tilhøre os og vore efterfølgere, dog at vore bi-



399 16. juni 1385 Nr. 588

skoppelige rettigheder og ærkedegnens stedse er forbeholdt os og ærkedcg- 
nen eller vore efterfølgere således som ved andre beneficier, hvis patronatsret 
hører til den biskoppelige herlighed. Givet på Nyhus i det Herrens år 1385 
dagen efter martyren Vitus’ dag under vort hængende segl.

1385. 16. juni. Nyhus 587
Grev Klaus af Holsten, ret arving til hertugdømmet Jylland, overfører patronatsretten 

til Vor Frue kapel i Kalleby til sankt Johannes kloster ved Slesvig.

Original på Gottorp.

Vi Klaus, af Guds nåde ret arving til hertugdømmet Jylland, greve af
Holsten og Stormarn, erkender offentligt med dette brev på vore og 

vore rette arvingers eller efterfølgeres vegne, at vi frit, med viden, af egen 
drift og frivilligt, ikke forledt af en fejltagelse, men efter moden og veloverve
jet rådslagning med den stormægtige junker Gerhard, greve af Holsten og 
Stormarn, vor brodersøn, samt med vore andre edsvorne råder, til dette frel- 
sebringende endemål, at det fattige nonnekloster på Holmen nær staden 
Slesvig, der på grund af mangel på livsfornødenheder - oh, ve - er meget for
faldent med hensyn til det åndelige, skal forbedres, og klostertugten rettes op, 
med dette brev til fornævnte kloster med samtykke af den ærværdige fader 
i Kristus herr Johan, biskop af Slesvig, med fuld ret til fordel for samme klo
sters underhold til samme kloster overfører patronatsretten til den hellige 
jomfru Marias kapel i Kalleby, der i kraft af et mageskifte er overført til os af 
samme herr biskop til gengæld for patronatsretten til sognekirken i Broager, 
til frelse for alle vore forfædres sjæle samt for - god ihukommelse - den stor
mægtige herr Henriks, greve af Holsten, vor broders sjæl og for alle vore ar
vinger. Givet på Nyhus i det Herrens år 1385 dagen efter martyren Vitus’ 
dag under vore hængende segl.

1385. 16. juni 588
Detmar van Gatmer, kaldet Blå, skøder Kristian Frellesen alt sit gods i og uden for Ribe 

med undtagelse af den gård, han beboer.

Original i rigsarkivet.
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Detmar van Gatmer, kaldet Blå, til alle, der far dette brev at se eller hø
rer det læse, hilsen med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg til nærværende 
brevviser den gode mand Kristian Frellesen med dette brev har opladt og 
skødet alt mit gods, såvel i staden Ribe som uden for staden Ribe med hver 
enkelt af dets tilliggender (og) afkasteiser, nemlig jorder, bygninger, træ (og) 
sten, visse og uvisse afgifter, intet undtaget, hvilket gods jeg frit har erhvervet 
med min hustru Kristine, enke efter Erik Jensen, med undtagelse af den 
gård, der fordum tilhørte Henrik Andersen, i hvilken jeg nu bor, og hele den 
lod, der på lignende måde tilkommer mig med hensyn til det åbne brev, at 
besidde med evig ret. Af den grund forpligter jeg mig og mine arvinger til at 
hjemle ham og hans arvinger det ovennævnte, hvert især, og at fri og ganske 
frigøre det med dets enkelte tilliggender fra retmæssigt krav fra hvem som 
helst. Givet under mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd Oluf 
Ivarsen, kaldet Sten, Detmar Tidemansen og Peder Friis i det Herrens år 
1385 dagen efter sankt Vitus’ og sankt Modestus’ dag.

589 1385.23. juni
Henrik Spyllenrump og hans hustru Heilike overdrager Jens Munk, borger i Køben

havn, et grundstykke i Tyskmannegadefor 20 år mod en årlig afgift på to lette gylden, som 
skal betales i Deventer.

Afskrift i Langebeks Diplomararium.

Jeg Henrik Spyllenrump og Heilike, hans ægtehustru, gør vitterligt over 
for alle mænd, bevidner og erkender åbent for os og vore arvinger med 

dette åbne brev, at vi til Jens Munk, borger i København, og hans arvinger 
endrægtigt, retteligt og retmæssigt har givet og opladt et sted og et grund
stykke, der fordum tilhørte Heine Solebaer og Cecilie, hans ægtehustru, så
ledes som fornævnte sted og grundstykke er beliggende i staden København 
i Tyskmannegade, at have og bruge til sin bedste nytte de førstkommende 20 
år efter dette brevs udstedelse på sådanne vilkår, at forskrevne Jens Munk og 
hans arvinger hvert år mellem sankt Michaels dag1) og nærmestfølgende 
sankt Mortens dag2) i Deventer inden for byen i Wineke v. Oldenzaals hus, 
i hvilket han boede ved udstedelsen af dette brev, for forskrevne sted og 
grundstykke skal give og betale mig forskrevne Henrik Spyllenrump, Heili
ke, min hustru, og vore arvinger en årlig afgift, nemlig to gode lette gylden,
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gode af guld og rette af vægt. Hvis fremdeles forskrevne Jens Munk eller 
hans arvinger inden for disse forskrevne 20 år bygger et hus på forskrevne 
sted og grundstykke, så skal jeg Henrik Spyllenrump, Heilike, min ægtehu
stru, eller vore arvinger, når de 20 år da er gået og udløbet, inden det da nær
mest følgende år til gengæld for, at forskrevne Jens Munk eller hans arvinger 
har ladet bygge på fornævnte sted og grundstykke, give og betale dem så 
meget, som to af deres venner og to af vore venner, de fire tilsammen, finder 
rimeligt, at Jens Munk eller hans arvinger ejer og som med rette tilkommer 
ham for byggeriet. Hvis desuden jeg forskrevne Henrik Spyllenrump, Heili
ke, min hustru, eller vore arvinger inden det forskrevne ene år ved vore ven
ners hjælp på begge sider, som det er skrevet foran, ikke afkrævede eller ind
løste dette træhus, som Jens Munk eller hans arvinger havde ladet bygge på 
forskrevne sted og grundstykke, så kan Jens Munk og hans arvinger bruge 
stedet og grundstykket med træhuset og sidde inde med det uanfægtet så 
længe, indtil vi for træhuset giver ham så meget, som fire af vore venner på 
begge sider synes er ret og skelligt, og så længe skal Jens Munk og hans arvin
ger hvert år mellem sankt Michaels dag og nærmestfølgende sankt Mortens 
dag give og helt betale mig forskrevne Henrik Spyllerump, Heilike, min hu
stru, og vore arvinger to gode gylden, gode af guld og rette af vægt, i Deven- 
ter i Winekes hus for dette sted og dette grundstykke, som det er skrevet for
an, al argelist udelukket med dette brev. Til vidnesbyrd om rigtigheden har 
jeg forskrevne Henrik Spyllenrump for mig, for Heilike, min ægtehustru, og 
for vore arvinger hængt mit segl under dette brev, og til yderligere vidnes
byrd har vi bedt Heine Puse og Steven ten Oerde om også at hænge deres 
segl under dette brev, og vi Heine Puse og Steven ten Oerde erkender, at vi 
på anmodning af Henrik Spyllenrump og Heilike, hans hustru, også har 
hængt vore segl under dette brev. Skrevet og givet i Vor Herres år 1385 på 
sankt Johannes døberens aften.

1) 29. september. -2) 11. november.

1385. [Efter] 24. juni. Stralsund 590
Reces af hansedagen i Stralsund.

Afskrift i hanserecesserne (Aa: lybsk afskrift, Ba-b: afskrifter i Danzig og Thom, Ca: afskrift i Wis- 
mar).

Idet Herrens år 1385 på sankt Johannes Døberens fødselsdag forsamledes 
de herrer rådsudsendinge fra nedenfor anførte stæder i Stralsund til for-
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handlinger, nemlig fra Lübeck de herrer Simon Swerting og Henrik West- 
hof, fra Rostock Ludvig Kruse og Winold Bagge, fra Wismar Henrik Wes
sels, Peter Strömekendorp og Herman Meier, fra Stettin Markvard Vorrad 
og Otto Jageduvel, fra Greifswald Johan Louwe, Walter v. Lübeck og Nico
laus Rose, fra Preussen: fra Thorn Frederik Wasmod, fra Elbing Johan v. 
Herford, fra Danzig Lytbert Sak, fra Kampen Jan Schilder, fra Amsterdam 
Jan Meinhardessen, fra Stralsund Bertram Wulflam, Johan Ruge, Didrik 
Krüdener, Gregor Swerting, Tideman v. Unna, Albrecht Gildehusen og Ni
colaus Segefrid, og gennemdrøftede disse nedenfor anførte sager.

< l-10> .... ')
< 11 > Hver stad skal befale deres fogeder, at de i førstkommende efterår 

skal indkræve pundtolden i Skåne til stædernes brug, som de tidligere har 
gjort det.

< 12 > Om Langelow er det accepteret, at man skal forholde sig, som det 
sidst blev bestemt i Lübeck2).

< 13 > På dette sidste møde har de fra Stettin af pundtolden fra år (13)84 
og (13)85 indtil det tidspunkt bragt 450 mark vinkenoger’), de udgør 337!^ 
mark stralsundsk. Dertil bragte de fra Greifswald fra år (13)83 og (13)84 
102 Vi mark stralsundsk. Af disse forskrevne penge tilfaldt der Wulf Wulflam 
250 mark stralsundsk, som han endnu manglede i halvdelen af de 5000 mark 
stralsundsk, som han skulde have for fredeskibene1). Deraf blev der 190 
mark stralsundsk tilovers5), de tilfaldt de herrer rådmænd i Stralsund. Der
til skal de fra Rostock give ham 268 mark lybsk*’), som de skylder hansestæ- 
derne. Disse penge skal de fra Stralsund modtage minus de 575 mark stral
sundsk, som man skylder Wulf Wulflam for borgene.

< 14-18> .... 7)

Aa:
< 19 > mangler

Ba-b:
< 19 > Fremdeles er 

der forhandlet vedrø
rende sagen om bor
gene i Skåne. Af den 
grund er der aftalt et 
brev, som kongen og 
dronningen og Dan
marks riges råd skal 
besegle for stæderne. 
Når brevet er beseglet,

Ca:
< 19 > Fremdeles er 

der aftalt et brev om 
tilbageleveringen af 
borgene i Helsing
borg, Malmø, Skanør 
og Falsterbo, som 
kong Oluf, dronnin
gen, herr Henning Po
debusk, ærkebispen af 
Lund, bispen af Ros-



403 [Efter] 24. juni 1385 Nr. 590

Vi Oluf, af Guds 
nåde (o.s.v. = nr. 575).

så skal man overdrage 
dem borgene. Ordly
den af dette brev er 
følgende:

Vi Oluf, af guds nåde
(o.s.v. = nr. 575)

kilde og adskillige an
dre fra rigets råd skal 
besegle for stæderne, 
hvis ordlyd er følgen
de. Og når brevet er 
beseglet, så skal man 
overdrage dem borge
ne.
Vi Oluf af Guds nåde
(o.s.v. = nr. 575)

<20> Hansestæderne begærede af dem fra Lübeck og fra Stralsund, at 
enhver skulde ville sende en fra sit råd over til Helsingborg for at fuldbyrde 
det, som det forskrevne brev siger. Derfor har de udpeget herr Henrik West- 
hof og herr Gregor Swerting dertil.

<21> Fremdeles var kong Albrecht af Sverige og hans fætter H) hertug 
Albrecht af Mecklenburg for stæderne og begærede, at stæderne vilde være 
dem behjælpelige mod Danmarks rige, så at çler skete dem det, som de havde 
ret til, og tilbød til gengæld stæderne efter deres eget ønske at stille tilstrække
lig garanti med borge, lande og folk for i udelt troskab at være købmanden og 
stæderne behjælpelige mod danskerne. Dette har enhver stad henvist til sit 
råd.

<22-23> .... q)
1) § 1 handler om de fredløses stiling, § 2 om sildetønderne, § 3 om et krav fra Kalmar, § 

4 om forholdet til Flandern og Dordreeht, § 5 om det hollandske og zeclandske klæde, § 6 om 
engelsk udførsel afkort irsk klæde til Flandern, § 7 om handel med klæde på Novgorod, § 8 
om cistercienserklostre og deres håndværkeres produktion, § 9 om en klage over Parchim, 
Sternberg og Krivitz og deres behandling af humle og § 10 om længden af klædcrullernc fra 
Hertogenbosch og England. - 2) jf. nr. 557 § 4. - 3) 1 mark vinkenoger = *4 mark lybsk = 
% mark stralsundsk, jf. også DRB. III 7 nr. 6 note 4. - 4) ifølge aftalen 1385 16. marts, trykt 
Hanserec. II 353 nr. 300. - 5) 337 /2 mark stralsundsk + 102 Vi mark stralsundsk = 440 
mark, hvoraf Wulf Wulflam fik 250 mark, rest 190 mark. - 6) = 402 mark stralsundsk, som 
begges til de 190 mark = 592 mark stralsundsk, hvorfra trækkes gælden til Wulf Wulflam. - 
7) § 14-17 handler om fredeskibene, yderligere udrustninger og dækning af udgifterne og § 18 
om Kampens, Amsterdams og Zicrikzees gæld til hansestæderne. - 8) her brugt som broder
søn, nevø. Hertug Albrecht 4. var søn af kong Albrechts broder hertug Henrik 3. af Mecklen
burg og Ingeborg, datter af kong Valdemar 4. Atterdag. - 9) § 22 handler om mulig forlængel
se af forbundet i Köln og § 23 om et muligt forbund mellem de preussiske stæder, stæderne 
i Livland og ved Zuidcrsøen.
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591 1385. 24. juni
Niels Larsen, bymand i Roskilde, testamenterer sankt Marie alter i Nykøge kirke to bo

der i Køge.

Original i Sjallands landsarkiv.

Niels Larsen, bymand i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg til den hellige 
jomfru Marias alter i Nykøge kirke efter min død til bod for min sjæl med 
dette brev har givet og testamenteret mine boder sammen med deres grund
stykke og alle deres tilliggender, intet undtaget, i denne by Køge, hvilke jeg 
med ret købs og skødnings adkomst fik fra Jakob Pedersen, bymand samme
steds, tillige med de åbne breve og vilkår angående fornævnte boder, der var 
givet og overladt mig af denne Jakob Pedersen, at besidde evindelig. Til vid
nesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhø
rende de gode mænd, nemlig herr Tyge af Herfølge og Jens Pedersen, by
mand i Køge. Givet i det Herrens år 1385 på sankt Hansdag.

592 1385. 26. juni.
Anders Jakobsen af Tørringe, væbner, skøder sin gård i Malmø, kaldet Skagemands la

degård til herr Peder Nielsen, kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde.

Original i rigsarkivet.

Anders Jakobsen af Tørringe, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen 
ZjL evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg til den ærværdige 
mand herr Peder Nielsen, kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde, sælger, 
med dette brev skøder og til evig besiddelse overgiver min gård i Malmø, på 
folkesproget kaldet Skagemands ladegård, som er solgt til mig af herr Jens 
Henriksen, kannik i Lund1), og lovligt skødet i nærværelse af den ærværdi
ge fader herr Jakob, ærkebiskop af Lund, tillige med al ret, der på nogen må
de tilkommer mig til nævnte gård, og det til mig angående nævnte gård affat
tede åbne brev og den givne sikkerhedsstillelse, idet jeg forpligter mig til per
sonligt i levende live at skøde og overgive fornævnte herr Peder Nielsen oven
nævnte gård på Malmø byting med al ret, brev og sikkerhedsstillelse som 
ovenfor nævnt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tilli-
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ge med segl tilhørende den ærværdige fader i Kristus herr Niels, biskop af 
Roskilde, og de velbyrdige mænd Anders Sjundesen og Jens Absalonsen, 
væbnere. Givet i det Herrens år 1385 på martyrerne sankt Johannes’ og 
sankt Paulus’ dag.

1) jf. 1360 1. maj, DRB. III 5 nr. 306.

1385. 26. juni 593
Fin Nielsen Skriver af Sandager oplader sin farbroder Fin Ovesen af Løjtved gården 

Bremholm i lullebølle sogn, som Lars Mus havde pantsat til ham.

Original i rigsarkivet.

Fin Nielsen, kaldet Skriver, fra Sandager til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Jeg erklærer over for nulevende og fremtidige, at jeg til nærværende brev
viser, den gode mand Fin Ovesen fra Løjtved, min elskede farbroder, med 
dette brev oplader gården Bremholm i Tullebølle sogn, Nørre herred, som 
Lars Mus med sit åbne brev har pantsat til mig, med al den ret, som på en
hver måde tilkommer mig til denne gård og til hans åbne brev, frit at nyde 
til eget brug indtil indløsningens rette dag. Jeg erkender derfor, at der fuldt 
ud er gjort mig fyldest efter min ret til denne gård. Til vidnesbyrd herom er 
mit segl’ hængt under dette brev tillge med segl tilhørende Gunnar Holm, 
borgmester i Svendborg, og Absalon Krugelund. Givet i det Herrens år 1385 
mandagen efter sankt Hans dag.

1385. 29. juni 594
Algot Magnusson, høvedsmand på Oresten, og Knud Eriksen, sognepræst i Fjårås og 

dekan, vidimerer Nils Erlandssons brev til herr Ebbe Piik af 1365 21. september.

Original i det svenske rigsarkiv.

V Ti Algot Magnusson, høvedsmand på borgen Oresten, og Knud Erik- 
V sen, sognepræst ved kirken i Fjårås i Nørrehalland og dekan samme

steds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud og sandfærdig erkendelse af 
det nedenforanførte.

Alle skal vide, at vi har set, gennemlæst og fuldstændigt undersøgt neden-
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foranførte åbne brev, der var frisk og helt, uskrabet, ustunget og ubeskadiget 
i enhver henseende, og som under velbevarede segl fuldt ud ord til andet hav
de følgende ordlyd: Jeg Nils Erlandsson hilser alle mænd, der hører eller ser 
dette brev, med Gud (o.s.v. = DipL Svec. VIII nr. 7236). Til vidnesbyrd om 
dette gennemsyn har vi fornævnte Algot og Knud ladet vore segl hænge un
der denne afskrift i det Herrens år 1385 på apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.

595 1385. 2. juli. Sønderborg
Detlev Stampe, væbner, sværger grev Klaus og junker Gerhard af Holsten orfejde.

Original på Gottorp.

Jeg Detlev Stampe, væbner, erkender åbent med dette brev, at jeg ved hel
generne med oprakte fingre har lovet og svoret en ret orfejde over for de 

ædle fyrster og herrer, grev Klaus og junker Gerhard af Holsten og Stor- 
marn, og deres rette arvinger og over for alle dem, der var behjælpelige der
med, at jeg blev fanget, så at jeg og alle dem, der vil gøre og undlade at gøre 
noget for min skyld, aldrig skal tage hævn eller rejse beskyldninger, (men) vi 
skal med råd eller dåd til evige tider overholde den uden nogen argelist eller 
udflugt, der kan skade mine fornævnte herrer og kan gavne mig. Til vidnes
byrd har jeg forskrevne Detlev med fuldt vidende ladet mit segl hænge under 
dette brev. Givet i Sønderborg år 1385 efter Guds byrd på de hellige martyrer 
Processus og Martinianus’ dag.

596 1385. Efter 10. juli1)
Herman v. Grimme, Johan Stekeling og Johan Schivelbeen lover at holde rådmændene 

i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Konrad v. Rügen, der var 
død i Nyhus i Blekinge.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Herman v. Grimme, Johan Stekeling og Johan Schivelbeen lovede at 
holde de herrer rådmænd i Stralsund skadesløse angående alt det ar

vegods, der var efterladt i Nyhus i Blekinge ved Konrad v. Rügens død, han, 
som var afgået ved døden sammesteds, og Nicolaus Mallin, som en Gese v. 
Rügen, nævnte Konrads kødelige og lovformelige moder, har indsat og ud-
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valgt til sin bemyndigede befuldmægtigede i disse sager, skal inddrive det 
med stadens åbne anbefalingsbrev, der er givet derom, således at ingen sene
re retssag i form af påmindelse eller påkrav på nogen som helst måde skal føl
ge efter i fremtiden an gående dette arvegods, der bliver overgivet fornævnte 
Nicolaus.

1) indførelsen er den 6. på siden, der som overskrift har Ar 85 i Jaslen, men den 4. indførelse 
er dateret 1385 mandagen før den hellige jomfru Margretes dag Margrete dag falder i Nordtyskland 
på den 13. juli.

1385. Efter 10. juli’) 597
Albrecht og Johan v. Lange og Andreas v. Barth lover at holde rådmandene i Stralsund 

skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Katerine, Johan Emekesens søster, der 
var død i Næstved.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Albrecht og Johan, brødre, kaldet Lange, og Andreas v. Barth, lovede at 
holde de herrer rådmænd i Stralsund skadesløse angående hvert en

kelt stykke arvegods, der var efterladt i Næstved ved Katerines død, søster til 
Johan Emekesen, hun, der var afgået ved døden sammesteds, og man skal 
påminde om det gennem Henrik v. Hagen, der var indsat og udvalgt til be
myndiget befuldmægtiget af nævnte Johan Emekesen, med stadens åbne 
brev, der er givet derom, således at ingen senere påmindelse eller intet senere 
påkrav på nogen som helst måde i fremtiden skal følge efter angående dette 
gods, der bliver overgivet nævnte Henrik v. Hagen.

1) indførelsen følger umiddelbart efter nr. 596.

1385. 13. juli 598
MagisterJens Bassefra Danmark og rektoren og universitetet i Paris afgiver indlæg for 

den franske konges hof ret i deres indbyrdes retssag om forvaltningen af og adkomsten til de 
danske skolarers hus i Paris, kaldet Danmarks hus \

Indførelse i retsprotokol i Paris1).

Mellem herr Jens fra Danmark på den ene side og rektoren og universi
tetet i Paris og flere andre på den anden side.

Herr Jens siger, at i året 1275 gav en doktor fra landet Danmark et hus i
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Paris til brug for skolarerne fra kongeriget Danmark2), og senere har skola
rerne fra kongeriget Danmark i stedet for det nævnte hus ved et mageskifte 
og et bytte fået et andet hus, der ligger nær ved karmelitterne1). Herr Jens 
fremfører og nedlægger som væsentligt i tilfælde af ejerskifte og erstatning 
først og fremmest påstand om foreløbig besiddelse i tilfælde af senere afgørel
se i betragtning af, at han har indstiftelses- og mageskifte(brevet) på huset, 
også i betragtning af, at han er fra landet Danmark og har de sidstudstedte 
kendelser, og at de skal dømmes til at give godset tilbage til herr Jens, og at 
man, når volden er bevist, skal fæste lid til ham på hans ed om værdien af det
te gods. Med hensyn til overgrebene nedlægger han påstand over for de ind
stævnede om en hæderlig og fordelagtig bod efter rettens skøn og siger, at 
han har en undersøgelse derom, og kræver erstatning, morarente og 
(sags)omkostninger.

Rektoren og universitetet og de andre indstævnede, for så vidt som det an
går hver enkelt af dem, siger, at huset er beliggende i Paris nær ved karmelit- 
terne, og man kalder det ‘Danmarks hus’, og skolarerne fra Danmark skulde 
bo der, hvis der er nogle derfra, hvad der ikke er tilfældet, undtagen herr 
Jens, om han er derfra. De siger, at rektoren har rådigheden over og styret 
af dem, der hører under universitetet, og når et kollegium i Paris har det dår
ligt, sørger rektor og universitetets fire prokuratorer4) for det og er i besid
delse af og sidder inde med det og skal også have rådigheden over lejeindtæg
terne fra husene tilhørende universitetets kollegier, og huset er forfaldent, og 
karmelitterne vilde gerne have det. I året (13)84 til sankt Hans boede herr 
Jens i det nævnte hus og knyttede flere fæller til sig, der ikke var fra kongeri
get Danmark. Til sankt Remigius’ dag5) bad herr Jens sine fæller om leje 
for det omtalte hus for sankt Remigiusterminen. De vilde betale den, hvis 
blot det, som de gav, blev anvendt til udbedring og til istandsættelse af 
ejendommen6). Herr Jens lovede dem det og fik sin betaling, men alligevel 
anvendte han ikke det, som han havde faet, til de nævnte istandsættelser. Af 
den grund blev han stævnet for rektor og fire prokuratorer. Dér bad herr 
Jens om udsættelse og betænkningstid, og det blev givet ham til denne dag. 
Herr Jens sagde, at der ikke behøvedes nogle istandsættelser. Rektor pålagde 
universitetets fire prokuratorer og en edsvoren fra byen Paris at besøge det 
nævnte hus. Tre af de nævnte prokuratorer og en edsvoren besøgte det nævn
te hus og meldte, at der i det nævnte hus behøvedes adskillige istandsættelser, 
og det blev befalet herr Jens at lade de nævnte istandsættelser udføre. Han 
nægtede det, og derfor tog rektor forvaltningen og styret af det nævnte hus 
fra ham, hvad han ikke appellerede eller klagede over, og afgørelsen blev be-
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kræftet af universitetet, og det blev af universitetet pålagt herr Raoul Roussin 
at styre det nævnte hus. Man erfarede, at herr Jens vilde give det nævnte hus 
til karmelitterne. Man sender bud efter ham, og man beder ham påvise, med 
hvilken hjemmel han tager sig af forvaltningen og styret af det nævnte hus, 
og det blev forbudt ham at tage sig af det mere. Herr Jens sagde til betjenten, 
som forkyndte forbudet for ham, at han skulde sige til rektor, at han forbød 
ham at tage sig af hans hus mere. Men herr Jens gik hen til officialen hos bi
skoppen af Paris og skaffede sig en maning, med hvilken han lod sine fæller 
formane, og senere blev stævningen tilbagekaldt efter anmodning af rektor, 
hvad herr Jens ikke appellerede eller klagede over. Derefter begav herr Jens 
sig til fogeden for Paris og fik en bemyndigelse, i kraft af hvilken han lod gøre 
udlæg i det nævnte hus for lejeindtægterne af samme. Denne7) annullerede 
siden efter anmodning fra rektor den nævnte bemyndigelse, idet parthave
ren var til stede og fogeden sad på dommersædet, hvilket man ikke appellere
de eller klagede over, og fogeden bød, at istandsættelserne eller udbedringer
ne skulde udføres på det nævnte hus, og fogeden overdrog det til I., kaldet 
de Normandie, og derefter blev herr Jens stævnet for rektor og blev dømt til at 
give godset og udlæggene tilbage til sine fæller og til (sags)omkostningerne, 
og en underbetjent blev sendt hen for at gøre udlæg i herr Jens’ bolig, en tje
ner sammen med ham. Herr Jens vilde ikke adlyde. Igen blev det pålagt un
derbetjenten at gå hen og gøre udlæg hos herr Jens, og en tjener gik derhen 
sammen med ham, og herr Jens drog sin kniv. De siger, at herr Jens har 
fremsat sin klage som forstander for landets skolarer, og der er ingen, derfor 
kan han ikke få medhold i at klage i denne egenskab. De siger, at universitetet 
først og fremmest har forvaltningen af kollegierne i denne by, og herr Jens 
skulde udføre istandsættelserne, for han modtog lejeindtægterne af det 
nævnte hus, og han fremlægger ingen fundats, skønt han flere gange er ble
vet anmodet derom. De nedlægger påstand om, at herr Jens ikke bør få med
hold, og hvis han (alligevel) skulde få medhold, fremfører og nedlægger de 
som væsentligt i tilfælde af ejerskifte i tilfælde af udsættelse påstand om fore
løbig besiddelse i betragtning af det, der er sagt, påstand om erstatning først 
og fremmest, og at den omstridte sag reelt og faktisk skal lægges i kongens 
hånd og styres af denne, og skolarerne skal ikke sættes ud af huset, for det 
blev ved at være tomt, og det, der bliver modtaget derfra, skal anvendes til de 
nævnte istandsættelser, og underbetjenten kræver stævning for det brudte 
lejde mod herr Jens for at tage til genmæle mod universitetet og underbe
tjenten. De kræver, at en sag, som herr Jens har rejst for officialens domstol 
i anledning af det, som det her drejer sig om, hæves, og de siger, at herr Jens
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har sit udlæg og ikke kan kræve erstatning. Hvad angår overgrebene siger de, 
at der ikke er noget overgreb, og underbetjenten er blevet slået og forulem
pet, og derfor har de krævet, at herr Jens skal stævnes, og det kan godtgøres 
ved en kendelse, hvad underbetjenten har gjort, og de nedlægger påstand om 
frikendelse og om (sags)omkostningerne. Herr Jens replicerer i morgen og 
svarer på alt, og til stævningen for overgreb har herr Jens inden dagen efter 
o.s.v.8)

1) oversat fra fransk af Povl Skårup. - 2) rimeligvis identisk med det hus i den engelske gade 
(Rue des Anglais), som magister Peder Arnfastsen testamenterede til de danske studenter iføl
ge vidnesbyrd af offieialen i Paris 1284 18. september, DRB. II 3 nr. 105. - 3) ifølge et hidtil 
utrykt brev af 1356 30. maj, som siden vil blive trykt i supplementet til DRB., overdrog de dan
ske studerende med Mogens Nielsen som befuldmægtiget huset i den engelske gade til 
Ste.-Geneviéveklostret mod at få et andet passende hus overladt; på et senere, nu ikke kendt 
tidspunkt inden 1383, jf. nr. 347, hårde studerende fået overladt huset ved siden afkarmelit- 
terne i Rue de Ste.-Geneviéve-la-Grant, jf. 1384 15. oktober, nr. 504. - 4) d.v.s. lederne af uni
versitetets fire nationer af studerende, jf. H. Rashdall, The Universities of Europe in the 
Middle Ages I 314 og 408. - 5) 1. oktober. - 6) teksten har de la ville, som normalt bruges om 
‘by’ eller også ‘landejendom’, måske her fejl for de la maison - 7) d.v.s. fogeden. - 8) hermed af
brydes indførelsen.

599 1385. 14. juli. Paris
Kong Karl 6. af Frankrig kundgør, at hans hofret i en retssag mellem magister Jens 

Basse fra Danmarks rige og rektor for universitetet i Paris om et hus, som en doktor fra 
Danmark havde skænket til skolarernefra Danmark som opholdssted under studierne, har 
anordnet, at det brøstfældige hus lægges i kongens hånd, at lejen af det anvendes til istand
sættelse, og at to af kongens råder skal syne det.

Afskrift i Paris.

arl, af Guds nåde de Franskes konge, til alle, der får dette brev at se, 
JL hilsen.

Vi gør vitterligt, at idet magister Jens Basse fra Danmarks rige, som han 
sagde, som klager og sagsøger på den ene side og rektor for vor såre kære dat
ter universitetet i Paris og dette universitets prokurator og nogle andre ind
vendende og forsvarere på den anden side fører proces for vor hofret i tilfælde 
af forandring og iøvrigt i medfør af et hus i Paris nær karmelitermunkenes 
hus og kirke i Paris, hvilket samme magister Jens sagde i sin tid var blevet gi
vet, tilstået og bestemt af en doktor fra fornævnte rige til de skolarer fra 
nævnte Danmarks rige, der studerer i Paris, og til deres ophold ved nævnte
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universitet, hvilket hus da sagdes at være brøstfældigt og så at sige ubeboeligt 
på grund af undladelse af de istandsættelser, som nødvendigvis skal foretages 
sammesteds, medmindre man hurtigt vilde drage omsorg angående dette, 
har vor fornævnte ret efter til fulde at have hørt nævnte parter anordnet og 
anordner, at nævnte hus virkeligt og faktisk skal lægges til vor hånd, og den 
vil betro en vis egnet og fyldestgørende person forpagtningen af nævnte hus 
på den bedste og mest nyttige måde, og afgiften eller lejen af dette hus, som 
man kan få og modtage fra dette for den tilbørligt forbigangne tid og ligeledes 
for fremtiden, skal anvendes til istandsættelser af nævnte hus, indtil for
nævnte hus er bragt og ført tilbage i tilbørlig stand, og fornævnte ret vil an
ordne, om fornævnte magister Jens tillige med de øvrige skolarer eller stude
rende, som vil leje fornævnte hus, skal forblive der gratis eller mod at betale 
leje eller afgift. Og ydermere anordnede og anordner nævnte ret, at de elske
de og tro magistre Petrus de Pacyaco og Reginaldus de Aurelianis, vore kler
ke og råder, skal, efter at der sammen med dem er tilkaldt folk, der er erfarne 
i sådanne sager, besøge fornævnte hus. Når det er sket, skal vore nævnte rå
der rådføre sig med nogle kloge og fremskredne mænd fra nævnte universitet 
og med nævnte magister Jens om det fornævnte og overveje, på hvilken måde 
der bedst og mest nyttigt kan anordnes om fornævnte hus i betragtning af, 
at det som fornævnt trues af sammenstyrtning, og i tvivlstilfælde skal for
nævnte betroede mænd indberette til nævnte ret, hvad de har gjort eller ple
jet råd om eller fundet herom, for at den kan anordne herom, hvad der måtte 
være fornuftigt. Derfor pålægger vi vore nævnte råder som vor befaling, at 
de skal udføre dette vort brev på ovennævnte måde og efter dens ordlyd, hvil
ke vore råder og dem, der skal udpeges af dem i denne sag, vi vil og befaler 
skal adlydes med hensyn til det fornævnte. Givet i Paris i vor hofret den 14. 
juli i det Herrens år 1385 og i vort kongedømmes femte år.

1385. 7. august. Kungsbacka 600
Niels Jensen Svarteskåning meddeler Lydeke Skinkel, Bertold Quatz og Tonnies, at han 

har solgt et skib til Nicolaus Zukow og ledsaget ham ind i Øresund, og beder dem vise sig 
velvillige mod denne.

Afskrift i Revalarkivet.

I skal vide, kære venner, nemlig Lydeke Skinkel, Bertold Quatz og Ton
nies, at jeg Niels Jensen, der kaldes Svarteskåning, med mit åbne brev
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erkender, at jeg til skipperen Nicolaus Zukow har solgt det skib, som jeg fik 
af Eder, og har gelejdet ham med skibet ind i Øresund og beder Eder venligt 
om, at I fører ham videre, hvor I kan og formår, for min tjenstvilligheds 
skyld. Det vil jeg gerne gengælde Eder, og gør heri, som jeg tiltror Eder. 
Skrevet i Kungsbacka år 1385 efter Guds byrd mandagen før sankt Lauren
tius’ dag under mit segl, der er påtrykt på bagsiden.

601 1385. 13. august. Hjortholm
Kong Olufforbyder, at nogen som helst befatter sig medÆbelholt klosters gods uden ab

bedens vilje og samtykke.

Afskrift i Æbelholtbogen.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge og 
ret arving til Sveriges rige, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 

med Gud.
Den ærværdige og regelbundne mand broder Asser, abbed for sankt Vil

helms kloster i Æbelholt, har klaget til os over, at nogle af vore mænd på trods 
af Gud og retfærdigheden og uden hans bifald og samtykke med vold har lagt 
beslag på og bemægtiget sig gods tilhørende hans fornævnte kloster, idet han 
ydmygt bønfalder vor kongelige majestæt om, at vi vilde værdiges at drage 
omsorg for ham med et formålstjenligt middel. Idet vi derfor ønsker at drage 
omsorg for deres ro og, så vidt det sømmer sig for os, at forsvare dem mod 
overgreb, forbyder vi strengt under trussel om vor nådes fortabelse, at nogen, 
af hvilken stilling, stand, fornem rang eller magt han end er, på nogen måde 
befatter sig med noget gods tilhørende samme Æbelholt kloster uden abbe
dens vilje og samtykke, såfremt han ønsker at undgå den almægtige Gud fa
ders og vor vrede. Handlet og givet på bispeborgen Hjortholm i det Herrens 
år 1385 på selve sankt Hippolytus’ og hans fælles dag under vort sekret.

602 1385. 13. august. Hjortholm
Kong Olufforbyder, at nogen som helst befatter sig med Æbelholt klosters bodested i 

Skanør, efter at han ved dom har bekræftet klostrets ejendomsret.

Afskrift i Æbelholtbogen.
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Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge og 
ret arving til Sveriges rige, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 

med Gud.
Eftersom den ærværdige og regelbundne mand broder Asser, abbed i 

Æbelholt, fyldestgørende har påvistog godtgjort over for os og vore da tilste
deværende råder, at et vist bodested på vort marked i Skanør ifølge vore for
gængeres gamle breve og fra lang tid tilbage har tilhørt fornævnte kloster i 
Æbelholt, tildømmer vi, der, som det sømmer sig, ønsker at træde i disse vore 
forgængeres fodspor, fornævnte kloster og sankt Vilhelms kanniker for
nævnte bodested sammesteds i medfør af den over for os stillede sikkerhed, 
at besidde til evig tid. Vi forbyder strengt under trussel om vor nådes forta
belse, at nogen af vore fogeder eller deres officialer på nogen måde befatter 
sig med fornævnte bodested uden samme herre abbeds billigelse og samtyk
ke, såfremt han ønsker at undgå vor kongelige straf. Givet på bispeborgen 
Hjortholm i det Herrens år 1385 på martyren Hippolytus’ og hans fællers 
dag under vort sekret.

1385. 17. august. Gurre 603
Kong Oluf tager provst, dekan, cerkedegn og kapitel i Lund under sin beskyttelse og 

stadfæster og øger deres privilegier.

Original i det svenske rigsarkiv.

Oluf, af Guds nåde Danmarks og Norges, de Venders og Goters konge 
og ret arving til Sveriges rige, til alle, der ser dette brev, hilsen evin- 

lig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi tager nærværende brevvisere, de herrer prov

sten, dekanen, ærkedegnen og hele Lundekirkens kapitel med alt deres gods 
og deres dertil hørende undergivne under vor fred og beskyttelse som særligt 
værn, idet vi overlader dem alt deres gods frit og i lige måde undtaget fra en
hver ledings tynge, ombudsmandens krav, inne, stud og de øvrige afgifter, 
byrder og tjenesteydelser, der hører til vor ret, idet vi desuden viser dem den 
særlige nåde, at alle deres bryder, landboer og gårdsæder og de øvrige af de
res undergivne med undtagelse af dem, der hører under havneinddelin
gen1), for fremtiden skal svare dem og ingen anden for deres forseeler, såvel 
40-marksbøder som de mindre bøder af vor ret, tillige med fredkøb - med 
undtagelse af det, der kommer ind af vrag. Ydermere under og tilstår vi dem
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alle de nåder, friheder, immuniteter og privilegier, som de vides frit at have 
fået af vore forfædre, Danmarks konger, idet vi stadfæster dem med dette 
brev. Af den grund forbyder vi strengt under vor nådes fortabelse, at nogen 
af vore fogeder, sammes officialer eller nogen som helt anden, hvilken stilling 
eller stand han end indtager, fordrister sig til på nogen måde at fortrædige 
dem eller nogen af deres undergivne i modstrid med denne nåde, som vi har 
bevilget dem, såfremt han ønsker at undgå vor harme og kongelige gengæl
delse. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Handlet og 
givet på vor borg Gurre i det Herrens år 1385 torsdagen før ottendedagen ef
ter jomfru Marias himmelfart.

1) jf. DRB. II 5 nr. 326 note 1.

604 1385. 30. august
Henrik Witte, købmand i Malmø, giver sin broder Johan Witte fri rådighed over de 

200 mark rostocksk, som han har stående i dennes hus i Rostock.

Original i Rostock.

Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det læ
se, at jeg Henrik Witte, købmand i Malmø, med dette brev åbent er

kender, nemlig vedrørende de 200 mark Rostockpenge, som jeg har stående 
i min broder Johan Wittes hus, i hvilket han nu for tiden bor som borger i Ro
stock, og som står skrevet i stadens bog sammesteds, dem giver jeg min for
nævnte broder Johan Witte fuldmagt til at indføre og slette1) og gøre og 
undlade at gøre dermed, ganske som om jeg selv var til stede der, og hvad han 
gør i den anledning, det er min fulde vilje, og jeg skal og vil til evige tider ikke 
mere gøre krav på de fornævnte 200 mark og på hele hans ejendom. Til stær
kere vidnesbyrd herom og til yderligere sikkerhed herfor, at jeg vil overholde 
alle disse forskrevne punkter stadig, fast og ubrudt og uden nogen argelist og 
udflugt, har jeg forskrevne Henrik Witte selv hængt mit segl under dette 
brev. Fremdeles har de ærlige mænd, nemlig Henrik Lage, borger, Konrad 
Grevesmolen og Ertmar Stralendorp, købmænd i Rostock og oldermænd for 
købmanden i Malmø, også hængt deres segl under dette brev til vitterlighed 
for, at de var vidne hertil og til stede herved. Skrevet og givet år 1385 efter 
Guds byrd dagen efter sankt Johannes Døberens dag, da hovedet blev hugget 
af ham.

1) nemlig i stadens bog.
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1385. 20. september 605
Jens Helmekesen, bymand i Malmø, sælger en gård sammesteds til ærkebiskop Mogens 

af Lund.

Skånebrevsfo rtegnelsen.

Skøde- eller salgsbrev, udstedt af Jens Helmekesen, bymand i Malmø, til 
ærkebiskop Mogens på en gård, som ligger i Malmø. Givet dagen før 

apostlen sankt Matthæus’ dag 1385.

[1385]'). 27. september. Vordingborg 606
Kong Oluf beder borgmestre og rådmænd i staden Lübeck hurtigst muligt svare, om 

hansestæderne er rede tilforhandlinger førstkommende 29. juli, da han ikke som aftalt med 
Gregor Swerting og Henrik Westhof har fået svar herpå inden 29. september, og redegør 
desuden for trufne forholdsregler mod sørøverne.

Afskrift i Thorn.

T T\ Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge 
V og ret arving til Sveriges rige, hilser Eder, fremsynede og omsigtsfulde 

mænd, vore venner og særlige tilhængere, med Gud, idet vi meddeler Eder, 
at vi såre nylig, da Eders udsendinge til os, nemlig de herrer Gregor Swer
ting, borgmester, og Henrik Westhof, rådmand, skiltes fra os, aftalte med 
dem på denne måde, at I inden den nu tilstundende sankt Michaels dag skul
de meddele os, om det vilde behage Eder at holde en dagtingning med os om
kring nu førstkommende martyren kong Olavs dag inden for vort rige Dan
mark, hvorom I endnu ikke har skrevet til os, hvad vi undrer os meget over. 
Hvis I derfor ønsker at holde den dag, eller hvad I nu end ønsker i denne an
ledning, skal I stadig tilskrive os så hurtigt som muligt, især fordi I nok ved, 
hvorledes det står til og forholder sig i vore riger, eftersom det vilde være nød
vendigt, at vi i tide beder vore råder såvel fra Norge som fra Danmark om at 
være til stede, og nu står vinteren og vinterkulden for døren. Men hvis I øn
sker at holde en anden dagtingning med os på et hvilket som helst tidspunkt 
og sted i vort rige Danmark, da skal I meddele os det i tide, således at vi be
kvemt og i tilstrækkelig tid forinden kan skrive og tilsige vore mænd, råderne, 
fra begge vore riger, hvem vi ønsker at have med hertil. Desuden bringer vi 
det til Eders kundskab, at vi i disse dage har haft adskillige trofaste mænd hos
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os i stor mængde, gennem hvem vi agtede at hjemsøge sørøverne; disse 
mænd havde nu i en måned og mere fartet om på havet med deres flåde for 
at opsøge disse sørøvere. Da det erfaredes af dem, skiltes de fra hinanden og 
forsvandt, og vi ved ikke, hvor de er blevet af. Vi har derfor pålagt og vil på
lægge vore mænd, høvedsmænd og fogeder, at de personligt og ved deres 
mænd efter evne virkningsfuldt skal arbejde herpå, at havet kan fredeliggø
res, og at disse sørøvere vil kunne blive fjernet. Om alt dette skal I så hurtigt 
som muligt tilskrive Eders vilje med denne brevviser, hvem vi beder om hur
tigt må få besked og blive sendt tilbage af Eder, eftersom vi gerne vilde have 
svar, førend vore mænd, som stadig er hos os, skilles fra os. Lev vel i Kristus, 
idet I skal opfordre os til alt, hvad der er kærkomment for Eder. Skrevet på 
vor borg Vordingborg onsdagen næst før sankt Michaels dag under vort se
kret.

1) Gregor Swerting og Henrik Westhof udpegedes på hansedagen 1385 24. juni til at fore
stå tilbageleveringen af borgene i Skåne, jf. nr. 590 § 20. Aftalen om forhandlinger førstkom
mende 29. juli er da indgået inden deres hjemrejse, jf. også nr. 608 og 612. Kong Olufs brev 
med den siden maj 1385, jf. nr. 575 og 580, udvidede titel ‘ret arving til Sveriges rige’ må der
for også dateres til 1385.

607 1385. 4. oktober
Jens Hvid og hans hustru Hille, enke efter Jakob Larsen, skøder en halv klædebod til 

Johan Mer le.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Skøde- eller købsbrev udstedt af Jens Hvid og Hille, enke efter Jakob Lar
sen, til den gode mand Johan Merle på en halv bod, som kaldes klæde

bod, og som ligger mellem Heine Rejes bod (og....).1). Givet selve sankt 
Franciscus’ dag 1385.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Jens Hvid og hans hustru Hille Jakobs skødebrev, givet Johan Merle på en 
halv bod, der kaldes klædebod og ligger i den nordlige del af byen2). Gi

vet 1385.
3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Jens Hvids og hans hustru Hille, Jakob Larsens enkes, skødebrev givet Jo
han Merle på en halv bod, som kaldes klædebod, og som ligger syd for 

Heine af Rejes bod. Givet 1385.
1) beskrivelsen er ikke fuldført. - 2) d.v.s. Skanør jf. nr. 610.
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[1385]1). 6. oktober 608
Rådet i staden Lübeck meddeler de preussiske stader, at man antagelig bør overholde af

talen med kong Oluf om forhandlingerførstkommende 29. juli, og foreslår, at man forin
den den 13. juli afholder forhandlinger mellem staderne indbyrdes om de sager, der skal 
behandles i Danmark.

Original i Thorn.

Meget venskabelig hilsen og oprigtig kærlighed tilforn.
Anbefalelsesværdige elskede venner. Således som det fuldt ud står 

fast for Eders herrer rådsudsendinge, der iøvrigt var til stede ved de forhand
linger, som holdtes i Stralsund, at hansestæderne udsendte to herrer fra dem 
til Danmark for at oplade borgene i Skåne, har da samme herrer over for herr 
Oluf, Danmarks konge, og hans råder og over for fru dronningen af Norge 
forebragt sagerne om stadfæstelsen af de privilegier, som hansestæderne vi
des at have i Norge, og de har ligeledes påmindet om de tab, som er påført 
hansekøbmændene fra Danmarks rige. Men sammesteds blev der derfor - 
det står fast - aftalt en dagtingning, nemlig således, hvis dette behagede stæ- 
derne, at holde i Nykøbing på sankt Olavs dag førstkommende sommer, hvor 
råderne i fællig fra begge riger, nemlig fra Danmark og Norge, samt stæder- 
nes udsendinge skulde mødes med fuldmagt fra begge sider for sammesteds 
at få beretninger og at holde endelige forhandlinger om stadfæstelsen af pri
vilegierne samt om de fornævnte tab. De danske forsikrede derfor, at de hav
de aftalt denne dagtingning således til det tidspunkt i den kommende som
mer, selv om det er en meget lang udskydelse, af den grund, at disse på sam
me tidspunkt skal holde almindeligt rigsmøde, på folkesproget kaldet dane- 
hof, hvor da de danske i fællesskab mødes, som de ikke en anden gang kan 
sammenkalde så omgående. Anbefalelsesværdige elskede venner! Hvis det 
behager Eder, fremsynede mænd, som fornævnt at overholde den termin, da 
synes det os at være rådeligt og til gavn, at hansestæderne før det tidspunkt 
holder en dagtingning her i vor stad Lübeck på jomfruen sankt Margretes 
dag for først at holde samtaler og gensidige rådslagninger om de anliggender 
og sager, som man skal sætte ind på i Nykøbing, og ligeledes for at berette om 
det forhold, hvis det skulde gå således, at man ikke kunde imødekomme stæ- 
derne med nogen billighed, hvad de da agtede at ville gøre i denne anled
ning. Alt, hvad der måtte være Eder til behag, flittige mænd, med hensyn til 
at overholde fornævnte dagtingninger eller ikke, herom beder vi om, at 
Eders svar meddeles os gennem denne udsending. Men på hvilken måde 
man i det kommende år skal forholde sig med pundtolden og fredeskibene,
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herom skal I underrette os om Eders vilje og råd, og den pundtold, som - op
pebåret i det foregående år - I stadig har hos Eder, den vil I kunne sende her
til eller til Stralsund, så at de penge, der, som I ved, skyldes Wulf Wulflam, 
kan blive betalt. Herren bevare Eder lykkelige til evig tid og byd over os. 
Skrevet på ottendedagen efter ærkeenglen sankt Michaels dag under vort 
sekret.

Rådmændene i staden Lübeck.
1) jf. nr. 590 § 20 og nr. 606.

609 1385. 7. oktober. Lund
Ærkebiskop Mogens af Lund lover Niels Mogensen af Fårarp og hans hustru Bodil, 

som har skænket deres gård til cerkebispebordet, at afholde deres årtid af indtægten fra går

den.

Afskrift i Lundebogen.

Mogens, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og 
det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde

lig med Gud.
Den kærlighed, vi har pligt til at vise, skylder vi først og fremmest dem, af 

hvem vi erkender at have modtaget en velgerning. Da den gode mand Niels 
Mogensen af Fårarp i Arvlunda sogn og hans elskede ægtefælle Bodil til vort 
ærkebispebord af særlig hengivenhed har skænket deres gård sammesteds, i 
hvilken de bor, til at besidde med evig ret, ønsker vi derfor med rette at gen
gælde deres hengivenhed med en åndelig belønning og lover dem med dette 
brev på vore og vore efterfølgeres vegne, at deres årtid, når de selv er afgået 
ved døden, hvert år i al evig fremtid skal afholdes i Lundekirkens kor af ind
tægterne af nævnte gård med tre mark penge, der skal fordeles således, at de 
kanniker, der deltager, skal have tolv øre, vikarerne en halv mark, bygnings
fonden en halv mark, de fattige tiggere tre øre og klokkerne en øre penge2). 
For denne sum pantsætter vi evindelig fornævnte gård til det ærværdige ka
pitel i Lund på vore og vore efterfølgeres vegne. Til vidnesbyrd herom har vi 
ladet vort segl hænge under sammen med samme vort kapitels segl. Givet i 
Lund i det Herrens år 1385 på paven og bekenderen sankt Markus’ dag.

1) jf. Weeke 47.
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1385. 9. oktober 610
Vidnesbyrd om, at Jens Hvid skøder en klædebod i Skanør til Johan Merle.

1. Skånebreusjortegnelsen.

V Tidnesbyrdbrev, udstedt af Niels Olufsen, byfoged i Skanør, ogborgme- 
V strene sammesteds angående ovennævnte Jens Hvids og Hilles købs

eller salgsbrev. Givet den 9. oktober 1385’).

2. Udkast til Skånebreusjortegnelsen.

O kanør rådmænds vidnesbyrdbrev om det skødebrev, som Jens Hvid har
K-z udstedt til Johan Merle angående en jord i Skanør, som kaldes klædebo
der. Givet 13841).

1) 1385 må være det rigtige år, jf. nr. 607.

1385. 9. oktober 611
Esbern Gjordsen i Mullerup pantsætter en gård i Skellingsted til fru Margrete Hen- 

ningsdatter.

Eline Gøyes jordebog.

Fremdeles et brev, at Esbern Gjordsen i Mullerup pantsætter fru Margre
te Henningsdatter en gård i Skellingsted for otte mark klart sølv. 

Givet sankt Dionysius’ dag 1385.

[1385]'). 10. oktober 612
Rådet i staden Lübeck meddeler de preussiske stæder, at de har modtaget kong Olufs brev 

af 27. september, som de fremsender, og fremhæver, at de har søgt bekræftelse hos stæderne 
angående 29. juli som forhandlingsdag og venter disses svar herpå.

Original i Thorn.

Meget forbindtlig hilsen med ønsket om evigt vel i venskabelighed til
forn. Enestående elskede venner2). I vil sikkert gerne vide, at me

dens nærværende brevviser allerede havde begivet sig på vej med vore andre 
breve3), har vi modtaget et brev fra herr Oluf, Danmarks konge o.s.v., hvor-
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af vi oversender Eder, elskede venner, en kopi, indesluttet i dette brev. Men 
vi har svaret samme herre konge tilbage på hans brev, at stædernes udsendin
ge, som oplod borgene i Skåne, havde underrettet os tilstrækkeligt om den 
dagtingning, som kongen og hans mænd havde aftalt at holde omkring den 
førstkommende hellige kong Olavs dag. Fremdeles havde vi sendt vore breve 
om samme termin til de andre stæder, hvem det angår sammen med os, og så 
snart vi måtte få svar herom fra dem, vilde vi da yderligere for dem sende den 
herre konge vort svar herom. Men eftersom han skriver om sørøverne, der 
er eftersøgt af hans mænd på havet, har vi da ligeledes skrevet til ham, at hvis 
han vilde forestå og sammen med sine mænd virkningsfuldt træffe forholds
regler, således at sørøverne ikke kunde begå røverier ud fra Danmarks rige, 
vilde han derved vise os meget kærkommen velvilje og forbindtlighed. Og vi 
har tilføjet, at det vilde dette også være for ham selv. Den Almægtige bevare 
Eder, og byd over os. Skrevet dagen efter sankt Dionysius’ dag under vort 
sekret.

Rådmændene i staden Liibeek
1) jf. nr. 606. - 2) adressen står på brevets bagside Skal gives til de hæderværdige og virksomme 

mænd, borgmestre og rådmænd i hansestæderne i Preussen, vore oprigtigt elskede venner. - 3) jf. nr. 608.

613 1385. 10. oktober. Ribe byting
Tingsvidne af Ribe byting om, at Detmar Blå, borger i Ribe har skødet alt det gods, 

han fik med sin hustru Kristine, enke efter Erik Jensen, til Kristian Frellesen.

Original i rigsarkivet.

arkvard Tinhuus, foged på borgen i Ribe, Peder Friis, væbner, Jakob 
Klot, Konrad Konradsen, Mathias Stigsen, Niels Kirt, Lars Degn, 

Hartlev, Walter af Rese og Herman Remsnider, borgere i Ribe, til alle, der 
får dette brev at se eller hører det læse, hilsen med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi i det Herrens år 
1385 dagen efter sankt Dionysius’ og hans fællers dag var til stede på Ribe by
ting, så og i sandhed hørte, at Detmar, kaldet Blå, borger i Ribe, i vor nærvæ
relse til nærværende brevviser, Kristian Frellesen, skødede, afhændede og 
helt og fuldt oplod alt sit gods, som han erhvervede med sin hustru Kristine, 
tidligere enke efter Erik Jensen, såvel inden som uden for staden Ribe, med 
alle dets tilliggender, rørlige og urørlige, nemlig huse af træ og sten, bebygge
de eller øde, grundstykker, agre, enge, græsgange, fiskevande og ligeledes alle
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de åbne breve med deres retskraft, som han erhvervede med samme sin hu
stru Kristine, og desuden alle de bøder, som kan tilfalde fornævnte Kristine 
og Detmar efter fornævnte Erik Jensens død fra de mennesker, som havde 
røvet noget fra fornævnte gods eller på enhver måde forringet det, at besidde 
med evig ret, fra hvilket han undtog halvdelen af den gård, som han nu per
sonligt bebor, og de af ham eller hende indtil denne dag oppebårne afgifter 
af dette førberørte gods. Til vidnesbyrd om alt dette er vore segl hængt under 
dette brev. Givet ovennævnte år og dag.

1385. 13. oktober 614
Klaus Kowal, Henrik Fredag og Jakob Arwersen erklærer, at fogeden i Dragør har bi

lagt en strid om et skib.

Registratur i Lubeckarkivet (19. årh.).

Klaus Kowal, Henrik Fredag og Jakob Arwersen udsteder brev om bi
læggelsen afen strid om et skib gennem fogeden i Dragør. 13. oktober 

1385.

1385. 18. oktober. Ribe 615
Jakob Esbernsen, væbner, pantsætter sit gods i Bjerndrup, listed, Jernved og Hunderup 

samt noget gods i Jerne til lue, ærkedegn i Ribe, for 80 mark lybsk.

Original i rigsarkivet.

Jakob Esbernsen, væbner, til alle der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, atjegogmine ar
vinger i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser herr Tue, ær
kedegn i Ribe, og hans rette arvinger for 80 mark lybske penge, nemlig i ster
linger og Toursmønt, for hvilke jeg med dette brev til samme herr Tue og 
hans arvinger pantsætter alt mit nedenforanførte gods, rørligt og urørligt, 
nemlig mit gods i Bjerndrup, på hvilket Asser Kvist, Ove Brun og Niels Brun 
nu bor, og mit gods i listed i Gørding sogn, på hvilket Lave Jakobsen nu bor, 
mit gods i Jernved, på hvilket Torkil Lavesen bor, samt mit gods i Hunderup 
i Gørding herred, på hvilket Jens Pedersen, Kjeld Kimer og ‘døve’ Lave bor,
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tillige med noget gods i Jerne sogn i Skast herred, på hvilket Lars Nielsen bor, 
med alle tilliggender til samme gods, intet undtaget, idet jeg fast forpligter 
mig og mine arvinger til at hjemle ham og hans arvinger fornævnte gods og 
til at fri det for krav fra hvem som helst, idet denne betingelse er aftalt mellem 
os, at hvis nævnte sum penge ikke fuldstændigt og helt ud bliver betalt på een 
gang inden nu førstkommende mikkelsdag1) i rede og aftalte penge under 
tilsidesættelse og udelukkelse af alle andre forhold, da skal nævnte gods uden 
nogen som helst indsigelse og indvending tilfalde samme herr Tue og hans 
arvinger, som var det skødet og med al ret afhændet til hans nytte, at besidde 
evindelig. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige 
med segl tilhørende de gode mænd, de herrer Niels Krog og Niels Jensen, 
kanniker i Ribe, Johan Greverod og Wilken Piksten, lægmænd og borgere 
i Ribe, til sikkerhed og fuldere vished. Givet i Ribe i det Herrens år 1385 på 
evangelisten sankt Lukas’ dag.

1) 29. september.

616 1385. 18. oktober
Jakob Absalonsen af Liild pantsætter en gård i Malmø til Lydeke Finke.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Pantebrev, udstedt af Jakob Absalonsen af Lilid, væbner, til Lydeke Finke 
på en gård, der ligger mod vest i Malmø, for hvilken han fik 100 mark 

lybske penge til låns. Givet på evangelisten sankt Lukas’ dag 1385.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Jakob Absalonsen af Liilos pantebrev, givet Lydeke Finke på 100 mark 
lybsk, for hvilke han pantsatte ham sin gård, der ligger i Malmø øst for 

Jakob Rytzes gård. Givet 1385.

617 1385. 20. oktober. Slesvig
Biskop Johan af Slesvig henlægger Vor Frue kapel i Kalleby til sankt Johannes kloster 

ved Slesvig

Original på Gottorp.
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Johan, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af kirken i Slesvig, til 
alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen med alles frelser.

Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi, der efter en 
from faders skik nærer medfølelse med nøden hos nonnerne i klostret på Hol
men nær staden Slesvig, som tjener Gud sammesteds, til disse nonner til de
res fælles bord med samtykke af vort elskede kapitel har overdraget og over
drager, har indlemmet og indlemmer og til evige tider med dette brev forener 
og henlægger den hellige jomfru Marias kapel i Kalleby, hvis patronatsret, 
som tilkom den navnkundige fyrste og herre, herr Klaus, af Guds nåde greve 
af Holsten og Stormarn, i medfør af et mageskifte, foretaget med os af patro- 
natsretten til samme mod kirken i Broager1), han ligeledes i sin tid med 
samtykke af den berømmelige junker Gerhard, hans nevø, havde overført til 
disse nonner, således som det klart indeholdes i hans herom affattede åbne 
brev2), med alle frugter, afgifter, indtægter, indkomster, oppebørsler, ofrin
ger og alle dets tilliggender, idet vort cathedraticum3), den herre ærkedeg- 
nens retsplejebeføjelser og gæsteri er forbeholdt os og ham. Til vidnesbyrd 
herom og til større vished om det fornævnte er vort segl sammen med vort 
fornævnte kapitels segl hængt under dette brev. Givet i Slesvig i det Herrens 
år 1385 dagen før de hellige 11.000 jomfruers dag.

1) jf. nr. 586. - 2) nr. 587. - 3) jf. DRB. II 1 nr. 55 note 2 og III 2 nr. 132 note 6.

1385. 29. oktober 618
Niels Hemmingsen Møllers skødebrev til Henneke Agesen.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

< elve fornævnte1) Niels Hemmingsen, kaldet Møllers, skødebrev, ud- 
) stedt til Henneke Agesen. Givet søndagen før allehelgensdag 1385.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

fremdeles ovennævnte Niels Møllers skødebrev på ovenstående handel 
af samme dato.

1) henviser til nr. 619.
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619 1385. 30. oktober
Vidnesbyrd, om, at Niels Hemmingsen Møller skøder sin gård i Malmø til sin medbor

ger Henneke Agesen.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

X Tidnesbyrd, udstedt af vice-fogeden i Malmø sammen med borgmestre 
V og råd sammesteds, at den gode mand Niels Hemmingsen, kaldet

Møller, skødede eller solgte sin gård i Malmø til sin medborger. Givet man
dagen inden allehelgensdag 1385.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Tyge Lille, foged i Malmø, og flere af hans medborgere bevidner oven
nævnte køb. Givet 13841).

1) 1385 må være det rigtige år, jf. nr. 618.

620 1385. 1. november
Anders og Jakob Jakobsen, brødre, kvitterer Jens Duefor 100 lybske mark.

Afskrift i det kongelige bibliotek.

Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi An
ders Jakobsen og Jakob Jakobsen, sambrødre1), erkender med dette 

vort åbne brev, at vi af nærværende brevviser, den velbyrdige mand Jens 
Due, har oppebåret 100 lybske mark, som han var os skyldig i kraft af sit åbne 
brev, for hvilke 100 lybske mark vi lader ham og hans arvinger være kvit og 
aldeles undskyldt. Til større sikkerhed herfor og kundskab herom har vi med 
vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Givet og skrevet 
år 1385 efter Guds fødsel på allehelgensdag.

1) d.v.s. hel brødre.

621 1385. 7. november. Gnoien
Fikke Moltke af Stud feid, ridder, og hans sønner Frederik og Didrik foretager sammen 

med deres fætre Henneke, Otto, Fikke og Albrecht Moltke af Strietfeld en opgørelse af deres 
samlede gæld og deler den mellem sig. Blandt kreditorerne Henneke Limbæk 300 
mark stralsundske penge.

Original i Schwerinarkivet.
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1385. 9. november 622
Mathias Sakstorp tilbagegiver Age Nielsen af Asmundtorp noget gods i Tångelsås.

Skånebrevsfo rtegne Isen.

Mathias Sakstorps tilbagegivelsesbrev, udstedt til den velbyrdige mand 
Age Nielsen af Asmundtorp på det gods, som han havde i pant af for

nævnte Age Nielsen, hvilket gods var beliggende i Tångelsås. Givet dagen ef
ter martyren sankt Villehads dag 1385.

1385. 11. november. Fyns landsting 623
Tingsvidne af Fyns landsting om, at Niels Butze har pantsat en gård i Emtekær til Ot

to Tinhuus og Otto Skinkel for 8 mark lødigt sølv.

Original i rigsarkivet.

Peder Nielsen, kaldet Friis, Niels, præst, prior for nonneklosteret i Dalum, 
Niels Ottosen, Jens Marsvin, Henneke Hammer, Tyge Pedersen, Niels 

Pedersen, Detlev, kaldet Tinhuus, og Niels Andersen af Højme, borgere i 
Odense, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi i det Herrens år 1385 på selve sankt Morten bisps dag 
var til stede på Fyns landsting, så og i lige måde hørte, at en Niels Butze i vor 
nærværelse på samme ting erkendte, at han og hans arvinger i sandhed stod 
i skyld og gæld til de gode væbnere brødrene Otto og Otto, kaldet Tinhuus 
og Skinkel, og deres arvinger for otte mark lødigt sølv, for hvilke penge sam
me Niels Butze til samme brødre Otto og Otto pantsatte sit gods, som da og 
fra arilds tid var frit, nemlig en gård i Emtekær i Tanderup sogn og i Båg her
red, der ifølge arveretten tilkom samme Niels Butze efter hans farbroders 
Navne Bakkensens død - god ihukommelse - med agre, enge, græsgange, 
skove og med alle dens tilliggender, intet undtaget, i nærværelse af mange 
troværdige mænd, på det vilkår, at samme Niels Butze eller hans arvinger et 
halvt år i forvejen skulde meddele samme brødre Otto og Otto, når de vilde 
indløse samme deres gods, og fornævnte Niels Butze og hans arvinger for
pligtede sig til at udrede de samme brødre Otto og Otto og deres arvinger 
fornævnte otte mark lødigt sølv i sølvpenge, såfremt fornævnte gods med ret
te afhændedes fra samme fornævnte brødre Ottos og Ottos besiddelse eller 
på en eller anden måde kom dem afhænde. Dette erklærer vi med dette brev 
med håndslag og med sandfærdige ord og bestyrker dette brev med vore segl 
til fastere sikkerhed og forvaring. Givet ovennævnte år, dag og sted.
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624 1385. 20. november
Gynceke af Falkendal, borger i Roskilde, sælger et grundstykke i rlyskman negaden i 

København til Bertold Skønefeld, borger sammesteds.

Afskrift af Langebek.

Gynceke af Falkendal, borger i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

I skal alle vide, nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg til den hæ
derlige mand Bertold Skønefeld, borger i København, nærværende brevvi
ser, ved tingsvidne og for otte mark sølv fuldstændigt og i sandhed har solgt 
og til hans brug og rådighed evindelig skødet et grundstykke, tilhørende mig, 
i København imellem stadens grundstykke og samme Bertolds grundstykke 
på nordsiden af Tyskmannegaden såvel i dets længde som i dets bredde. Des
uden forpligter jeg mig og mine arvinger til i overensstemmelse med landets 
love at garantere, hjemle og fri samme Bertold Skønefeld og hans arvinger 
hele dette grundstykke for krav og tiltale fra hvem som helst og uden ethvert 
påkrav, støttet på svig, ondsindet list eller bedragerisk påskud. Men hvis for
nævnte Bertold eller hans arvinger skulde lide noget tab angående denne 
hjemling og frigørelse i medfør af dette grundstykke, da binder jeg mig og 
mine arvinger til i overensstemmelse med landets love fuldt ud at holde sam
me Bertold og hans arvinger skadesløse for ethvert tab, som de måtte kunne 
pådrage sig i medfør af fornævnte grundstykke. Til vidnesbyrd herom er mit 
segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, 
nemlig Sommerstorp, borgmester i København, Gødeke Thomsen og Sig- 
vard Stenwek, rådmænd sammesteds. Givet i det Herrens år 1385 nærmeste 
tingmandag før den hellige jomfru Katerines dag.

625 1385. 2. december. Slagelse
Kong Oluf tildømmer arvingerne efter afdøde herr Oluf Pedersen af Nyrup, ridder, gods 

i Orebjerg og Dalby i Horns herred.

Original i rigsarkivet.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge og 
ret arving til Sveriges rige, til indbyggerne på Sjælland, hilsen og nåde.

I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevvisere, arvingerne efter herr 
Oluf Pedersen af Nyrup, fordum ridder, det gods i Orebjerg og Dalby i
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Horns herred, som lovlig blev tildømt samme herr Oluf af den ærværdige fa
der herr Niels, biskop af Roskilde, og andre af vort riges stormænd, der var 
særligt udpeget hertil på vort retterting, og hvilket aldrig senere er blevet af
hændet af disse til nogen anden, til frit at besidde, og vi påbyder, at ingen på 
nogen måde må befatte sig med nævnte gods mod nævnte arvingers vilje. 
Givet i Slagelse under vort rettertingssegl i det Herrens år 1385 lørdagen 
næst efter apostelen sankt Andreas’ dag med Niels Drage som vidne.

1385. 4. december. Odense 626
Kong Oluf stadfaster Odense sankt Knuds klosters breve vedrørende sankt Nikolai kirke 

i Store-Rise på Ærø.

Afskrift i Odensebogen.

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge1), 
til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Da de for os elskede prior og kapitel ved sankt Knud i Odense, således som 
det er kommet til vor kundskab ved deres underretning og klage, ofte i de for
bigangne tider var blevet plaget og fortrædiget af nogle såvel gejstlige som 
lægmænd, som med liden ret havde forsøgt at hindre dem i besiddelsen af en 
sankt Nikolai kirke i Rise på Ærø i Odense stift, skønt denne prior og dette 
kapitel har og havde haft fuld ret til besiddelsen af denne kirke i adskillige år, 
og da vi derfor ønsker fuldstændigt at spærre vejen for disse plagerier og 
hindringer, nemlig således at denne prior og dette kapitel fremtidigt frit og 
i ro kan besidde omtalte kirke, stadfæster, godkender og billiger vi med dette 
brev på vor kongelige myndighed alle de breve, der er givet dem på besiddel
sen af nævnte kirke, hvilken ordlyd de end har. Givet i Odense i det Herrens 
år 1385 nærmeste mandag efter apostelen sankt Andreas’ dag under vort se
kret.

1) i titlen mangler leddet ret arving til Sveriges rige, som kongen første gang benyttede 1385 
23. maj, nr. 580. Afvigelsen kan enten skyldes en overspringelse ved afskrivningen eller snare
re, at brevet er en ikke-kancellimæssig modtagerudfærdigelse, jf. indledningen i Dipi. Dan.
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627 1385. 6. december
Biskop Oluf af Arhus giver bandsretten tilbage til kapitlet sammesteds.

Afskrift i Arhusbogen.

Oluf, af Guds nåde biskop af Århus, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi med dette brev tilbagegiver vort ærværdige kapitel den 
ret, kaldet ‘bandsret’, som samme kapitel ved en særlig nåde for en tid havde 
tilstået os, til evigt at besidde og frit fra krav fra os og vore efterfølgere. Til 
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens 
år 1385 på biskoppen sankt Nicolaus’ dag.

628 1385. 13. december. Marienburg
Reces af de preussiske støders dag i Marienburg.

Original i Danzig (A) og afskrift i Thorn (Ba).

A:
År (13)85 på Lucies dag forsam

ledes rådsudsendingene fra Preus
sens stæder i Marienburg og gen- 
nemdrøftede følgende.

<1>.... ')
<2> Fremdeles om det møde, 

som kongen af Danmark og dron
ningen begærer at holde i Nykø
bing på sankt Olavs dag med stæ- 
derne o.s.v.2) Derom har vi bestemt, 
at man skal skrive til dem i Lü
beck, at det synes os godt, at mødet 
bliver holdt efter kongens og dron
ningens begæring.

<3> Fremdeles om det møde, 
som de fra Lübeck begærer at hol
de på Margretes dag3) før det for-

Ba:
I det Herrens år 1385 på jomfru

en Lucies dag forsamledes de her
rer og rådsudsendingc fra Preus
sens stæder i Marienburg og 
gennemdrøftede det følgende.

<1.... ')
<2> Fremdeles om det møde, 

som kongen af Danmark begærer 
at holde på førstkommende sankt 
Olavs dag med stæderne i 
Nykøbing2), (er det vor vilje,) at 
man meddeler dem fra Lübeck, at 
det er vort skøn, at man skal holde 
møde med kongen.

<3> Desuden om det andet mø
de, der skal holdes i Lübeck efter 
begæring af dem fra Lübeck på
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skrevne møde4), (er det vor vilje,) 
at man skal skrive til dem, at vi i 
god tid vil meddele dem vor vilje 
med breve eller bud på forskrevne 
Margretes dag.

<4> Fremdeles om fredeskibene 
og pundtolden o.s.v., er det vor 
hensigt, at man ikke lægger nogle 
fredeskibe i Øresund i år, ej heller 
skal opkræve pundtold mere, men 
at man tror på kongen, da han har 
svoret med sine mænd indbyrdes at 
gøre sit bedste for at beskytte ha
vet.

<5> .... 5)
<6> Fremdeles om privilegiet 

for vort fed i Skåne”), (er det vor 
vilje,) at man skal undersøge, hvem 
der har det.

<7-15> .... 7)

Margretes dag3) før det forskrevne 
møde4), er det vor vilje, at man 
meddeler dem, at vi vil deltage i 
mødet med bud eller breve og 
meddele det så lang tid i forvejen, 
at det er tidligt nok.

<4> Fremdeles om fredeskibene 
og pundtolden o.s.v., synes det os 
godt, at man i år ikke udruster fre
deskibe og ikke opkræver nogen 
pundtold, men at man tror på kon
gen, da han med sine mænd ind
byrdes har svoret og lovet at be
skytte havet efter sin bedste formå
en.

<5> .... 5)
<6> Desuden skal man med flid 

eftersøge privilegiet for vort fed i 
Skåne”), så man kan vide, hos 
hvem det er opbevaret.

<7-14> .... 7)
1) handler om Dordrecht. - 2) jf. nr. 606, 608 og 612. - 3) 13. juli. - 4) i Nykøbing. - 5) 

handler om møntforhold. - 6) 1370 28. januar, DRB. III 8 nr. 401. - 7) § 7 samt §§ 11-15 hand
ler om lavsforhold, § 8 om Limeburgsaltet, § 9 om aske og § 10 om øltønder.

1385 629
Niels, prior i Dalum, udlejer klostergods til lille Henze, borger i Odense.

Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1385 udlejer Niels, prior i Dalum, noget gods tilhørende 
klostret til Henze, kaldet lille Henze, borger i Odense.

1385 630
Kong Oluf pantsætter gods i Hads herred til herr Erland Kalv.

Referat af Hans Pedersen Horsens.
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luf, Margretes søn, konge af Danmark og Norge, pantsatte ved sit brev, 
skrevet på tysk, mange landboer i Hads herred til herr Erland Kalv.

1385.

631 1[3]85‘)
Godskalk Hemmingsen Degn skøder sit gods i Ods herred til biskop Niels af Roskilde.

Referat i Roskildebispens jordebog').

Først i Højby sogn i Gudmindrup en brydegård, der har seks øre jord, 
giver seks pund korn. Fremdeles i Ubberup en gård på et halvt bol 

jord, giver en mark sølv. Fremdeles sammesteds to andre gårde, enhver har 
to udødelige køer3) og giver en halv tønde smør, af hvilke den ene har fem 
ørtug jord. Fremdeles i Asmindrup sogn i Svinninge to øre jord, giver to 
pund korn. Fremdeles i Skaverup en gård, den har tre udødelige køer3), 
giver en tønde smør. Fremdeles i Svenstrup to gårde, af hvilke enhver har en 
udødelig ko3) og giver en halv tønde smør, og de har to øre jord. I Grevinge 
sogn i Herrestrup en gård, den har 13 ørtug jord, giver to pund korn. Frem
deles i Engelstrup en gård, giver to skilling grot, den har fire ørtug skyldjord.

1) brevet er også registreret i Roskildegårds reg. (omkr. 1570) Gøste (!) Hemmingsen harskødet 
biskop Niels sit gods i Ods herred. Givet 1485 (!). På latin. Året er utvivlsomt fejl for 1385, jf. mage
skiftet 1389 16. oktober, Rep. nr. 3717. - 2) referatet har overskriften Dette nedenanførtegods købte 
bispen af Godskalk Degn i Ods herred. - 3) køer som virning »til evig tid«, jf. DRB. 1112 nr. 89 note 
5.

632 1385
Hamburgs kæmnerregnskab.

Efter tryk i Kåmmereirechnungen der Stadt Hamburg.

For forseelser:  4 mark af Johan Vos på Heine Wraks vegne, fordi han 
sejlede på Ejderen inden for den forbudte tid.....  Til løberne:.... 13 

skilling til en udsending, sendt til landet Hadeln og til Woler Hinrichs på bi
skoppen af Slesvigs vegne... 6 skilling til Timme Fink, til Plon, Gottorp og 
Rendsborg...  13 skilling til Timmeke til herr Klaus, greve, til Danmark.
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1385 633
Tingsvidne om, at Peder Vak, borger i Lund, har skænket en gård i Bronnestad til Bosjø 

kloster.

Udkast til Skånebrevsjbrtegnelsen.

Fornemme mænds tingsvidne, udstedt for Peder Vak, borger i Lund om, 
at fornævnte borger havde skænket en gård i Bronnestad i Gdingeholm 

til Bosjø kloster. Givet 1385.

13<8>5?‘) 634
Anders Uffesen lover, at Torup skal stå kong Oluf åbent.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles Anders Uffesens brev, hvormed han bekender, at Torup skal 
stå kong Oluf åbent, eftersom han havde skødet det til hans bedstefa

der kong Valdemar. Givet 13<8>5‘).
1) Registraturens årstal 1345 er givetvis forkert. 5 er af skriveren skrevet som quinto, hvilket 

antagelig gengiver skrivemåden i det tabte brev og derfor må anses for rigtigt. Da Oluf valgtes 
til konge 1376 3. maj DRB. IV 1 nr. 40, og døde i 1387, synes en rettelse til 13<8>5 at være 
den eneste mulige, jf. iøvrigt om Anders Uffesens besiddelse af Torup 1374 15. marts, DRB. 
III 9 nr. 355, samt 1375 25. maj el. 1. juni, DRB. III 9 nr. 471.

1385 635
Markvard Gesow pantsætter Kejrup med tre gårde til Niels Tagesen.

Kalundborgske registratur (1476).

Markvard Gesows pantebrev, hvormed han pantsætter Niels Tagesen 
Kejrup i Kølstrup sogn i Bjerge herred sammen med tre andre går

de, den ene liggende ved Kejrup, en i Ladby og en i Kertinge med alle deres 
tilliggender for 100 lybske mark. Givet 1385.

1385 636
Markvard Gesow pantsætter to gårde i Kølstrup og Ladby til Niels Tagesen.

Kalundborgske registratur (1476).
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Et brev, at Markvard Gesow pantsætter, sælger og skøder Niels Tagesen 
to gårde i Kølstrup, som Svend Høg bor i, og en anden i Ladby i Køl

strup sogn, som Anders Jakobsen boede i. Givet i det Herrens år 1385.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles et brev, at Markvard Gesow skøder Niels Tagesen to gårde i 
Kølstrup sogn.

637 1385. Slagelse
Niels Sunesen af Kordel gør Ove Lange Hase nederfceldig angående stridigheder dem 

imellem, og dennes gods bliver givet i kongens værge.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles afskrift af flere kongebreve, at Niels Sunesen af Kordel gjorde
Ove Lange Hase af Gåsetofte nederfældig1) for mange stridigheder, som 

han havde med ham; og derefter oplod han dronning Margrete al den rettig
hed, som var tilfaldet ham i alt sagefaldet fra fornævnte Ove. Givet 1385.

Kalundborgske registratur (1476).

To kongebreve, at Ove Lange Hase, blev gjort nederfældig på Niels Su- 
nesens af Kordels vegne, og hans gods givet i kongens værge. Givne 

på retterting i Slagelse i det Herrens år 1385.
1) siges om den sagsøgte, der enten er udeblevet uden lovligt forfald eller ikke har kunnet 

bevise sin uskyld.

638 [1385]1)
De gode mænd i Skåne råder dronning Margrete til at overtage Helsingborg Skanør og 

Falsterbo på kong Olufs vegne.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles fire breve af Skåne, at de gode mænd i Skåne rådede dronning 
Margrete til at overtage Helsingborg, Skanør og Falsterbo og deres til

liggende på hendes søn kong Olufs vegne.
1) Disse skånske breve må antagelig sættes i forbindelse med udleveringen af de skånske 

borge i 1385 efter pantsættelsestidens udløb og de vanskeligheder, der opstod, da hansestæder- 
ne ikke overgav dem 11. maj, som opr. aftalt, cf. nr. 575 og 579-81.
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1385 639
Aslog Klat skøder to gårde til Voer kloster.

Skanderborgske registratur (1606).

k slog Klats skøde til Voer kloster på to gårde, en han selv bor i, og en i 
X Egebjerg, samt Egebjergskov med alt tilliggende. Givet 1385.

1385 460
Aslog Klats skødebrev.
Skanderborgske registratur (1606).

l slog Klats latinske skøde, der lyder ord til andet som det, det er bun- 
X det sammen med. Givet 1385.

1385 641
Povl O luf sen) præst i Arhus, pantsætter en gård i Øster-Skiping som forvedspant.

Skanderborgske registratur (1606).

)ovl Olufsens, præst i Århus, latinske forvedspantebrev på en gård i Øs- 
ter-Skipinge1). Givet 1385.

1) nu Firgårde.

1385 642
Lovhævd på Labing mølle.

Skanderborgske registratur (1606).

ovhævd på Labing mølle. Givet 1385.

1385 643
Povl Larsens skødebrev på gods i Falling.

Akjærske registratur (1611).
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Et pergamentsskødebrev, som Povl Larsen har givet på noget gods i Fal
ling. 1385.

A kjær ske registratur (1591).

Et skødebrev, som Tønnes (!) Wusteni1) har givet på noget gods i Falling.
År 1385.

1) fejl for Thomas Wusteni, jf. nr. 530. løvrigt er han næppe udsteder af brevet, men snare
re modtager af skødet, således som formodet af Poul Rasmussen i Arhusgård og Akær lens jor- 
debog 1544 s. 119-20, da han i 1406 ell. 1409 bl.a. afhænder gods i Falling, jf. ÆA. II 158 A 
20-21. Formuleringen i registraturen 1611 må derfor antagelig være den rigtige.

644 1385
Skødebrev på en gård i Falling og en gård i Alstrup.

Akjærske registratur (1611).

pt pergamentsskødebrev på en gård i Falling og en gård i Ålstrup. 1385.

645 1385
Kristian Peks hustru skøder gods i Skellerup til fru Kristine, herr Jens Andersens.

Maribo klosters registratur (1624).

7 ristian Peks hustrus skøde på gods i Skellerup i Jylland til fru Kristine, 
herr Jens Andersens. 1385.

646 1385 (1319 og 1380).
Breve om gods i Skellerup og i Alsted.

Maribo klosters registratur (1624).

et bundt, hvorpå er noteret nr. 508, findes nogle breve om gods i Skelle
rup i Jylland og i Alsted. 1385, 19, 80.
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1<3>85 647
Kong Oluf tildømmer Jens Mule og Lave Urne gods i Flakkebjerg herred.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Kong Olufs dombrev, hvormed han tildømmer Jens Mule og Lave Urne, 
herr Ture Knudsens arvinger, forskelligt gods i Flakkebjerg herred. 

1<3>85').
1) Registraturen har fejlagtigt 1485. For rettelsen jf. nr. 648. Titre Knudsen levede endnu 

1383, ovf. nr. 414.

1385 648
Jens Mule og Lave Urne indføres i gods i Flakkebjerg herred.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

p t indførelsesbrev, hvorved nogle gode mænd indfører Jens Mule, og La- 
ve Urne i forskelligt gods i Flakkebjerg herred og Slagelse herred. 1385.

1385 649
Jens Pedersen giver Peder Lang brev på Atterup.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

"ens Pedersens brev, givet Peder Lang, på Atterup gods i Slagelse herred.
1385. På latin.

1385 650
Kannikerne Jakob Hennekesen og Jens Jakobsen oplader deres prcebendegods i Valby til 

biskop Niels i Roskilde mod afgift.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

T akob Hennekesen og Jens Jakobsen, kanniker i Roskilde, erkender med 
I dette brev, at de har opladt og undt biskop Niels i Roskilde det gods i Val- 

oy, som ligger til deres præbender, at han kan nyde det i sin levetid mod en 
vis ydelse og afgift1). Givet 1385. På latin.

1) teksten har pensz och affgifft.
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651 1385
Jens Pedersen Mule og Lave Urne skøder deres gods i Ods herred til biskop Niels ajRos

kilde.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Jens Pedersen Mule og Lave Mule (!)’), Niels Urnes arvinger, har skødet 
biskop Niels deres gods i Odsherred. Givet 1385. På latin.

1) rimeligvis fejl for Urne, jf. nr. 647-48 samt Ulsig, Danske adelsgodser 182 med note 158.

652 1385
Kong Oluf pålægger fire mænd at indføre prioren i Antvorskov i Kirkerup.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Kong Olufs befaling til fire herremænd at indføre prioren i Antvorskov i 
Kirkerup i Flakkebjerg herred. 1385.

653 1385
Peder Skyre solgte en gård i Stenstue gade (i Slagelse) til Jens Knudsen.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Peder Skyre solgte Jens Knudsen en gård, beliggende i Stenstue gade 
1385.

654 1385
Herluf Nielsen af Englerup pantsætter en gård i Slagelse, tilhørende Jakob Brages børn, 

til borgmester Niels Bosen sammesteds for 13 mark sølv.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Herluf Nielsen til Englerup pantsatte en gård i Slagelse, tilhørende en 
Jakob Brages børn, som han var værge for, til Niels Bosen, borgme

ster i fornævnte Slagelse, for 13 mark sølv. År 1385.
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13<8>5‘) 655
Kong Oluf giver helligånds huset i Slagelse en gård i Kirkerup.

Antvorskov klosters registratur (1607).

ong Oluf gav en gård i Flakkebjcrg herred liggende i Kirkerup2) til 
helligåndshuset i Slagelse. 13<8>5.

1) Registraturen har fejlagtigt 1315. - 2) reg. har Kirkeby, som må antages at være fejl for 
Kirkerup.

1385 656
lyvelse, Ase og Sandby frifindes for lukning af Lynge skov.

Næstved klosters registratur (1528).

' | lyvelse mændene og dem fra Åse er blevet dømt fri for sammen med 
JL mændene fra Sandby at lukke gærderne om Lynge skovs vænger. 
1385.

[Omkr. 1385]?1) 657
Broder Simon, prior i Odense, overlader et grundstykke til Jens og hans hustru Margrete 

for livstid.

Originalfragment i rigsarkivet.

Broder Simon, prior i Odense, og hele kapitlet [sammesteds, til alle der 
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.]2)

Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi til nærværende 
brevviser [Jens .... og] Margrete, hans hustru og denne Jens’ nærmeste ar
ving, for livstid frit har overladt og udlejet et grundstykke, [på hvilket 
....han] nu bor, idet vi anordner, [at Jens og Margrete], hans hustru og for
nævnte arving hvert år onsdag i påsken af nævnte grundstykke skal betale os 
ti grot ....  to penning, kaldet ‘fiskøpenning’,3).... [dags]værk. Men hvis no
gen..... bestemmer sig for at have nævnte grundstykke fra os, skal han betale 
til os for dette [grundstykke.... ]4). Til vidnesbyrd herom er vore segl [hængt 
under] dette brev. [Givet.... ]dag inden ottendedagen efter Herrens himmel
fartsdag.

1) Simon nævnes som prior 1385 23. januar, nr. 544. Mellem 1369 24. februar og 1377 22. 
juli nævnes Jens som prior i Odense, jf. DRB. III 8 nr. 279 og IV 1 nr. 268. 1390 6. marts var
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Henneke prior i Odense St. Knud kloster, jf. også Rep. nr. 3781. - 2) kun midterpartiet af bi < 
vet er bevaret. - 3) dansk ord i den latinske tekst. De to pcnningkan vel enten være en supple
rende ydelse eller være afløsning af dagsværket afjorden. - 4) meningen må formentlig være, 
at hvis de indgår en aftale med en tredie part, skal han yde det samme til klostret.

658 13[85—96]‘). Omkring 22. juli
Peder Andersen Munk af Hedegård får overdraget Halkoer og Skørbæk på livstid af 

biskop Jakob af Viborg

Viborg stifts registratur (1540erne).

Peder Andersen, der kaldes Munk af Hedegård, anerkender at have faet 
overdraget Halkær af biskop Jakob, for at han skulde opbygge gården 

til gode for stiftet, og desuden Skørbæk, og at det efter hans død skal vende 
frit tilbage til bispedømmet. Givet 13.... sankt Maria Magdalene dag.

1) Peder Andersen Munk nævnes første gang til Hedegård 1385 5. april, nr. 561, og endnu 
til Hedegård 1406 2. september, Rep. nr. 4820. Biskop Jakob af Viborg resignerede før 3. juli 
1396, jf. Acta Pont. II nr. 873.

659 1385-1493
Fire breve på Roskilde domkirkes gods i Reerslev.

Registratur i den arnamagnoeanske samling (18. årh.).

pire gamle breve på noget domkirkegods i Reerslev. Givet fra år 1385 til
1493.
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VEJLEDNING

Registrene er delt i et person- og et stednavneregister. Ved Personnavnene, 
der er ordnet alfabetisk efter fornavne - hvorved å af hensyn til tidligere 
registre inden for Danmarks Riges Breve står foran a - oplyses stilling 
eller egenskab, i hvilken en person forekommer i nærværende bind. - 
Ved Stednavne er såvidt muligt oplyst deres beliggenhed med angivelse af 
herred efter den seneste herredsinddeling, herunder også herrederne i 
Skåne, Halland, Blekinge og Sønderjylland (syd for den nuværende 
grænse), for de udenlandske lokaliteter beliggenhed i de nuværende lan
de. Udenlandske lokaliteter, der kun forekommer i forbindelse med per
sonnavne (slægtsnavne), er anført under disse.

FORKORTELSER

h.= herred. s.= sogn. Sdrj.= Sønderjylland, syd forden nuværende græn
se. N.= Nørre. Sd.= Sønder. V.=Vester. 0.= Øster.



PERSONNAVNEREGISTER

A og Å
Aa se Gerhard, Henneke og Johan.
Age: 1. A. Konstantinsen, munk, senere prior 

i Ahus dominikanerkloster, svoger til Lars 
Pedersen. 1383: 373. 1384: 499. - 2. Å. Bo
sen, afdød, — Margrete. 1384: 500. - 3. Å. 
Nielsen af Asmundtorp. 1385: 622. - 4. Å. 
Pedersen, harejet gods i Billinge. 1381: 177.

Astred: 1. A., Lundeprovstens vikar i Ahus. 
1384: 499. - 2. Å. Andersen, fra Bro. 1380: 
34. - 3. A. Lavesen, på Hviding herred
sting. 1385: 569.

Abbe se Pieter.
Abraham Brodersen, væbner, — Margrete 

Pedersen. 1380: 74. 1382: 283.
Absalon: 1. A. Andersen Gøye af Kærstrup. 

1381: 194. - 2. A. Jakobsen, afdød væbner, 
— Cecilie Jensdatter. 1383: 326. - 3. A. 
Karlsen, væbner. 1380: 67. - 4. A. Kjeld
sen, væbner. 1381: 120. 1383: 395. - 5. A. 
Kragelund, bevidner brev af Fin Nielsen 
Skriver af Sandager. 1385: 593. - 6. A. Mo
gensen af Krenkerap, væbner. 1380: 6. 
1384: 521. 1385: 571.

Adam Hilgeman, sognepræst i Rambin. 
1381: 123 (note). 1382: 223, 225, 290.

Adelheid: 1. A. Vos, afhænder gods til Didrik 
Wardow. 1383: 408. - 2. A., enke efter 
Lambert v. Kampen. 1381: 168.

Adolf: 1. A. 7., greve af Holsten og Stormam. 
1382: 204. 1383: 324. 1384: ^21. - 2. A. 
Haraldsson, norsk råd. 1381: 164.

Ahlefeld sc Klaus.
Albert: 1. A., kantor i Roskilde. 1381: 151.

1383: 405. - 2. A. Albertsen, afdød, —

Ingeborg. 1382: 215. - 3. A. Hennekesen, 
nevø af Peder Strangesen. 1383: 357. - 4. 
A. Kalenberg, dronning Margretes notar. 
1381: 129. 1383: 391. - 5. A. Nielsen (Ro
sensparre), borgmester, senere rådmand i 
Malmø. 1380: 4. 1381: 141, 177. 1384: 509. 
- 6. A. Riwe, rådmand, senere borger i Sla
gelse. 1383: 329. 1385: 573. - 7. A. Skoma
ger, borger i Ribe. 1383: 354.

Albrecht: 1. A., ærkebiskop af Bremen. 1381: 
146. - 2. A., v. Igenhusen, prior i Antvor
skov. 1384: (507). 1385: (572, 573, 652). - 
3. A., konge af Sverige. 1380: 16. 1381: 120. 
1383: 519. 1385: 590. - 4. A. 1., hertug af 
Bayern, greve af Holland. 1384: 464. - 5. 
A. 2. (1.), afdød hertug af Mecklenburg. 
1383: 329. - 6. A. 4. den yngre, hertug af 
Mecklenburg, konge af Danmark, søn af 
hertug Henrik 3. 1380: 24, 64. 1381: 137. 
1384: 522, 524. 1385: 543, 590. - 7. A. Gil
dehus, rådmand i Stralsund. 1385: 590. - 
8. A. v. Helpte, pommersk væbner. 1380: 
50. - 9. A. Heyne, rådmand i Lüneburg. 
1383: 356. - 10. A. Hoyers, rådmand i 
Hamburg. 1383: 333, 356, 392. - 11. A. 
Hoyke, rådmand i Lüneburg. 1381: 145. 
1382: 248. 1384: 444. - 12. A. v. Lange, 
broder til Johan v. Lange. 1385: 597. - 13. 
A. Moltke af Strietfeld, fætter til Frederik, 
Didrik, Henneke, Otto og Fikke Moltke. 
1385: 621.

Alemius de Atrio, i Paris. 1384: 491. 
Alexander, 4., forhen pave. 1384: 505. 
Algot Magnusson, høvedsmand på Oresten.

1385: 594.
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Altena se Walter.
Amedeus, forhen greve af Savoyen. 1383: 317. 
Anders: I. Gejstlige: 1. A., forhen ærkebiskop 

af Lund. 1383: 338. - 2. A., sakristan og 
evig vikar ved Roskilde domkirke. 1381: 
151. - 3. A. Pedersen, gejstlig i Roskilde 
stift, offentlig notar. 1383: 365.

II. Verdslige: 1. A. Davidsen, væbner. 
1380: 67. - 2. A. Fynbo, befuldmægtiget 
for St. Clara kloster i Roskilde. 1384: 484. - 
3. A. Galen, søn af Tue Galen. 1383: 327. - 
4. A. Gris, væbner. 1380: 72. 1381: 111, 133. 
1382: 304. - 5. A. Gris, borger i Slagelse. 
1385: 573, 574. - 6. A. Hennekesen, i 
Odense. 1382: 291. - 7. A. Holbæk, råd
mand i København. 1380: 20. - 8. A. Ing- 
varsen, afdød, har skænket gods til Tårs kir
ke. 1381: 143. - 9. A. Jakobsen aflbstemp, 
ridder. 1380: 67. 1381: 165. - 10. A. Jakob
sen af Tbrringe, væbner. 1384: 492. 1385: 
592. - 11. A. Jakobsen (Lilje-Lunge), bro
der til Folmer Jakobsen. 1382: 214, 215. - 
12. A. Jakobsen, broder til Jakob Jakobsen. 
1385: 620. - 13. A. Jakobsen, fæster i Lad
by. 1385: 636. - 14. A. Jensen (Lodehat), 
broder til biskop Peder af Våxjo. 1385: 542. 
- 15. A. Jensen af Særslev. 1381: 108. - 16. 
A. Kluk, afhænder gods til Konrad Moltke. 
1381: 189. - 17. A. Mortensen, rådmand i 
Malmø. 1384: 492, 509. - 18. A. Nielsen af 
Skabersjd, ridder. 1383: 331. - 19. A. Niel
sen, væbner, — Helene. 1382: 293. - 20. A. 
Nielsen, i Roskilde. 1380: 72. - 21. A. Niel
sen, har besiddet gods i Skåne. 1383: 408. - 
22. A. Olufsen af lystofte, ridder. 1382: 
299. - 23. A. Olufsen, væbner. 1381: 172. 
1384: 460. - 24. A. Ovesen, afdød væbner. 
1384: 446, 462. - 25. A. Pallesen, bevidner 
brev af Mogens Jensen. 1381: 126. - 26. A. 
Pedersen (Panter) af Svanholm, væbner, 
barnebarn af Cecilie, broder til Edle og 
Marina. 1380: 94, 95, 96. 1382: 272. 1383: 
401, 405. 1384: 455. - 27. A. Pedersen, 
borgmester i Madmø, — Ingerd Jensdatter. 
1381: 141, 171. 1384: 509. - 28. A. Peder
sen, rådmand i Malmø. 1384: 492. - 29. A. 
Pedersen, borger i Odense. 1384: 432. - 30. 
A. Mortensen Pep, ridder. 1383: 340. - 31.

A. Sjundesen (Mule) af Kærstrup, væbner, 
— Kristine Absalonsdatter, svoger til Ros
kildebispen Niels. Omkr. 1380: 102 (note.). 
1383: 326. 1384: 460, 474. 1385: 592. - 32. 
A. Stigsen, væbner. 1381: 156. - 33. A. 
Stigsen, barnebarn af Kjeld Pedersen. 
1383: 379. - 34. A. Uffesen, ridder. 1385: 
634. - 35. A., fæster i Eskebjerg. 1383: 327. 

Andreais: 1. A. v. Barth, afgiver løfte til råd- 
mændene i Stralsund. 1385: 597. - 2. A. 
Bodendik, afgiver løfte til rådmændene i 
Stralsund. 1383: 313.

Andries Peye, rådmand i Stavem. 1381: 145, 
165. 1383: 392.

Angelus de Florencia, apoteker i Prag. 1380: 
56.

Anna, enke efter Eler Stampe. 1381: 173.
Anthonius de Ponto, kannik i Aachen. 1382: 

267.
Anton: 1. A. v. Piessen, kainnik i Lübeck. 

1381: 139. - 2. A. v. d. Buge, Bertold Wus- 
sekes fælle. 1382: 261, 277. 1383: 365. - 3. 
A. Kraissow, rügisk væbner, fader til Johan 
Krassow. 1380: 17. 1382: 261, 277. 1383: 
314, 365.

Anund Hemmingsson, bevidner afviklingen 
af Johain Skyttes gæld. 1383: 390.

Arine Knudsdatter af Savnsø, Absadon Mo
gensens frænke. 1384: 521. 1385: 571.

Amadd Bager, afdød, — Magdadena. 1385: 
541.

Ambjørn, søn af Helga, broder til Peter. 1382: 
244.

Arnold (se også Amadd og Arnoldus): 1. A. 
Skelhom, munk i Antvorskov. 1385: 544. - 
2. A. Wulf, kaldet v. Dingen, i Stralsund. 
1383: 312. - 3. A. v. Erle, i Lübeck. 1383: 
329. - 4. A. Felthusen, har bod i Falsterbo. 
1381: 161. - 5. A. Karow, svensk væbner. 
1381: 120. - 6. A. Kröpelin, borgmester i 
Rostock. 1380: 64. 1381: 129, 145. 1382: 
248. 1383: 333. 1384: 464. 1385: 557. - 7. 
A. Lange, rådmamd i Greifswadd. 1384: 
464, 502. - 8. A. Letzenitze, rådmamd i 
Greifswadd. 1382: 263. 1383: 392. 1384: 
464. - 9. A. Moltke, afdød ridder, — Elene 
af Helsinge. 1383: 415. - 10. A. Sinneghe, 
borger i Lübeck. 1381: 163. - 11. A. v. So-
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est, rådmand i Stralsund. 1383: 333. - 12. 
A. Stubbekøbing, i Stralsund. 1380: 47. - 
13. A. v. Verden, i Stralsund. 1383-84: 
424. - 14. A. v. d. Wisch, holstensk væbner, 
broder til Markvard Rorland. 1382: 278. - 
15. A. v. d. Wisch, vistnok afdød holstensk 
væbner (= nr. 14?). 1383: 404. - 16. A. 
Wittenborg, broder til Katerine. 1384: 523. 
- 17. A. Vot, Wulf Wulflams medlover. 
1382: 263. 1383: 356.

Amoldus Placgal, dommer i Livland. 1383: 
403.

Arvid Piik, bevidner breve af Ingemar Staar 
og Nils Wæmundsson. 1381: 183. 1383: 
390.

Aske se John.
Aslog Klat, skøder gods til Voer kloster. 1385: 

639, 640.
Asser: LA., abbed i Æbelholt kloster. 1385: 

601, 602. - 2. A. Kvist, fæster i Bjemdrup. 
1385: 615. - 3. A. Manderup, farbroder til 
Helene — Anders Nielsen. 1382: 293. - 4. 
A. Meretesen, fæster i Fåborg. 1384: 467.

Assiaco se Philippus.
Athelstan, forhen konge af England. 1381: 

174.
Attendom se Gerhard og Godskalk.
Atrio se Alemius.
Aurelianis se Reginaldus.

B
Båd se Mogens.
Badiseren se Gerlak.
Bager se Amald.
Bagge se Ove og Povl.
Baggel se Winold.
Baggendorp se Gerhard.
Baldewin fra St. Omer, kaptajn fra Sluys.

1382: 208, 210.
Bandelvitz se Henrik og Mathias.
Bantzekow se Markvard.
Barbuto se Laurentius.
Bamekow se Dargeslav og Henrik v. Bame- 

kow.

Bamim, Barnum: 1. B. 4., forhen hertug af 
Pommem-Stettin, fader til hertugerne Var- 
tislav 6. og Bugislav 6. 1380: 50. - 2. B. 
Eriksen (Skarsholmslægten), ridder, søn af 
ridderen Erik Bamumsen. 1381: 108, 150. 
1382: 201, 206, 285.

Barratis se Petrus.
Barsebek se Henrik.
Barth se Andreas.
Bartholomæus: 1. B. Prignanus se Urban 6. - 

2. B., abbed i St. Laurentius’ kloster nær 
Trento. 1380: 56.

Bartskærerske se Sofie.
Barun se Torkil.
Bassat se Jon.
Beisse sejens, Niels, Peder og Sten.
Behr se Fikke.
Beke, frue, — Henneke Preen. 1380: 77.
Beli se Franciscus.
Bene se Eilman.
Bengt Nilsson, bevidner brev af Nils Stolpe. 

1385: 542. (se også Bent).
Bennike: 1. B. Hennekesen, kannik i Roskil

de. 1384: 477, 484. - 2. B. Albertsen, præst.
1383: 332. - 3. B., Henrik Büschows bro
dersøn. 1384: 456.

Bent: 1. B., dekan i Gårds h. 1383: 352. - 2. 
B. Byg (Grubbe) af Gunderslevholm, rid
der, senere kammermester, — Helene. 
1380: 7, 72. 1381: 111, 133, 150. 1382: 219, 
272, 285. 1385: 575. - 3. B. Esping, bevid
ner brev af Karl Nielsen. 1383: 366. - 4. B. 
Jonsen, væbner. 1385: 568. - 5. B. Kapolin, 
borger i Lund. 1383: 371. - 6. B. Mogen
sen, har skænket gods til Bosjø kloster. 
1381: 147, 148. - 7. B. Nielsen, norsk råd. 
1381: 164.

Benynghens se Johannes.
Bere se Simon.
Berewold se Vilhelm og Wilken.
Berg, lovmand i Norge. 1384: 487. Se også 

Henning.
Bernardus Calueti, magister i teologi. 1384: 

504.
Bernhard: 1. B. Luchten, offentlig notar, 

gejstlig i Kammin stift. 1384: 505. - 2. B. v. 
Münster, magister, offentlig notar, gejstlig i 
Kammin stift. 1384: 505. - 3. B. Kemerer,
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præst i Roskilde stift. 1383: 349. - 4. B. 2., 
herre til Werle. 1380: 16. - 5. B. Koesfeld, 
medeksekutor af Smale Hintzes testamen
te. 1384: 523. - 6. B. v. d. Lancken, i Stral
sund. 1380: M (note 3). - 7. B. Rike, afdød, 
— Margrete. 1382: 280.

Bemike Skinkel, har aflagt løfte for dronning 
Margrete. 1382: 272.

Bertold: 1. B. v. Brunswig, afdød ærkedegn i 
Ejdersted. 1381: 136. - 2. B. Quatz, sogne
præst i Altenkirchen. 1382: 290. - 3. B. 
Wusseke, kannik i Roskilde, biskop Niels’ 
official på Rügen. 1382: 261, 277, 290, 298. 
1383: 316, 365. - 4. B. Rudolfs, skolemester 
i Güstrow. 1383: 349, 350, 384, 385. 1384: 
513. - 5. B., præst i Swantegur. 1383: 365. 
- 6. B. Huxer, afdød, — Cecilie. 1381: 175. 
- 7. B. Korsener, i Danzig. 1381: 162. - 8. 
B. Nienborg fra Lübeck, skibsejer. 1382: 
248, 263. 1383: 333, 392. 1384: 429, 430, 
464. 1385: 565, 566. - 9. B. Quatz, far bud
skab om lejde af Niels Jensen Svarteskå- 
ning. 1385: 600. - 10. B. Schottorp, råd
mand i Stettin. 1384: 502. - 11. B. Skøne- 
feld, borger i København. 1385: 624.

Bertram: 1. B. Horborg, rådmand i Ham
burg. 1382: 248. 1383: 333, 356, 392. 1384: 
444. - 2. B. Nipritz, bandlyst lægmand i 
Roskilde stift. 1381: 118, 123. - 2. B. Wulf- 
lam, borgmester i Stralsund. 1380: 64. 
1381: 129, 165. 1382: 203, 221, 263. 1383: 
333, 356, 399. 1384: 450, 464, 502. 1385: 
590.

Besco se Johannes.
Beteke, datter af Henrik Büschow, søster til 

Geseke og Taleke. 1384: 456.
Beteke se Hartvig.
Bikketut se Herman.
Bille se Niels Esbemsen, Niels Jakobsen og 

Peder.
Birger, ærkebiskop af Uppsala. 1380: 57. 

1381: 127. 1382: 274.
Birger se Niels.
Birgitta af Vadstena. 1382: 274.
Bisanten se Walter.
Bisset se Robert.
Bitermire se Johannes.
Bitsere se Henrik.

Bjørn Olufsen, væbner. 1381: 194. 1382: 272. 
Blå se Detmar v. Gatmer.
Blek se Niels.
Blixe Krummedige, broder til Hartvig 

Krummedige. 1380: 18.
Bo: 1. B. Dyre, ridder.1381: 111, 133. - 2. B. 

Erlandsen, fæster i Strøby. 1383: 340. - 3. 
B. FalkafGisselfeld, væbner. 1381: 193. - 4. 
B. Friis, sognebo i Tirsted. 1382: 237. - 5. 
B. Jonsson, drost i Sverige. 1381: 120, 122. 
1384: 461. - 6. B. Porse, oplader breve til 
Ture Knudsen. 1380: 97. - 7. B. Pedersen 
Skytte, indbygger i Malmø. 1382: 284. - 8. 
B., broder til Jens Pedersen Dårsvend. 
1382: 302.

Bodendik se Andreas og Peter.
Bodil: 1. B. Galles, sognebo i Tirsted. 1382: 

237. - 2. B. Nielses, — Niels Mortensen og 
søster til Ingerd. 1384: 515. - 3. B., enke ef
ter Fuglesang. 1383: 357. - 4. B., indgivet i 
Bosjø kloster, datter af Lucie Agesdatter. 
1380: 55. - 5. B., ~ Niels Mogensen af Få
rarp. 1385: 609.

Boje Kallesen, fæster i Rantrum. 1381: 166. 
Bokholt se Johan.
Bole se Godeke og Herman.
Bolt se Ogmund.
Bonde Pedersen, værge for Kristine Madsdat

ter. 1381: 112.
Bonde se Ove, lord og Trued.
Bonifacius 8., forhen pave. 1381: 119. 1382: 

232, 243. 1383: 347. 1384: 505.
Borante: 1. B. v. Horst, præst i Zudar. 1383: 

365. - 2. B. Podebusk, ridder, fader til Hen
ning Podebusk d. æ. 1380: 53, 54. - 3. B. 
Podebusk, søn af Gisla og Henning Pode
busk, broder til letze, Hans og Predbjørn. 
1381: 121.

Borch se Walter.
Boretteke se Henneke.
Borne se Tideke.
Bose se Evert.
Bosel se Kristian.
Botolv Eindridesson, i Bergen. 1383: 393.
Boutardi se Johannes.
Bowerstorp se Jakob og Regner.
Boynton se Thomas.
Boystorp se Godskalk.
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Brage sejakob.
Brahe se Eskil.
Brand se Olav.
Brandio se Johannes.
Brantzow se Ludolf.
Braunsberg se Konrad.
Bremen se Godeke.
Breyde se Hartvig, Helrik, Henneke og 

Markvard.
Brimle se Herlug.
Brispe se Påskedag.
Brok se Esger.
Brokenhus se Niels.
Brokman, rejser krav vedrørende Bertold Ni

enborgs kogge. 1382: 263.
Brun sejens Nielsen, Niels, Ove og Torben.
Bruno Wardenberg, rådmand i Stettin. 1381: 

165.
Brunswig se Bertold.
Bryde se Niels.
Bryms sejens.
Brynneke, borger i Roskilde. 1383: 394.
Bryske se Hartvig og Ivan.
Brøger se Hartvig Krummedige.
Bueue se Henricus.
Buge se Anton.
Buggenhagen se Degenhard og Wedege.
Bugislav: 1. B. 5., forhen hertug af Pom- 

mem-Wolgast. 1384: 471. - 2. B. 6., hertug 
af Pommem-Wolgast, søn af hertug Barnim 
4. og broder til hertug Vartislav 6. 1380: 16, 
50. - 3. B. 7., hertug af Pommem-Stettin, 
broder til Kasimir 4. og Swantibor 3. 1380: 
16. - 4. B. 8., hertug af Stettin. 1380: 16.

Buk se Heine og Jens.
Bukow se Nicolaus.
Buleken se Peter.
Bunkeflo sejakob Gøtriksen.
Bunstorp se Eler.
Burchard: 1. B. Wesendal, notar i Branden

burg stift. 1383: 403. - 2. B. Plötze, råd
mand i Stralsund, fader til Jakob Plötze. 
1384: 464. 1385: 565, 566. - 3. B. Sachtle- 
ben, broder til Margrete, enke efter Bern
hard Rike. 1382: 280. - 4. ‘lange’ B. Skin
kel, medlover for Lydeke Skinkel, Henrik 
Wardenberg og Påskedag Brispe. 1382: 
221.

Buren se Didrik og Johan.
Burow se Eler, Markvard og Nicolaus.
Butze se Niels.
Byg se Bent.
Büschow se Henrik.
Büschows se Gese.
Bützow se Johan.
Bækkeskov se Oluf.
Bæversten se Henneke.
Bölting se Johan.

C
Caracciolo se Riccardus.
Cecilie: 1. C. Amoldsdatter, afhænder gods i 

Slagelse til Oluf Krum. 1380: 99. - 2. C. 
Jensdatter, nonne i Roskilde St. Clara klo
ster. 1384: 484 - 3. C. Jensdatter, afdød, 
— Absalon Jakobsen. 1383: 326. - 4. C. 
Olufsdatter, enke efter Niels Tygesen af 
Vinstrup. 1382: 296. - 5. C. Pedersdatter, 
søster til Jens Pedersen af Hillerødsholm. 
1381: 144.1382: 260. - 6. C. Tidemansdat- 
ter, enke efter Henze Læge d. y., — Jens 
Ulfsen. 1384: 439. - 7. C., afdød, Anders 
Pedersens, Edles og Marinas bedstemoder. 
1383: 405. - 8. C., enke efter Bertold Hu- 
xer. 1381: 175. - 9. C., afdød, — Esger 
Brok. 1381: 106. - 10. C., - Godskalk 
Hemmingsen. 1380: 61. - 11. C., enke efter 
Herman Tralow. 1382: 231. - 12. C., datter 
af Jens Skydebjerg. 1384: 477. - 13. C., — 
Heine Solebaer. 1385: 589.

Chassignolliis se Johannes.
Chauuengiis se Johannes.
Clemens: 1. C. 5., forhen pave. 1384: 505. - 

2. C. 6., forhen pave. 1384:505. - 3. C. 7. 
(Robertus de Gebennis), pave. 1381: 139. 
1382: 232.1383: 317, 347, 375, 423 (note 1). 
1384: 490, 491, 497, 498, 504, 510. 1385: 
553. (se også Klement).

Clendenst se Johan.
Colinus Sapientis, gejstlig i Paris. 1384: 504. 
Condeto se Johannes.
Costioti se Herveus.
Coustelli se Johannes.
Crepon se Petronilla.
Crispin se Segebod.
Czegher se Henneke.
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D
Då se Kristian Då og Peder Tå.
Dårsvend se Bo og Jens Pedersen.
Daci se Plurimus.
Dangello se Milo.
Daniel: 1. D. v. Loppenitze, rügisk væbner, 

broder til Nicolaus v. Loppenitze. 1381: 
107. - 2. D. Frankenberg, har penge til go
de hos Henrik Franke. 1383: 348.

Dankenhagen se Klaus.
Dargemer Maskenholt, rügisk væbner. 1382: 

203.
Dargeslav v. Bamekow, pommersk ridder. 

1380: 50. 1383: 365.
Dargetzow se Johan.
Darre se Jon.
Dartzow se Gerhard og Peter.
David Tygesen, bymand i Helsingborg. 1380: 

36. 1381: 135.
Degenhard Buggenhagen, ridder, senere hof

mester. 1381: 165. 1382: 221. 1385: 575.
Degn se Godskalk, Kjeld, Lars, Lave, Mikkel, 

Niels, Peder, Povl og Regnvald.
Delevitz se Henrik.
Delmenhorst se Didrik.
Dene se Klaus og Niels.
Depenbrok se Wilken.
Detlev: 1. D. Smiter, kannik i Slesvig. 1383: 

406. - 2. D. Knud, sørøver, tår våbenstil
stand med Hansestædeme. 1381: 165. 
1382: 221. - 3. D. Mane, forhen borger i 
Lübeck. 1382: 268. 1384: 466. - 4. D. 
Stampe, væbner. 1385: 595. - 5. D. Rant
zau Struve, broder til Lyder Rantzau. 
1384: 441 - 6. D. Tinhuus, væbner, senere 
borger i Odense. 1381: 114, 173. 1385: 623.

Detmar: 1. D. Dus, præst i Roskilde. 1383: 
316, 351. - 2. D. v. Gatmer, kaldet Blå, — 
Kristine, enke efter Erik Jensen. 1385: 588, 
613. - 3. D. Tidemansen (i seglet: Dylmer), 
borger i Ribe, fader til Frederik. 1381: 117. 
1383: 320. 1384: 470, 516. 1385: 569, 588. 
- 4. D. Wittenborg, erhverver gods i Fal- 
sterbo. 1380: 31.

Didrik: 1. D. Koller, magister, professor i teo
logi. 1383: 370. - 2. D, præst i Rostock. 

1381: 140. - 3. D. Åstredsen, ridder. 1382: 
260. - 4. D. v. Buren, afgiver løfte til råd- 
mændene i Stralsund, fader til Johan. 
1383-84: 425. - 5. D. Delmenhorst, borger 
i Stralsund. 1380: 31. - 6. D. Holtik, afgiver 
løfte til rådmændene i Stralsund. 1382: 
250. - 7. D. Høken, holstensk ridder. 
1382-1413: 306. - 8. D. Krüdener, råd
mand i Stralsund. 1381: 145, 165. 1382: 
248. 1384: 450, 464. 1385: 590. - 9. D. 
Luchten, fra Rostock, død i Malmø. 1382: 
250. - 10. D. v. Lübeck, far kvittering af 
Robert Rikardsen. 1380: 65. - 11. D. v. 
Rampen, rådmand i Wismar. 1380: 64. 
1382: 248. - 12. D. Ruter, Henning Tzules 
nevø. 1383-84: 424. - 13. D. Smed, løber 
fra Hamburg. 1383: 407. - 14. D. Spring- 
intgud, rådmand i Lüneburg. 1381: 145. 
1382: 248. 1383: 333, 356, 392. 1384: 444. 
- 15. D. lop, afgiver løfte til rådmændene i 
Stralsund. 1380: 46. - 16. D. v. Unna, råd
mand i Stralsund. 1385: 590. - 17. D. v. 
Walle, rådmand i Zutphen. 1382: 248. - 
18. D. Wardow, erhverver gods i Skåne. 
1383: 408. - 19. D. Wibrand, fra Nykø
bing. 1380: 44. - 20. D, søn af Fikke Mok
ke, broder til Frederik. 1385: 621.

Dingen se Arnold Wulf og Lambert. 
Domicelli se Nicolaus.
Donald Heselrigg, i den engelske konges tje

neste. 1384: 518.
Dortmund se Henrik. 
Dosenrode se Sigfred. 
Drage se Niels.
Dragenborch se Heine. 
Drammendorp se Henrik. 
Drantzow se Otto.
Drilleben se Hannes.
Dronethus, ordensmester i antonitterklostret i 

lempzin. 1384: 505.
Drumme se Peder.
Duchgerowe se Johan. 
Dudesche se Henrik. 
Due se Jakob, Jens og Peder. 
Dummermod se Michael. 
Dus se Detmar, Malte og Niels. 
Duzekop se Nicolaus.
Dyre se Bo.
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E
Ebbe: 1. E. Hare, har besiddet gods i Alge

strup. 1384: 460 - 2. E. Jakobsen (Lilje- 
Lunge), Roskildebispens foged på Østrup. 
1380: 37, 70. - 3. E. Nielsen, arving efter 
Anders Pedersen, i Malmø. 1384: 509. - 4. 
E. Piik, ridder. 1385: 594.

Edelheid, abbedisse i Roskilde St. Clara klo
ster. 1380: 60. 1384: 457, 473.

Edle: 1. E. Andersdatter, af Spanager. 1384: 
532. - 2. E. Jessikes, i Roskilde. 1381: 119. 
- 3. E. Nielsdatter, enke efter Lunge Niel
sen, datter af Niels Dus, søster til Malte 
Dus. 1380: 40. - 4. E., søster til Anders Pe
dersen og Marina, barnebarn af Cecilie. 
1383: 405. - 5. E., frue, har gård i Roskilde. 
1380: 63.

Eek se John.
Est sejens.
Ege se Lars.
Eggert: 1. E. Kletkamp, besegier brev for Ka- 

terine Eriksdatter. 1381: 117. - 2. E. Sege- 
bode i Stralsund, modtager forsikringer på 
Henning Podebusks vegne. 1382: 203.

Eilman Bene, rådmand i Lüneburg. 1383: 
356.

Eivind Lodvesson, har dræbt Peder Tbrsteins- 
son. 1382: 255.

Elene af Helsinge, enke efter Arnold Mokke. 
1383: 415. (se også Helene).

Eler: 1. E. Bu nstorp, præst, Adolf 7. s notar. 
1382: 204. - 2. E. Burow, i Stralsund. 1384: 
485. - 3. E. Hennekesen, bymand i Slagel
se. 1381: 160. - 4. E. Rantzau Faas, bevid
ner brev af Klaus Spliet Mosegård. 1382: 
254. - 5. E. Rantzau, i forlig med Hanse- 
stæderne. 1381: 165. 1382: 221, 233. - 6. E. 
Spliet den ældre, bevidner brev af Klaus 
Spliet Mosegård. 1382: 254. - 7. E. Stam
pe, afdød væbner, — Anna. 1381: 173. - 8. 
E., løber fra Hamburg. 1383: 407. 1384: 
527.

Elisabeth: 1. E. af Lüneburg, — grev Klaus af 
Holsten og Stormarn. 1383: (383). - 2. E., 
— Herman Kerndorp. 1383: 330. - 3. E., 
datter af Jakob Rogge. 1384: 485. - 4. E., 
moder til Johan Duchgerowe. 1380: 48. - 5.

E., enke efter Kristian Grelle, — Henneke 
v. d. Aa. 1383: 315.

Ende se Heine.
Erenbert, præst i Sakskøbing. 1382: 237.
Erik: 1. E. Ovesen, gejstlig i Odense stift, of

fentlignotar. 73<93:351. - 2. E. 4. den yngre, 
hertug af Sachsen-Lauenburg. 1380: (64). 
- 3. E. Bamumsen, afdød ridder, — Ger
trud, fader til Bamum Eriksen. 1381: 108. 
1382: 238. 1385: 545. - 4. E. Ebbesen, råd
mand i Lund. 1381: 135. 1383: 318. - 5. E. 
Holk, ridder. 1380: 15. - 6. E. Jensen, af
død, — Kristine. 1385: 588, 613. - 7. E. 
Karlsson, svensk ridder. 1381: 120. - 8. E. 
Krummedige, væbner, broder til Segebod 
Krummedige. 1380: 18. - 9. E. Nielsen af 
Hørsholm, afdød væbner. 1380: 11, 72. 
1382: 219. 1383: 397. - 10. E. Pileman, 
væbner. 1380: 2, 86. 1381: 192. - 11. E. 
Rind, afdød, — Katerine Eriksdatter. 
1381: 117.

Erland: 1. E. Algotsson, bevidner brev af Nils 
Wæmundsson. 1383: 183. - 2. E. Filipsson, 
skatmester i Bergen. 1382: 244. - 3. E. 
Kalv, ridder. 1385: 630. - 4. E. Krügelund, 
har haft gods i pant. 1381: 194.

Erle se Arnold og Hildebrand.
Ertmar: 1. E. v. d. Lancken, fader til Henrik 

v. d. Lancken. 1382: 261, 277. 1383: 365. - 
2. E. Stralendorp, købmand i Rostock, ol
dermand i Malmø. 1385: 604.

Esbem: 1. E. Jakobsen, dekan i København, 
senere tillige official på Rügen. 1382: 261, 
277, 290, 298. 1383: 316, 351, 365. 1385: 
549. - 2. E. Gjordsen, i Mullerup. 1381: 
157. 1383: 420. 1385: 611.

Esger: 1. E. Jul, forhen ærkebiskop af Lund. 
1382: 288. - 2. E. Brok af Häckeberga, 
væbner, forhen — Cecilie. 1380: 67. 1381: 
106. - 3. E. Larsen, fæster i Guldager. 
1382: 241.

Eskil: 1. E. Feddersen, kannik i Ribe, senere 
provst i Varde syssel. 1381: 163. 1385: 569. 
- 2. E. Brahe af Falkenberg, væbner. 1380: 
67. 1384: 529. - 3. E. Bosen Falk af Vallø, 
væbner. 1380: 90. 1381: 165. 1382: 248. 
1383: 327, 340, 401. - 4. E. Pedersen Falk 
den yngre, far løfte af Johan og Hartvig
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Hummersbüttel. 1380: 33. 1384: 455. - 5. 
E. Mogensen, væbner. 1380: 67. 1381: 122. 
1384: 500. - 6. E., fæster i Hoby. 1383: 326.

Esping se Bent.
Essen se Lambert.
Est sejens.
Eumham se William.
Everhard (se også Evert) : 1. E. Nienstede i 

Danzig. 1381: 170. - 2. E. v. d. Orde, læg
mand i Roskilde stift. 1381: 123. - 3. E. 
Smylow, har haft bod i Falsterbo. 1381: 161. 
- 4. E. Struk, skipper, (borger i Danzig). 
1381: 181. - 5. E. Wistrate, rådmand i 
Dortmund. 1383: 356.

Evert: 1. E. Biankensten, borger i Malmø. 
1380: 4. - 2. E. Bose, rådmand i Kampen. 
1382: 248. 1383: 333, 356. 1384: 464, 502. 
- 3. E. Grubbe, bevidner brev af Bamum 
Eriksen. 1382: 201. - 4. E. Hennekesen, fa
der til Margrete. 1384: 488. - 5. E. Moltke, 
ridder, marsk, broder til Fikke og Henneke 
Moltke. 1380: 33. 1381: 156. - 6. E. Molt
ke, afdød ridder, — Helene af Bjemede. 
1382: 214, 215. - 7. E. Moltke, væbner, se
nere af Veksø, broder til Henneke og Kon
rad Moltke. 1382: 214, 215, 238. 1383: 310, 
311. 1384: 462, 463. - 8. E. Moltke, søn af 
Konrad Moltke af Redebas. 1384: 514.

F
Faas se Eler Rantzau.
Falk se Bo, Eskil, Ida og Peder.
Falster se Jakob og Jens.
Fed se Niels.
Felthusen, går i borgen for Fikke Grubendal. 

1382: 221. Se også Arnold.
Fikke: 1. F. Behr, pommersk væbner. 1380: 

50. - 2. F. Geldersen, rådmand i Hamburg. 
1380: 64. - 3, F. Grubendal, får våbenstil
stand med Hansestædeme. 1382: 221, 248. 
- 4. F. Krakevitz, pommersk ridder. 1380: 
50. - 5. F. Moltke af Kyse, ridder, broder til 
Evert og Henneke Moltke. 1380: 33. 1381: 
156. 1382: m. - 6. F. Moltke af Strietfeld, 
mecklenburgsk ridder, fader til Frederik og 
Didrik. 1385: 621. - 7. F. Moltke, væbner,

søn af Konrad Moltke af Redebas. 1380: 
50. - 8. F., fætter til Frederik, Didrik, Hen
neke, Otto og Albrecht Moltke. 1385: 621. 

Filip: 1. F., biskop af Kammin. 1380: 16.
1383: 317. 1384: 437. - 2. F., sognepræst i 
Ingslev. 1384: 506. - 3. F. Agesen, væbner. 
1380: 67.

Fin: 1. F. Ovesen (Ulfeld) af Løjtved, farbro
der til Fin Nielsen Skriver. 1381: 156. 1385: 
593. - 2. F. Nielsen Skriver af Sandager, 
brodersøn af Fin Ovesen. 1385: 593.

Finalaus Vssher, skotsk købmand. 1381: 115. 
Fink se Timme.
Finke se Henze, Konrad og Lydeke. 
Finkenoge se Peder Jakobsen.
Fisk sejens.
Fleming se Herman.
Florencia se Angelus.
Fod se Henneke.
Folkvin: 1. F. Deinertsen, provst i Lund. 

1380: 61. 1383: 338. 1384: 499. 1385: 568, 
603. - 2. F. Kummerow, afgiver løfte til råd- 
mændene i Stralsund. 1384: 448.

Folmer Jakobsen (Lilje-Lunge), væbner, sene
re ridder, søn af Jakob Olufsen, broder til 
Anders, Niels og Oluf Jakobsen. 1380: 60. 
1382: 214, 215. 1383: 369. 1384: 455, 457, 
473, 478.

Fossa se Jacobus.
Francisci se Petrus.
Franciscus: 1. F. de Placentia, magister. 1380: 

56. - 2. F. Beli, borger i Venedig. 1380: 56. 
Franke se Henrik.
.... Frankenberg, gejstlig i Mainz stift, notar, 

skriver hos kardinalen Pileus. 1380: 56. Se 
også Daniel.

Fredag se Henrik.
Frederik: 1. F., kannik i Ribe og Roskilde, søn 

afDetmarTidemansen. 1384: 516. - 2. F. v. 
Sondershausen, kannik i Bremen og Sle
svig, sognepræst i Gotha. 1382: 226. 1382- 
89: 305. - 3. F. Rubow, notar, dommer. 
1385: 554. - 4. F. Wardenberg, Henrik 
Wardenbergs frænde. 1382: 221. - 5. F. 
Wasmod, rådmand i Thorn. 1385: 557, 
590. - 6. F., søn af Fikke Moltke af Striet
feld, broder til Didrik. 1385: 621.

Friis se Bo, Niels, Peder og Rikard.
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Frost se Peder.
Frowin Remelingrode, rådmand i Riga. 1381: 

145.
Frundenberg se Johan.
Frænde Andersen, har haft gods i Odden i 

pant. 1384: 460.
Fuglesang, afdød, — Bodil. 1383: 357.
Fulchetus de Saltu, seneskalk i Provence.

1383: 317.
Fynbo se Anders og Peder.
Furtter se Ulrik.

G
Gås se Svend.
Gaetanus se Honoratus.
Galen se Anders og Tue.
Galle se Peder.
Galles se Bodil.
Galli se Johannes.
Galterus Pohier, magister i lægekunsten. 

1384: 504.
Galmund, afdød borger i Slagelse. 1382: 286.
Gangere se Mikkel.
Gardinis se Radulfus.
Gatmer se Detmar.
Gaute Eiriksson, norsk væbner. 1381: 164.
Geldersen se Fikke.
Gemede se Nicolaus.
Genvejr se Jens.
Georg: 1. G. Hinsch, borger i København. 

1380: 20. - 2. G. Jork, bevidner brev af 
lord Bonde. 1385: 541. - 3. G. Krevtsdorf, 
i Rostock. 1383: 315.

Geraldus, kardinalpresbyter af S. Clemente. 
1383: 317.

Gerborg, i Næstved, enke efter Jakob Mad
sen, kaldet Kristian. 1382: 239.

Gerhard (se også Girardus): 1. G. v. Strün
ken, provst i Güstrow. 1382: 223, 225, 230. 
- 2. G. Köller, kannik i Kammin, sogne
præst i Gingst. 1382: 290. 1383: 365. - 3. 
G., gejstlig, i Stralsund . 1382: 290. - 4. G. 
3., forhen greve af Holsten. 1381: Yl?>. - 5. 
G. 6., greve af Holsten og Stormam, jun
ker, brodersøn af grev Klaus. 1383: (383). 

1385: 587, 595, 617. - 6. G. v. d. Aa, borger 
i Rostock. 1383: 315. - 7. G. v. Attendorn, 
rådmand i Lübeck. 1381: 145. 1382: 248. 
1383: 329, 333, 356, 392. 1384: 444. 1385: 
557. - 8. G. Baggendorp, borger i Stral
sund. 1385: 582. - 9. G. Dartzow, rådmand 
i Lübeck. 1384: 464. - 10. G. Grenze, råd
mand i Rostock. 1383: 315. - 11. G. Ham
burg, i Lübeck, fader til Johan. 1385: 554. 
- 12. G. Klokow, død i Trelleborg. 1382: 
281. - 13. G. Schotschalkes Ohm, borger i 
Ronneby. 1382: 280. - 14. G. v. Ose, i 
Stralsund. 1383-84: 425. - 15. G. Snaken- 
borg, svensk væbner. 1381: 120. - 16. G. v. 
Wederen, rådmand på Gotland (Visby). 
1381: 145. - 17. G. Vos, i Stralsund. 1380: 
49. - 18. G. Wunke, skipper. 1381: 181.

Gerike: 1. G. Kræmmer fra Eckernförde, bor 
i Slesvig. 1380: 5. - 2. G. Sergensen, borger 
i Lund. 1380: 3.

Gerlak: 1. G. Badiseren, i Stralsund. 1382: 
281. - 2. G. (Oldenburg), løber fra Ham
burg. 1380: 75.1383: 407. - 3. G. Schmatz- 
hagen, Bertold Wussekes fælle. 1382: 261, 
277. 1383: 365.

Gerlav Tun, væbner. 1382: 241.
Gerst se Lydeke.
Gerstede se Johan.
Gertrud: 1. G., enke efter Erik Bamumsen. 

1380: 13. 1382: 238. 1385: 545. - 2. G., af
død, ~ Niels Manderup, moder til Mari
na, Johanne og Kristine. 1381: 172.

Gerwin Klepping, rådmand i Dortmund. 
1383: 356.

Gese: 1. G. Büschows, i Schwerin stift. 1383: 
350. - 2. G. v. Rügen, moder til Konrad. 
1385: 596. - 3. G. Schonewedder, i Schwe
rin stift. 1383: 350. - 4. G., enke efter Gos
win v. Hameln. 1384: 428.

Geseke: 1. G. Kolzackes, afhænder boder i 
Skanør. 1381: 180. - 2. G., datter af Henrik 
Büschow, søster til Beteke og Taleke. 1384: 
456.

Gesow se Markvard.
Get se Porse.
Ghysenheim se Johan.
Gijsbrecht Schutte, rådmand i Amsterdam. 

1383: 333, 356.
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Gildehus se Albrecht.
Girardus: 1. G. de Hebuterne, tømrer. 1384: 

504. - 2. G. de Thebuterne, tømrer. 1384: 
504 (= nr. 1?).

Girgoni se Wenceslaus.
Giskow se Johan.
Gisla Podebusk, — drosten Henning Pode

busk. 1380: 8. 1381: 121.
Gjord Matsson, bevidner brev af Gøtstav 

Matsson. 1382: 279 (indl. i Dipi. Dan.).
Gievie se Mathias.
Glob se Niels.
Godeke (se også Gødeke): 1. G. Bole, rügisk 

væbner. 1382: 203. - 2. G. v. Bremen, 
har penge til gode hos Henrik Franke. 
1384: 528. - 3. G. Lukow, i Lübeck, 1383: 
329.

Godskalk: 1. G. Boystorp, præst, evig vikar 
ved Lübeck St. Petri kirke. 1381: 163. - 2. 
G. v. Attendorn, rådmand i Lübeck. 1383: 
333, 356. - 3. G. Hemmingsen Degn (Mu
le af Falkendal), væbner, — Cecilie. 1380: 
13, 61. 1381: 108. 1382: 259. 1385: 631. - 4. 
G. Nase, rådmand i Danzig. 1380: 64. 
1381: 145. 1384: 464. - 5. G. Porsfeld, - 
Margrete. 1382: 241. 1384: 466. - 6. G. 
Scotelmund, rådmand i Reval. 1381: 145. - 
7. G. Vreden, bevidner brev af Hartvig 
Hummersbüttel. 1381: 156. - 8. G., fæster 
i Guldager. 1382: 241.

Goldenisse se Johan.
Golvitze se Johan.
Gosseler se Lydeke.
Goswin: 1. G. v. Hameln, afdød, — Gese. 

1384: 428. - 2. G. Luutginssen, rådmand i 
Kampen. 1383: 333, 356, 392.

Gotfred: 1. G. v. d. Hertze, ridder, rådmand i 
Köln. 1383: 356. - 2. G. Mosike, lægmand 
i Roskilde stift. 1383: 349, 384.

Goting se Konrad.
Gottan Mörder, pommersk ridder. 1380: 50. 
Goulein se Johannes.
Grane se Tideman.
Grawetop se Henrik.
Gregers Nielsen, har arvet gods efter Niels 

Hak. 1385: 568.
Gregor: 1. G. 11., forhen pave. 1383: 360. - 2. 

G. Swerting, rådmand, senere borgmester i 

Stralsund. 1380: 64. 1381: 145, 165. 1383: 
333, 356. 1384: 444, 502. 1385: 557, 590, 
606, 608.

Grelle se Kristian.
Grentze se Gerhard.
Greverod se Johan.
Grevesmølen se Konrad.
Grib Gunnarsen af Rislev, væbner. 1380: 72. 

1382: 235.
Grib se Peder.
Gris se Anders.
Grimme se Herman.
Grubbe, fæster i Bennebo. 1382: 201.
Grubbe se Evert, Ingemar, Jens, Niels, Oluf, 

Peder og Tyge.
Grubendal se Fikke, Henneke og Klaus.
Grunehove se Johan og Martin.
Grunewold se Johan.
Grøneberg se Siger.
Gudbrand Erlingsson, kong Olufs norske tje

ner. 1381: 167.
Gudrid Tbrsteinsdatter, — Jon Bassat. 1381- 

87: 195.
Guillelmus: 1. G. Marteleti, pavelig auditør 

og den franske konges råd, dekan i Nevers. 
1383: 347. 1384: 490, 491, 497, 498, 504. - 
2. G. de Marchia, notar. 1384: 504. - 3. G. 
Miel, licentiat i kanonisk og romersk ret. 
1384: 504.

Guinigi’eme, handelshus i Lucca. 1380: 28, 
29, 30.

Guldsmed se Herman.
Gumme Bosen, fæster i Skovhuse. 1383: 327.
Gunnar: 1. G. Holm, borgmester i Svend

borg. 1385: 593. - 2. G. Kyndiis, fæster i 
Jeme. 1382: 241.

Gunne: 1. G. Eivindsson, er blevet dræbt af 
Tormod Alfssøn. 1382: 256. - 2. G. Sigge- 
sen, erhverver gods af Knud Piik. 1384: 
539. - 3. G. Tbrstensen, borger i Lund. 
1380: 66. 1381: (132).

Gunnur: 1. G. Ingemarsdatter, enke efter Ni
els Dus, søster til Niels Grubbe. 1381: 169. 
1384: 474. - 2. G. Juls, skøder gods på 
Brenderup mark. 1384: 506.

Guse se Karl.
Gutslav: 1. G. Suhm, riigisk væbner, 1382: 

203. - 2. G. Suhm den ældre, Bertold Wus-
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sekes medlover. (= nr. 1?). 1382: 261. 1383: 
365.

Gyde Lavesdatter, afdød, moder til ridderen 
Torben Pedersen og fru Kristine. 1384: 499.

Gynceke: 1. G. den ældre, forhen borgmester 
i Roskilde, fader til Gyncelin Gyncekesen. 
1380: 68. 1381: 151. - 2. G. af Falkendal, 
borger i Roskilde. 1385: 624.

Gyncelin Gyncekesen af Falkendal, søn af 
Gynceke den ældre. 1380: 68.

Gynter, ridder, forhen i kong Håkons tjeneste. 
1384: 464, 502.

Gyrstinge sejens.
Güstrow se Nicolaus.
Gøde Bentsen, landstingsfoged i Skåne. 1381: 

132. 1383: 318, 371, 386. 1385: 559.
Gødeke: 1. G. Stenwek, i København. 1384: 

535. - 2. G. Thomsen, rådmand i Køben
havn. 1383: 330. 1385: 624.

Gøtstav Matsson, svensk væbner. 1382: 279. 
1383: 352.

Gøye se Absalon, Henrik og Mogens.

H
Hågen: 1. H. Olufsen, forhen borger i Lund. 

1382: 224. 1383: 382, 386. - 2. H. Tordsen, 
væbner. 1380: 67.

Håkon: 1. H., sognepræst i Annerstad. 1383: 
390. - 2. H. 5., forhen konge af Norge. 
1382: 209. 1383: 380. - 3. H. 6., forhen 
konge af Norge og Sverige. 1381: 159, 165. 
1381-87: 195. 1382: 242. 1383: 380. 1384: 
502. - 4. H. Jonsson, norsk væbner. 1381: 
164.

Hachede se Heineke og Meinhard.
Hagen se Henrik, Johan, Klaus, Klement, 

Lyder, Nicolaus og Thomas.
Hak se Niels.
Halle se Lorenz.
Hallvard Jonsson, er blevet dræbt af Torbjørn 

Koil. 1381: 167.
Hamburg se Gerhard.
Hammer se Henneke.
Hannes (se også Johan): 1. H. Drilleben, »ri

demand«. 1384: 452, 465. - 2. H. v. d. 
Lancken, broder til Sulislav, Nicolaus og 

Tetze v. d. Lancken, fader til Sulislav v. d. 
Lancken. 1382: 203.

Hans: 1. H. Kyngeste, hans børn betænkes i 
Herbord Kruses testamente. 1380: 41. - 2. 
H. Podebusk, søn af Gisla og Henning Po
debusk, broder til Borante, Predbjøm og 
Tetze. 1380: 53, 54. 1381: 121. (se også Jens 
og Johan).

Hare se Ebbe.
Hartlev Herrikesen, rådmand i Ribe. 1383: 

354. 1385: 613.
Hartman: 1. H. Pepersak, rådmand i Lü

beck. 1381: 145. 1382: 248. 1383: 333, 356, 
392. 1384: 444. 1385: 557. - 2. H. Segebo- 
de, på Rügen. 1381: 178. 1382: 203, 261, 
277. 1383: 365.

Hartvig: 1. H. Beteke, rådmand i Elbing. 
1380: 64. 1382: 263. 1384: 464. - 2. H. 
Breyde, søn af Helrik Breyde. 1383: 404. - 
3. H. Breyde, holstensk væbner, brodersøn 
af Markvard Breyde. 1382: 278. - 4. H. 
Bryske til Kragerup, væbner, — Kristine 
Jensdatter, fader til Ivan Bryske. 1381: 108. 
1382: 206, 207. 1384: 534. - 5. H. Hum
mersbüttel, broder til Johan Hummersbüt
tel, fader til Henneke og Hartvig Hum
mersbüttel. 1380: 33. 1381: 156. - 6. H. 
Hummersbüttel, broder til Henneke 
Hummersbüttel, søn af Hartvig Hum
mersbüttel. 1380: 33. 1381: 156. - 7, H. 
Brøger Krummedige, væbner, broder til 
Blixe Krummedige. 1380: 18, 33. - 8. H. 
Porsfeld, væbner. 1381: 173. - 9. H. Pul, 
rådmand i Thorn. 1380: 64. 1381: 145. 
1384: 464. - 10. H. Thobringer, rådmand i 
Anklam. 1382: 263. - 11. H., »skaldede«, 
løber fra Hamburg. 1383: 407.

Hase se Ove og Trued.
Hasse Krummedige, broder til fru Margrete. 

1384: 466.
Hassendorp se Johan.
Haveby se Lars.
Havekesbeke se Herman.
Havre se Jakob Turesen.
Hebel se Johan.
Hebuteme se Girardus.
Hegge, fæster i Hammarlunda. 1384: 500. 
Heghere se Nicolaus.



452 Heilike-Henneke

Heilike ~ Henrik Spyllenrurnp. 1385: 589. 
Heine: 1. H., kannik i Lund. 1383: 331. - 2.

H. Buk, på Rügen. 1383: 314. -3. H. Dra- 
genborch, rådmand i Stargard. 1380: 64. - 
4. H. v. d. Ende, borger i Kampen. 1383: 
392. 1384: 429, 464. - 5. H. Kardian, har 
dræbt Lorenz v. Halle. 1384: 449. - 6. H. 
Munter, har efterladt gods på Bornholm. 
1381: 170. - 7. H. Pose, bevidner brev af 
Henrik Spyllenrurnp. 1385: 589. - 8. H. 
Reje, i Skåne. 1385: 607. - 9. H. Snaken- 
borg, svensk væbner. 1381: 120. - 10. H. 
Solebaer — Cecilie. 1385: 589. - 11. H. v. 
Stade, erhverver gods af Johan Horborg. 
1382: 198. - 12. H. Verwer, borger i Lü
beck. 1381: 142, 163. - 13. H. Vorrad, råd
mand i Hamburg. 1384: 493. - 14. H. 
Wrak, har overtrådt forbud mod sejlads på 
Ejderen. 1385: 632. - 15. H. Ybing, råd
mand i Hamburg. 1384: 444.

Heineke v. Hachede den yngre, far bod i Fal- 
sterbo i pant. 1385: 577, 578.

Heise Pukenberg, Folkvin Kummerows tje
ner. 1384: 448,

Heket, skipper. 1381: 181.
Helene (se også Elene): 1. H. af Bjernede, en

ke efter Evert Moltke. 1382: 214, 215. 1383: 
310, 311. - 2. H., - Bent Byg. 1382: 219. - 
3. H., — Anders Nielsen, Asser Mande
rups broderdatter. 1382: 293. - 4. H., frue, 
datter af ridderen Jens Hviding. 1383: 387.

Helga, moder til Peter og Ambjørn, og søster 
til Magnhild Thorolfsdatter. 1382: 244.

Hellembert, Hellembertus, forhen biskop af 
Slesvig. 1383: 363.

Helpte se Albrecht.
Helrik, ridder, fader til Hartvig Breyde. 1383: 

404.
Helt sejens.
Hemming: 1. H. Jensen, væbner. 1382:

- 2. H. Jensen, afKyndby ( = nr. 2?). 1383: 
410. - 3. H. Pedersen, bymand i Malmø. 
1380: 4. 1381: 141. - 4. H. Tuesen, broder 
til Niels Tuesen. 1380: il.

Hendrik (se også Henricus og Henrik): 1. H. 
Junge, rådmand i Briel. 1381: 165. - 2. H. 
v. Wiltzen, rådmand i Kampen. 1381: 145, 
165.

Henkil, præst. 1384: 496.
Henneke (se også Henning og Johan): 1. H., 

prior i Odense. Omkr. 1385: 657 (note 1). - 
2. H. Agesen (Rosensparre), rådmand i 
Malmø. 1380: 4. 1381: 177. 1384: 508, 509. 
1385: 618, (619). - 3. H. v. d. Aa, fra Ro
stock, — Elisabeth. 1383: 315. - 4. H. Al
bertsen, bymand i Slagelse. 1381: 110, 160. 
- 5. H. Boretteke, rügisk væbner. 1381: 
107. - 6. Rike H. Breyde, søn af Markvard 
Breyde og broder til Markvard Breyde. 
1382: 278. 1383: 404. - 7. H. Bæversten, 
rådmand i Ribe. 1383: 354. - 8. H. Cze- 
gher, lægmand i Roskilde stift. 1381: 118. - 
9. H. Delevitz se Henrik Delevitz. - 10. H. 
Dudesche, lægmand i Roskilde stift. 1381: 
123. - 11. H. Fod, væbner. 1381: 166. - 12. 
H. Grubendal, høvedsmand på Søborg. 
1381: 165. 1382: 219, 221, 248. - 13. H. 
Hammer, borger i Odense. 1385: 623. - 
14. H. Hummersbüttel, søn af Johan 
Hummersbüttel. 1380: 33. 1381: 156. - 15. 
H. Hummersbüttel, søn af Hartvig Hum
mersbüttel og broder til Hartvig Hum
mersbüttel. 1380: 33. 1381: 156. - 16. H. 
Jakobsen, fæster i Ibistrup. 1383: 327. - 17. 
H. Kather, lægmand i Roskilde stift. 1381: 
118. - 18. H. Koss, pommersk væbner. 
1380: 50. - 19. H. v. d. Lancken, søn af 
Nedemer v. d. Lancken og broder til Nico
laus v. d. Lancken. 1382: 203. - 20. H. 
Limbæk, væbner, høvedsmand på Riber- 
hus. 1380: 24, 25, 64, 75. 1381: 187. 1382: 
213, 248, 294. 1383: 407. 1385: 621. - 21. 
H. Moltke af Torbenfeld, broder til Evert 
og Fikke Moltke. 1380: 33. 1381: 150, 165. 
1382: 221, 285. - 22. H. Moltke til Fare- 
bæksholm, væbner, søn af Evert Moltke og 
Helene af Bjernede, broder til Evert og 
Konrad Moltke. 1382: 214, 215, 238. 1383: 
310, 311. 1384: 462, 463, 514. - 23. H. Molt
ke, mecklenburgsk væbner, broder til Al
brecht, Fikke og Otto, fætter til Didrik og 
Frederik Moltke. 1385: 621. - 24. H. v. 
Oertzen, far våbenstilstand med Hansestæ- 
derne. 1382: 221, 248. - 25. H. Olufsen af 
Søholm, væbner, — Ingeborg. 1380: 1, 11, 
72. 1382: 219, 272. - 26. H. Preen af Dron-
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ningholm, — Beke. 1380: 77, 78. 1385: 
574. - 27. H. Rantzau, holstensk væbner. 
1382: 278. - 28. H. Rynkeby, i Odense. 
1382: 291. - 29. H. Skinkel, bevidner brev 
af Johan v. Thienen, Justitiar. 1381: 173. - 
30. H. Andersen Skytte, har afhændet gods 
til Jakob Skave. 1384: 446, 462. - 31. H. 
Slaweke, modtager forsikringer på Hen
ning Podebusks vegne. 1382: 203. - 32. H. 
Spandow, forhen væbner. 1383: 320. - 33. 
H. Sylow, borger i Roskilde. 1384: 446, 
462. - 34. H. Tzules, i Stralsund. 1380: 45. 
1383-84: 424. - 35. H. Westfal, borger i 
Odense. 1384: 432. - 36. H. Vyris, rügisk 
væbner. 1382: 203. - 37. H. ‘hønsefoged’, 
løber fra Hamburg. 1380: 15. 1381: 187. 
1384: 527.

Henning: 1. H. Berg, medlover for Eler 
Rantzau og Lydeke Skinkel. 1381: 165. - 2. 
H. v. Kahlden, rügisk ridder. 1383: 365. - 
3. H. Klotzow se Johan Klotzow. - 4. H. 
Lankow, rådmand i Danzig. 1381: 176. -5. 
H. Lepel, pommersk ridder. 1380: 50. - 6. 
H. v. d. Osten, høvedsmand, modtager for
sikringer på Henning Podebusks vegne. 
1381: 181. 1382: 203. - 7. H. Ottenhusen, 
vistnok væbner. 1383: 421. - 8. H. v. Pentz, 
pommersk ridder. 1380: 50. - 9. H. Pode
busk, forhen rügisk ridder, fader til Hen
ning Podebusk den yngre. 1380: 53, 54. - 
10. H. Podebusk den ældre, ridder, drost, 
— Gisla, søn af Borante Podebusk, fader til 
Hans og Predbjørn. 1380: 8, 17, 19, 26, 50, 
53, 54, 64, 77, 78. 1381: 107, 121, 128, 129, 
145, 165, 178. 1382: 203, 221, 233, 251. 
1383: 314, 319, 392, 399, 409, 418. 1384: 
450, 451, 464, 471, 481, 485. 1385: 574, 575, 
581, 590. - 11. H. Podebusk den yngre, rid
der, søn af Henning Podebusk den ældre. 
1380: 50, 53, 54. 1384: 464, 471. - 12. H. 
Preen se Henneke Preen. - 13. H. Rode, i 
Stralsund. 1380: 49. - 14. H. Tzules, død i 
Stralsund, morbroder til Didrik Ruter. 
1380: 45. 1383- 84: 424. - 15. H. Zabetit- 
ze, rügisk væbner. 1382: 203.

Henricus Bucue, gejstlig, i Paris. 1384: 504.
Henrik (se også Hendrik og Henricus): I.

Gejstlige: 1. H. le Spenser, biskop af Nor

wich. Omkr. 1383: 423 (note). - 2. H., 
biskop afØsel, forhen cif Slesvig. 1380: 23. - 
3. H., provst ved Vor Frue kirke i Oslo, 
norsk kansler. 1381: 164. - 4. H., abbed i 
Neuenkamp kloster. 1383: 381. - 5. H., de
kan i Uppsala. 1381: 127. - 6. H. Karlsson, 
kannik i Uppsala. 1382: 267. - 7. H. Vogt, 
kannik i Slesvig. 1383: 204. - 8. H. Wolgast, 
præst og evig vikar i Stralsund. 1383: 316.

II. Verdslige: 1. H. 3., hertug af Meck
lenburg, fader til Albrecht 4., broder til her
tug Magnus. 1380: 16, 24, 64. 1381: 120, 
137. 1382: (228). - 2. H., forhen hertug af 
Sønderjylland. 1385: 544. - 3. H. 2., greve 
af Holsten og Stormam — Ingeborg, bro
der til grev Klaus. 1381: 114, 173. 1383: 
383, 407. 1384: 441. 1385: 587. - 4. H. An
dersen, væbner. 1384: 519. - 5. H. Ander
sen, går i borgen for Niels Jensen Svarte- 
skåning(= nr. 4?). 1382: 221. - 6. H. An
dersen, afdød, har ejet gods i Ribe. 1385: 
588. - 7. H. Bandelvitz, søn af Mathias 
Bandelvitz. 1383: 349. - 8. H. Barnekow, 
væbner. 1380: 33.1381: 165. 1382: m. - 9. 
H. Barsebek, væbner. 1380: 67. - 10. H. 
Bitsere, indløser gods fra biskop Niels af 
Roskilde. 1381: 193. - 11. H. Büschow, bor
ger i Stralsund. 1384: 456. - 12. H. Dele- 
vitz, lægmand i Roskilde stift. 1381: 118. - 
13. H. v. Dortmund, pantsætter gods i Ska- 
nør. 1384: 428. - 14. H. Drammendorp, 
lægmand i Roskilde stift. 1381: 123. - 15. 
H. Dudesche se Henneke Dudesche. - 16. 
H. Franke, stralsundsk klædeskærer. 1382: 
247. 1383: 348. 1384: 528. - 17. H. Fredag, 
udsteder brev om skib i Dragør. 1385: 614. 
- 18. H. Grawetop, i Stralsund. 1383-84: 
426. - 19. H. Staverskov Gøye, afstår gods 
til Absalon Andersen Gøye. 1381: 194. - 
20. H. v. Hagen, i Stralsund. 1385: 597. - 
21. H. Hermansen, forhen borger i Lund. 
1380: 36. 1381: 125, 135. - 22. H. v. Jas
mund, ridder, foged på Rügen. 1380: 50. 
1383: 365, 399. - 23. H. Jensen, ridder. 
1381: 108, 111, 133. - 24. H. Jensen, væb
ner. 1380: 67. - 25. H. Kentseler, har 
gældskrav på Gerike Kræmmer. 1380: 5. - 
26. H. Klotzow, væbner. 1380: 50. - 27. H.
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Kokemester, i Rostock. 1383: 315. - 28. H. 
Lage, borger i Rostock. 1385: 604. - 29. H. 
v. d. Lancken, rügisk væbner, søn af Tetze v. 
d. Lancken. 1381: 178. 1382: 203. - 30. H. 
v. d. Lancken, søn af Ertmar v. d. Lancken. 
1382: 261, 277. 1383: 365. - 31. H. Lange
bænk, far gods i pant af Edle Andersdatter. 
1384: 532. - 32. H. Luderode, erhverver 
gods af Herman v. Kamen. 1381: 161. - 33. 
H. Lussow, pommersk væbner. 1380: 50. - 
34. H. Mikkelstorp, norsk rigsråd. 1381: 
164. - 35. H. Otte, ~ Taleke. 1383: 385. - 
36. H. Parow, ridder, kong Olufs hofme
ster. 1384: 476. 1385: 541. - 37. H. Plade, 
rügisk ridder. 1382: 203. - 38. H. Redder, 
væbner, medlover for grev Henrik 2. af 
Holsten. 1381: 114. - 39. H. v. Rode, rügisk 
væbner. 1381: 107. 1382: 261, 277. 1383: 
365. - 40. H. Rynbeke, broder til afdøde 
Rothger Rynbeke. 1380: 45. - 41. H. 
Sachtleben, død i Ronneby. 1382: 247, 280. 
- 42. H. Sasse, rådmand i Hildesheim. 
1383: 356. - 43. H. Schonenberg, rådmand 
i Lübeck. 1381: 168. - 43. H. Schuppelen- 
berg, rådmand i Greifswald. 1381: 165. - 
45. H. Skytte, væbner. 1382: 273. 1384: 
427, 442. 1385: 544. - 46. H. Spyllenrump 
~ Heilike. 1385: 589. - 47. H. Stenkop, fo
ged i Malmø. 1384: 453, 492, 509. - 48. H. 
Trwernich, borger i Lübeck. 1384: 516. - 
49. H. Tun, pantsætter gods til Godskalk 
Porsfeld. 1382: 241. - 50. H. v. Unna, råd
mand i Stralsund. 1383: 337, 392. - 51. H. 
Wachholt, i Lübeck. 1380: 25. - 52. H. 
Wardenberg, væbner, Frederik Warden- 
bergs frænde. 1381: 165, 181. 1382: 221, 
248, 271 (noten), 272, 273. - 54. H. Welt- 
zin, i Wittenburg. 1383: 329 (note 5). - 55. 
H. Wessel, rådmand i Wismar. 1380: 64. 
1381: 129, 145. 1382: 221. 1383: 333, 356, 
392. 1384: 444, 464. 1385: 557, 590. - 56. 
H. Westhof, rådmand i Lübeck. 1381: 168. 
1383: 329.1384: 502.1385: 590, 606, (608). 
- 57. H. v. d. Wisch, forhen ridder, ~ Wi- 
gerd. 1382: 278. 1383: 404. - 58. H. Witte, 
rådmand i Rostock. 1382: 221, 263. 1383: 
392. 1385: 556. - 59. H. Witte, købmand i 
Malmø, broder til Johan Witte. 1385: 604.

- 60. H. Witte, afdød borger i Lübeck. 
1382: 204. - 61. H. v. 0, afgiver løfte til råd- 
mændene i Rostock. 1382: 250.

Henze: 1. H. Finke, bymand i Slagelse. 1381: 
110, 160. - 2. H. Pape, borger i Odense. 
1384: 432. - 3. ‘Lille’ H., borger i Odense. 
1385: 629.

Henze se Smale.
Henzeke: 1. H. Læge den yngre, afdød, — 

Cecilie Tidemansdatter. 1384: 439. - 2. H. 
Smerwaghen, søn af Køpeke Smerwaghen. 
1380: 31.

Herbert Kule, i Lübeck. 1382: 257.
Herbord Kruse, borger i Stralsund. 1380: 41. 
Herbrekt Königsmark, svensk væbner. 1381: 

120.
Herder Jensen, kannik, ærkedegn i Slesvig. 

1383: 396.
Herdegen se Johan.
Herford se Johan.
Herlug: 1. H. Brimle, »ridemand«. 1380: 76. 

1384: 452, 465. - 2. H. Nielsen, af Engle- 
rup. 1384: 455. 1385: 654. .

Herman: I. Gejstlige: 1. H. v. d. Molen, kan
nik i Slesvig. 1381: 139. - 2. H. Tarkow, 
præst, forstander for klostret i Bergen. 
1383: 365. 1385: 549. - 3. H., præst i Nak
skov. 1382: 237. - 4. H., præst i Rødby. 
1382: 237.

II. Verdslige: 1. H. Bikketut, erhverver 
bod af Herman v. Kamen. 1381: 161. - 2. 
H. Bole, rügisk væbner. 1382: 203. - 3. H. 
Fleming, medlover for Niels Jensen Svarte- 
skåning. 1381: 165. - 4. H. v. Grimme, i 
Stralsund. 1385: 596. - 5. H. Guldsmed, 
»ridemand«. 1383: 386. - 6. H. Havekesbe- 
ke, giver samtykke til Geseke Kolzackes 
salg. 1381: 180. - 7. H. Henriksen, bevid
ner brev af Hartvig og Johan Hummers
büttel. 1380: 33. - 8. H. Holtorp i Stral
sund. 1380: 46. - 9. H. v. Jasmund, rügisk 
væbner. 1382: 261. 1383: 365. - 10. H. v. 
Kamen, sælger bod til Henrik Luderode og 
Herman Bikketut. 1381: 161. - 11. H. 
Kemdorp, bymand i København, — Elisa
beth. 1383: 330. - 12. H. Kolberg, råd
mand i Danzig. 1383: 392. 1385: 557. - 13. 
H. Krüdener, i Stralsund. 1382: 280. - 14.
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H. Kruse, bymand i København. 1383: 
330. - 15. H. Kröpelin, rådmand i Wis
mar. 1382: 248. - 16. H. Ludenhagen, fra 
Stralsund, skipper. 1381: 181. - 17. H. Mej
er, rådmand i Wismar. 1385: 590. - 18. H. 
Norman, rügisk væbner. 1382: 203. - 19. 
H. Osenbrugge, rådmand i Lübeck. 1381: 
129, 145, 165, 176. 1382: 221, 248, 263. 
1383: 333, 356, 392. 1384: 444, 464, 502. 
1385: 557. - 20. H. Plads, fra Viborg, fader 
til Herman. 1382: 257. - 21. H. Remsni
der, borger i Ribe. 1383: 354. 1385: 613. - 
22. H. v. Rode, rådmand i Stralsund. 1381: 
129. - 23. H. Røbeke, borger i Næstved. 
1382: 220, 239. 1383: 332. - 24. H. Sacht- 
leben, i Stralsund. 1382: 280. - 25. H. 
Segebode se Hartman Segebode. - 26. H. 
Steffen i Bergen på Rügen, — Katerine. 
1385: 549. - 27. H. Suderman, i Stralsund. 
1383: 337. - 28. H. Tralow, forhen ridder, 
— Cecilie. 1382: 231. - 29. H. Welsogh ~ 
Kristine Abjørnsdatter. 1383: 358. - 30. H. 
Yborg, rådmand i Lübeck, onkel til Lam
bert Schape. 1384: 482. - 31. H., søn af 
Herman Plads fra Viborg. 1382: 257. - 32. 
H., Gerhard Klokows tjener. 1382: 281.

Hertug se Jens og Peder.
Hertze se Gotfred.
Herveus Costioti, magister, doktor i kanonisk 

ret. 1384: 504.
Heselrigg se Donald.
Heydorn, har ejet hus i Lübeck. 1385: 554. 
Hevne se Albrecht.
Hildebrand af Eric, i Slagelse. 1381: 110. 

1384: 537, 538.
Hildesheim se Johan og Michael. 
Hilgeman se Adam.
Hille, enke efter Jakob Larsen, senere — Jens 

Hvid. 1385: 607, 610.
Hillegund, — Johan Witte. 1380: 51. 
Hinderberg sejens.
Hinsch se Georg.
Hofmann se Mathias.
Hoghedorp se Johan. 
Holand se Thomas.
Holbæk se Anders.
Holdenstede se Ludolf.
Holger: 1. H. Gregersen, ridder. 1380: 67.

1381: 120, 165. - 2. H. Jensen, væbner.
1380: 67. 1381: 165.

Holk se Erik.
Holm se Gunnar.
Holst se Morten.
Holtfreter se Nicolaus.
Holtik se Didrik.
Holtniker, rådmand i Braunschweig. 1383: 

392.
Holtorp se Herman.
Honendorp se Tideman.
Honoratus Gaetanus, forhen greve af Fondi.

1383: 317.
Honwter se Jakob.
Horborg se Bertram og Johan.
Home se Johan.
Horst se Borante.
Housseti se Johannes.
Hoyers se Albrecht og Johan.
Hoyke se Albrecht.
Huguevinus Ruelle, gejstlig i Paris. 1384: 

504.
Hummersbüttel se Hartvig, Henneke og Jo

han.
Husing se Meinhard.
Huxer se Bertold.
Hwibber sejens.
Hvid se Jens og Peder.
Hviding sejens og Jens Nielsen.
Høg se Svend.
Høken se Didrik.
Høvisk se Tideke.

I
I. de Normandie, far pålæg af fogeden i Paris. 

1385: 598.
Ida, Vda: 1.1. Pedersdatter Falk, — Torkil Ni

elsen af Gladsax. 1383: 359. - 2.1., enke ef
ter Johan v. Hildesheim. 1380: 71.

Ilvid Andersen, skøder gods i Hads h. 1384: 
530.

Ingeborg: 1. L, — grev Henrik 2. af Holsten. 
1383: 383. - 2. L, enke efter Albert Albert
sen. 1382: 215. - 3. L, — Henneke Olufsen. 
1380: 11, 72, - 4. I., enke efter Jens Læge. 
1383: 394. - 5. L, ~ Tyge Puder. 1383:
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307. 1384: 433, 435, 445, 452, 465.
Ingemar: 1. L, provst i Allbo h. 1385: 542. - 

2. I. Grubbe, søn af Niels Grubbe. 1388: 
169. - 3. I. Karlsen, afdød, — Margrete 
Nielsdatter. 1383: 331. - 4. I. Nielsen, bor
ger, senere rådmand i Lund. 1382: 216. 
1383: 318, 386. - 5. I. Star, giver Johan 
Skytte kvittering. 1383: 390.

Ingerd: 1.1. af Skærsø, — Ove Steg, moder til 
Ove Steg. 1384: (455). - 2. I. Jensdatter, — 
Anders Pedersen. 1381: 141, 171. 1384: 509. 
-3.1. Pedersdatter, ~ Lave Degn, søster til 
Niels Blek. 1384: 470. - 4.1., søster til Bodil 
Nielses. 1384: 515. - 5. I., enke efter Jens 
Skydebjerg. 1384: 484. - 6. I., — Niels Gø
desen. 1380: 80.

Ingvar, fæster i Strøby. 1383: 340.
Innocens 6., forhen pave. 1384: 505.
Ishøj se Niels.
Ivan: 1. I. Bryske, ridder, søn af Hartvig Bry

ske. 1382-1408: 207. - 2. I. se Witte Ivan.
Ivar: 1. I. Lykke, ridder. 1382: 260. - 2. I. 

Nielsen, forhen ridder. 1383: 352, 374. - 3. 
I. Nielsen, væbner. 1383: 386. - 4. I. Niel
sen af Troelstrup, bevidner brev af Niels 
Jensen af Klæstruplund. 1380: 12.

J
Jacobus (se også Jakob): 1. J. de Fossa, magi

ster, licentiat. 1384: 504. - 2. J. Mangon, 
magister, sognepræst i Paris. 1384: (490), 
491, (497), 498, 504. - 3. J. Prendoul, of
fentlig notar i Paris. 1384: 491.

Jageduvel se Otto.
Jakob: I. Gejstlige: 1. J., forhen ærkebiskop af 

Lund. 1384: 492. 1385: 592. - 2. J., biskop 
af Viborg. 1383: 341, 342, 346. 1384: 512. 
1385: 561.1385-96: 658. - 3. J., forhen kan
tor i Ribe. 1383: 320. - 4. J. Hennekesen, 
kannik i Roskilde, provst i Østersyssel. 
1383: 365. 1385: 650. - 5. J. Pedersen, kan
nik i København. 1383: 351. - 6. J. Torsten
sen Falster, kannik i Roskilde. 1380: 68. - 7. 
J., magister, kannik i Lund. 1384: 439. - 8. 
J. v. Köln, magister, kirurg. 1383: 398. 
1384: 440. - 9. J. Plötze, subdiakon, official 

på Rügen, senere befuldmægtiget for Lun
de ærkebisp, søn af Burchard Plötze. 1382: 
290. 1385: 565, 566. - 10. J. Honwter, 
præst i Schwerin stift, offentlig notar. 1383: 
316. - 11. J. Olufsen, præst ved St. Hans 
kirke i Ringsted. 1384: 446, 447. - 12. J., 
præst i Tbrslunde. 1381: 151. - 13. J. Ohm, 
klerk. 1384: 503.

II. Verdslige: 1. J. Astredsen, rådmand i 
København. 1380:20. - 2. J. Absalonsen af 
Lillø, væbner. 1381: 120. 1385: 616. - 3. J. 
Absalonsen, fader til biskop Niels af Roskil
de. 1384: (460). - 4. J. Andersen, rådmand 
i Malmø. 1380: 4. 1381: 141, 171, 177. 1384: 
509. - 5. J. Arwersen, udsteder brev om 
skib i Dragør. 1395: 614. - 6. J. Bowerstorp, 
død i Ystad, broder til Regner Bowerstorp. 
1380: 52. - 7. J. Brage, afdød, har haft gård 
i Slagelse. 1385: 654. - 8. J. Due, væbner. 
1384: 67. - 9. J. Esbernsen (Krumpen), 
væbner. 1384: 467. 1385: 615. - 10. J. Eskil- 
sen, medlover for Niels Jonsen af Araslöv. 
1381: 165. - 11. J. Gudmundsen, borger i 
Roskilde. 1381: 151. - 12. J. Guldbrandsen, 
rådmand i Lund. 1381: 135. - 13. J. Gøtrik- 
sen af Bunkeflo, væbner. 1381: 177. - 14. J. 
Turesen Havre, væbner. 1383: 318. - 15. J. 
Hugenssen, rådmand i Elburg. 1381: 165. - 
16. J. Ingvarsen, bevidner brev afGunnur 
Juls. 1384: 506. - 17. J. Jakobsen, bevidner 
brev af Gunnur Juls. 1384: 506. - 18. J. Ja
kobsen, har udstedt brev om gods i Strøby. 
1385: 514. - 19. J. Jakobsen, broder til An
ders Jakobsen. 1385: 620. - 20. J. Janssen, 
rådmand i Zierikzee. 1385: 557. - 21. J. 
Jensen, i strid med Kristian Freilesen. 
1380: 26. - 22. J. Jensen, fra Bro. 1380: 34. 
- 23. J. Jensen, afhænder gods til Peder 
Jensen. 1381: 104. - 24. J. Jensen, broder til 
Niels Fed og Kristine Jensdatter. 1381: 122. 
- 25. J. Jensen, fæster i Nebel. 1382: 241. - 
26. J. Kapolin, fæster i Lilla Harrie. 1384: 
500. - 27. J. Kirt, køber gods af Bonde Pe
dersen. 1381: 112, 126. - 28. J. Klot (Jul), 
borger i Ribe. 1385: 613. - 29. J. Madsen, 
kaldet Kristian, borger i Næstved, — Ger
borg. 1381: 113. 1382: 220, 239. - 30. J. 
Svendsen Lang, bymand i Malmø. 1382:
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284. - 31. J. Larsen, afdød, ~ Hille. 1385: 
607. - 32. J. Mogensen af Ellinge, væbner. 
1381: 172. 1384: 442. - 33. J. Mus, væbner, 
høvedsmand på Lindholm og i Ystad. 1380: 
67. 1381: 165. 1384: 464, 476, 502. 1385: 
568. - 34. J. Nielsen af Magleby, forhen 
ridder. 1380: 7. - 35. J. Nielsen af Sønip, 
væbner. 1381: 111, 133. 1382: 217. 1383: 
327, 400. 1384: 446, 447. - 36. J. Nielsen 
(Ravensberg), af Vognserup. 1381: 150, 
157. 1382: 285. 1383: 420. 1384: 442. - 37. 
J. Olufsen (Lilje-Lunge), ridder, broder til 
Oluf Lunge, fader til Folmer og Oluf Ja
kobsen Lunge. 1380: 13, 60. 1382: 214, 
(215), 273. 1383: 401. 1384: 460, 469, 473. 
- 38. J. Olufsen, fæster i Hørby. 1382: 206. 
- 39. J. Ovesen, bevidner brev af Gunnur 
Juls. 1384: 506. - 40. J. Pedersen, borger i 
Lund. 1380: 66. 1381: (132). - 41. J. Peder
sen, bymand i Køge. 1385: 591. - 42. J. 
Pleskow, rådmand og borgmester i Lübeck, 
fader til Wilhelm. 1380: 64. 1381: 129, 145. 
1382: 251. - 43. J. Rogge, fader til Elisa
beth. 1384: 485. - 44. J. Rytze, ejer gård i 
Malmø. 1385: 616. - 45. J. Skål, foged. 
1381: 151. - 46. J. Skave, væbner. 1382: 217, 
285. 1383: 310. 1384: 446, 462. - 47. J. 
Skrædder, borger i Roskilde. 1380: 63. - 
48. J. Spink, fæster i Stårby. 1383: 327. - 
49. J. Svendsen, fru Marinas frænde. 1380: 
98. - 50. J. Swertsliper, rådmand i Stral
sund. 1382: 251. - 51. J. Zeman, skal ind
drive gods i Ystad. 1382: 282. - 52. J., fæ
ster i Ordrup. 1384: 460.

James Tbncotes, i Richard 2.s tjeneste. 1384: 
518.

Jan: 1. J. Meinhardessen, rådmand i Amster
dam. 1385: 557, 590. - 2. J. Schilder, råd
mand i Kampen. 1385: 557, 590. - 3. J. 
Stevenssen, fra Harderwijk, skipper. 1381: 
181. - 4. J. Wolf, rådmand i Zutphen. 1381: 
165.

Janap sc Peder.
Jasmund se Henrik.
Jens (se også Hannes, Hans, Jan, John, Jon, 

Jöns): I. Gejstlige: 1. J., biskop af Ribe. 
1380: 56. 1381.-163. 1383: 341, 342, 346. 
1384: 437. - 2. J., forhen biskop af Slesvig. 

1383: 362. - 3. J. Wannekesen, provst i Sle
svig. 1383: 362, 363. - 4. J., provst i Børg
lum. 1383: 315. - 5. J., provst i Roskilde. 
1381: 151. 1383: 405. - 6. J. Pedersen, kan
tor i Ribe. 1385: 569. - 7. J., prior i Odense. 
Omkr. 1385: 657 (note 1). - 8. J., abbed i 
Ringsted. 1384: 446, 447. - 9. J., abbed i 
Tommerup kloster. 1384: 500. - 10. J. 
Skriver, forstander, senere prior i Antvor
skov. 1381: 108. 1383: 327. 1385: 549, 574. 
- 11. J. Styrling, prior for klosterkirken i 
Antvorskov. 1385: 544. - 12. J. Falster, kan
nik i Lund. 1383: 386. - 13. J. Helt, kannik 
i Ribe. 1384: 467, 493. - 14. J. Henriksen, 
kannik i Lund. 1380: 66. 1383: 352, 374. 
1385: 592. - 15. J. Jakobsen, kannik i 
Lund. 1383: 386. - 16. J. Jakobsen, kannik 
i Roskilde. 1385: 650. - 17. J. Basse, magi
ster, forstander for de danskes hus i Paris. 
1384: 491, 498, 504. 1385: 598, 599. - 18. J. 
Hinderberg, sognepræst i Tbreby, Odense- 
bispens generalofficial på Lolland. 1382: 
237. 1383: 372. - 19. J. Mogensen, evig vi
kar ved Roskilde domkirke, søn af Mogens 
Lang. 1383: 394. - 20. J. Bondesen, præst. 
1384: 496. - 21. J. (i seglet: Pedersen) 
Hwibber (Skram), præst i Vbdder. 1385: 
569. - 22. J., præst i Bursø. 1382: 237. - 23. 
J., præst i Radsted. 1382: 237. - 24. J. Inge- 
sen, munk i Antvorskov kloster. 1385: 544.

II. Verdslige: 1. J. Astredsen, væbner. 
1380: 67. - 2. J. Absalonsen (Ulfeld), væb
ner, brodersøn af biskop Niels af Roskilde. 
1383: 326. 1384: 460. 1385: 592. - 3. J. An
dersen (Brok) af Estrup, ridder, — Kristi
ne. 1380: 2, 33, 40. 1381: 144. 1382: 272. 
1385: 645. - 4. J. Andersen, skøder gods til 
Børglum kloster. 1380: 83. - 5. J. Ander
sen, foged i Lund. 1381: 132, 135. 1382: 
245. 1383: 318, 371. - 6. J. Andersen, foged 
i Lunde h. 1384: 432. - 7. J. Andersen af 
Tjustorp. 1384: 509. - 8. J. Bertelsen, skyl
der Gerhard Baggendorp penge. 1385: 582. 
- 9. J. Bosen, »ridemand« (= nr. 42?). 
1385: 573. - 10. J. Bosen, fæster i Trælløse. 
1383: 310. - 11. J. Brun af Førslev, væbner. 
1382: 238. - 12. J. Brun, bryde i Snodstrup. 
1383: 394. - 13. J. Nielsen Brun, erhverver
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gård i Lund. 1385: 558. - 14. J. Bryms, på 
kongens retterting. 1383: 379. - 15. J. Buk, 
væbner. 1380: 67. 1381: 179. 1382: 266. 
1383: 325. - 16. J. Pedersen Dårsvend, 
pantsætter gård i Oreby til broderen Bo. 
1382: 302. - 17. J. Due, væbner, senere rid
der. 1383: 422. 1385: 620. - 18. (J.) Est, be
vidner brev af Johan og Hartvig Hum- 
mersbuttel. 1380: 33. - 19. J. Falster, væb
ner. 1381: Y12. - 20. J. Fisk, væbner. 1385: 
568. - 21. J. Genvejr, har afhændet gods til 
biskop Niels. 1384: 460. - 22. J. Grubbe i 
Gloslunde, afdød. 1381: 169. - 23. J. Gud- 
mundsen, sognebo i Tirsted. 1382: 237. - 
24. J. Gyrstinge af Ås, væbner. 1382: 215, 
238. 1383: 310. 1384: 446, 447, 462, 463. - 
25. J. Gødekesen afGødstrup. 1381: 184. - 
26. J. Helmekesen, bymand i Malmø. 
1385: 605. - 27. J. Hemmingsen, fæster i 
Tblstrup. 1383: 327. - 28. J. Hennekesen, 
borgmester i Odense. 1380: 100. 1382: 291. 
1384: 432. - 29. J. Hennekesen, borgme
ster og rådmand i Lund. 1380: 3. 1383: 318. 
- 30. J. Hertug, sognebo i Tirsted. 1382: 
237. - 31. J. Holgersen, væbner. 1380: 67. 
- 32. J. Hvid, - Hille. 1385: 607, 610. - 
33. J. Hviding, forhen ridder, fader til He
lene. 1383: 387. - 34. J. Nielsen Hviding, 
afhænder gods til Jens Rødmersen. 1381: 
190. - 35. J. Hvidsen, bevidner brev af 
Hartvig Hummersbuttel. 1381: 156. - 36. 
J. Jensen, bymand i København. 1384: 515. 
- 37. J. Jensen, skøder arv efter Ingerd — 
Niels Gødesen. 1380: 80. - 38. J. Jonsen, 
væbner. 1380: 67. - 39. J. Jyde, fæster i 
Stigs-Bjergby. 1381: 150. - 40. J. Knudsen, 
køber gods af Peder Skytte. 1385: 653. - 41. 
J. Kristiansen, væbner. 1380: 67. - 42. J. (i 
seglet: Bosen) Kældersvend af Sigersted, 
væbner. 1383: 327. 1384: 446, 447, 455 ( = 
nr. 9?). - 43. J. Larsen, sognebo i Tirsted. 
1382: 237. - 44. J. Larsen, har lejet ejen
dom i Ribe. 1383: 354. - 45. J. Larsen, på 
Fyns landsting. 1384: 432. - 46. J. Lavesen, 
medlover for Niels Jonsen af Araslov. 1381: 
165. - 47. J. Liste, høvedsmand på Open
sten. 1382: 212. - 48. J. Lund aflbrreber- 
ga. 1385: 560. - 49. J. Læge af Komerup, 

afdød, — Ingeborg. 1383: 394. - 50. J. 
Marsvin, borger i Odense. 1385: 623. - 51. 
J. Mertensen, norsk råd. 1381: 164. - 52. J. 
Mikkelsen, afhænder gods til Mathias Lar
sen. 1382: 211. - 53. J. Mikkelsen, læg
mand. 1383: 350. 1384: 513. - 54. J. Mor
tensen, vistnok i Eckemforde. 1380: 71. - 
55. J. Mortensen, bymand i København. 
1384: 515. - 56. J. Pedersen Mule, indføres 
i gods i Flakkebjerg h. 1385: 647, 648, 651. 
- 57. J. Munk, borger i København. 1385: 
589. - 58. J. Møllersen, borger i Odense. 
1384: 432. - 59. J. Nannesen (Bølle), på 
Hviding herredsting. 1385: 569. - 60. J. 
Navnesen, væbner. 1380: 33. 1381: 108. 
1382: 201. - 61. J. Nielsen, væbner. 1380: 
67. - 62. J. Nielsen, erhverver gods af fra
nciskanerklostret i Lund. 1381: 152. - 63. J. 
Nielsen, arving efter Anders Pedersen. 
1384: 509 (= nr. 62?). - 64. J. Omesen, fæ
ster i Ordrup. 1384: 460. - 65. J. Pallesen, 
væbner. 1381: 172. 1383: 414. - 66. J. Pe
dersen af Hillerødsholm, afdød, broder til 
Cecilie Pedersdatter. 1381: 144. 1382: 260. 
- 67. J. Pedersen, bymand i Køge. 1385: 
591. - 68. J. Pedersen, afhænder gods til Pe
der Lang. 1382: 297. 1385: 649. - 69. J. Pe
dersen, fæster i Guldager. 1382: 241. - 70. 
J. Pedersen, fæster i Hunderup. 1385: 615. 
- 71. J. Pedersen, fæster i Kulby. 1383: 327. 
- 72. J. Plovpenning, væbner. 1380: 67. - 
73. J. Porse, skøder gods til Ove Krabbe. 
1381: 188. - 74. J. Povlsen, væbner. 1380: 
67. - 75. J. Povlsen, erhverver gods af 
Strange Pedersen. 1382: 276 (= nr. 74?). - 
76. J. Råbuk af Bornholm, afdød, — Petro- 
nilla Pedersdatter. 1380: 90, 91. - 77. J. 
Rud, ridder, senere høvedsmand på Ka
lundborg. 1382: 272, 273, 275. 1384: 514. 
1385: 575. - 78. J. Rud, væbner. 1381: 108. 
1383: 398. 1384: 440. - 79. J. Rødmersen, 
erhverver gods på Sjælland. 1380: 89, 91, 
92, 93. 1381: 190. 1383: 413. - 80. J. Asser
sen Sadelvirker, borger i Slagelse, broder til 
Niels Sadelvirker. 1382: 286. 1385: 544. - 
81. J. Skydebjerg, afdød, — Ingerd, fader 
til Cecilie. 1384: 477, 484. - 82. J. Skytte, af 
Høm. 1380: 1. 1383: 400. - 83. J. Skytte,
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foged i Falsterbo. 1382: 258. - 84. J. Skytte, 
borgmester i Helsingborg. 1380: 36, 47. - 
85. J. Jensen Sosadel, af Gerlev. 1383: 417. 
- 86. J. Staldsvend, fæster i Skovhuse. 
1383: 327. - 87. J. Strangesen, væbner. 
1380: 67. - 88. J. Thomsen, bevidner brev 
af Katerine Eriksdatter. 1381: 117. - 89. J. 
Tbrdsen, borger i Odense. 1384: 432. - 90. 
J. Troelsen, landsdommer på Sjælland, 
væbner. 1382: 214, 215, 217, 238, 273. 1383: 
310, 327. 1384: 446, 447. - 91. J. Tuesen af 
Stårby, væbner. 1380: 21.1383: 327. - 92. J. 
Tuesen (Due) af lersløse, væbner. 1382: 
206, 219. 1383: 409. - 93. J. Tuesen, råd
mand i Lund. 1381: 135. 1383: 371. - 94. J. 
Uffesen af Egede, væbner, broder til Peder 
Uffesen. 1380: 72.1381: 111, 133.1382: 219, 
235. - 95. J. Ulfsen, bymand i Malmø, — 
Cecilie Tidemansdatter. 1384: 439. - 96. J. 
Ulk, sognebo i Tirsted. 1382: 237. - 97. J. 
Vejle, har ejet gods i Snertinge. 1384: 460. - 
98. J., — Margrete, far overladt et grund
stykke af prioren Simon i Odense. Omkr. 
1385: 657.

Johan (se også Hannes, Hans, Henneke, 
Henning, Jan, Jens, Johannes): I. Gejstli
ge: 1. J., biskop af Slesvig. 1380: 32. 1382: 
222, 226, 229, 232, 243, 246. 1383: 321, 
322, 328, 342, 364, 388, 396, 407. 1384: 
505. 1385: 586, 587, 617, 632. - 2. J. Büt
zow, provst i Odense. 1384: 526. - 3. J. 
Clendenst, dekan i Lübeck. 1381: 136. - 4. 
J. Bokholt, provst i Neumünster-Bordes
holm. 1382: 254. - 5. J., abbed i Eldena klo
ster. 1382: 223, 225. - 6. J. Pleskow, kannik 
og skatmester i Lübeck. 1381: 146. - 7. J. 
Giskow, præst i Kammin stift. 1382: 230. - 
8. J. Kalv, præst. 1383: 329. - 9. J. Miris
lavs, præst på Rügen. 1382: 290. 1385: 549. 
- 10. J. Samsons, præst, evig vikar i Lü
beck. 1381: 163. - 11. J. Wittow, præst på 
Rügen. 1382: 290. - 12. J. v. Ghysenheim, 
generalvikar for biskop Konrad af Lübeck. 
1381: 136. - 13. J. Herdegen, gejstlig i 
Mainz stift, offentlig notar. 1384: 505. - 14. 
J. Konlyn, gejstlig i Schwerin stift, offendig 
notar. 1382: 290. - 15. J. Reventlow afTie- 
lenburg, offentlig notar, gejsdig i Odense 

stift. 1384: 479. - 16. J. Ricquardi, gejsdig 
i Ratzeburg stift. 1381: 139. - 17. J. Stern
berg, johannitermunk. 1384: 507.

II. Verdslige: 1. J. 1., hertug af Mecklen
burg. 1380: 16. - 2. J. 6., herre til Werle. 
1380: 16. - 3. J. v. d. Aa, rådmand, senere 
borgmester i Rostock. 1380: 64. 1381: 129, 
145, 165. 1382: 221, 248. 1383: 333, 356, 
392. 1384: 464, 502. 1385: 543, 551, 557. - 
4. J. Benynghens, skipper. 1383: 402. - 5. J. 
v. Büren, afgiver løfte til rådmændene i 
Stralsund. 1380: 52. - 6. J. v. Büren, søn af 
Tideman v. Büren. 1383 - 84: 425. - 7. J. 
Bolting, afgiver løfte til rådmændene i 
Stralsund. 1383: 312. - 8. J. Dargetzow, 
rådmand i Wismar. 1380: 64. 1381: 165. 
1383: 333, 356. - 9. J. Duchgerowe, død i 
Nyhus, søn af Elisabeth. 1380: 48. - 10. J. 
Emekesen, broder til Katerine. 1385: 597. - 
11. J. Fikkesen, død i Simrishamn. 1383: 
313. - 12. J. Frundenberg, død i Ronneby. 
1383: 337. - 13. J. Gerstede, Henneke 
Limbæks befuldmægtigede. 1380: 25. - 14. 
J. Goldenisse, i Rostock. 1384: 315. - 15. J. 
Golvitze, i Stralsund. 1384: 485. - 16. J. 
Greverod, rådmand i Ribe. 1383: 354. 
1385: 615. - 17. J. Grunehove, død i Kø
benhavn, — Margrete. 1380: 73. - 18. J. 
Grunewold, rådmand i Goslar. 1383: 392. - 
19. J. v. Hagen, køber boder i Skanør. 
1381: 180. - 20. J. Hassendorp, bevidner 
brev af Hartvig og Johan Hummersbüttel. 
1380: 33. - 21. J. Hebel fra Bargteheide, ar
ving efter afdøde Johan v. Hildesheims hu
stru Ida. 1380: 71. - 22. J. v. Herford, råd
mand i Elbing. 1385: 590. - 23. J. v. 
Hüdesheim, afdød, ~ Ida. 1380: 71. - 24. 
J. Hoghedorp, besegier Klaus Stenhagens 
testeimente. 1380: 22. - 25. J. Horborg, af
hænder og pantsætter boder i Falsterbo. 
1382: 198. 1384: 440, 472. 1385: 577, 578. 
- 26. J. v. Home, stedfader tü Katerine. 
1384: 523. - 27. J. Hoyers, rådmand i 
Hamburg. 1382: 248. - 28. J. Hummers
büttel, ridder, broder tü Hartvig Hum
mersbüttel, fader tü Henneke Hummers
büttel. 1380: 33. 1381: 156. - 29. J. Kalves- 
wanghe, i Hamburg. 1384: 493 (indl. i
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Dipl. Dan.). - 30. J. Kerkring, rådmand i 
Münster. 1383: 356. - 31. J. v. Kiel, i Lü
beck. 1380: 25. - 32. J. Kissenbrugge, råd
mand i Goslar. 1383: 392. - 33. J. Klotzow, 
død i Helsingborg. 1380: 46, 47. - 34. J. 
Kobel ~ leise Jens Mortensens. 1380: 71. 
- 35. J. Koning, medeksekutor af Smale 
Hintzes testamente. 1384: 523. - 36. J. 
Kordelitz, borgmester i Thom. 1380: 19, 
42. - 37. J. Krassow, på Rügen, søn af An
ton Krassow. 1383: 314. - 38. J. v. d. Lanc
ken, søn af Predbjøm v. d. Lancken, broder 
til Nicolaus og Predbjøm v. d. Lancken. 
1382: 203. - 39. J. Lange, rådmand i Lü
beck. 1380: 64. 1381: 145, 165, 176. 1382: 
248, 263. - 40. J. Lange, i Lübeck, køb
mand fra Nürnberg. 1380: 56. 1381: 142, 
163. - 41. J. v. Lange, broder til Albrecht v. 
Lange. 1385: 597. - 42. J. Louwe, rådmand 
i Greifswald. 1385: 590. - 43. J. v. Lübeck, 
rådmand i København. 1380: 20. - 44. J. 
Make, rådmand i Rostock. 1385: 551. - 45. 
J. Merle, erhverver bod i Skanør. 1385: 
607, 610. - 46. J. v. Minden, hansekøb- 
mand. 1382: 208, 210. - 47. J. v. Minden, i 
Rostock. 1383: 315. - 48. J. Mutzekow, af
giver løfte til rådet i Stralsund. 1380: 47. - 
49. J. v. Münster, i Lübeck. 1380: 25. - 50. 
J. Paris, dræbt i Dragør. 1383-84: 426. - 51. 
J. Påskedag, afgiver løfte til rådet i Stral
sund. 1380: 52. - 52. J. Pertzeval, rådmand 
i Lübeck. 1381: 145. 1382: 248. 1383: 333, 
356, 392. 1385: 557. - 53. J. v. Plosse, pom
mersk ridder. 1380: 50. - 54. J. Posenow, 
kaldet Poserin, broder til Katerine. 1382: 
282. - 55. J. v. d. Putten, rådmand i Thorn. 
1383: 392. - 56. J. Quatz, bymand i Kø
benhavn. 1380: 63. 1383: 330. - 57. J. Roc- 
kut, rådmand i Stralsund. 1380: 64. 1383: 
356. 1384: 502. - 58. J. Rotermunt, borger 
i Eckernförde. 1381: 109. - 59. J. Ruge, 
borgmester i Stralsund. 1380: 64. 1381: 
129, 145. 1382: 248, 263. 1383: 365, 392. 
1384: 450. 1385: 590. - 60. J. Ruper, afgi
ver løfte til rådmændene i Stralsund. 1380: 
48. - 61. J. Schepenstede, rådmand i Lü
beck. 1381: 145. 1382: 263. 1383: 333, 356. 
- 62. J. Schermer, har efterladt gods på 

Bornholm. 1381: 162. - 63. J. Schivelbeen, 
afgiver løfte til rådmændene i Stralsund. 
1385: 596. - 64. J. Schulow, hr., afgiver løfte 
til rådmændene i Stralsund. 1382: 281. - 
65. J. v. See, væbner. 1381: 108. 1384: 452, 
465. - 66. J. Sehested, ridder. 1381: 173. - 
67. J. Semelow, Wulf Wulflams medlover. 
1380: 64. 1383: 356. - 68. J. Skytte, far 
kvittering af Ingemar Star. 1383: 390. - 69. 
J. v. Springe, formynder for Gerhard Ham
burgs søn, Johan. 1385: 554. - 70. J. Steke- 
ling, afgiver løfte til rådmændene i Stral
sund. 1385: 596. - 71. J. Stenhagen, broder 
til Klaus Stenhagen. 1380: 22, 49. - 72. J. 
Stolte, rådmand i Elbing. 1381: 145. 1383: 
392. 1385: 557. - 73. J. Sunerburgh, i Dan
zig. 1381: 175. - 74. J. Swarte, rådmand på 
Gotland (Visby). 1381: 145. - 75. J. (Hen- 
neke) v. Thienen, ridder, Justitiar i hertug
dømmet Slesvig. 1381: 173. 1383: 387. - 
76. J. Timme, Anton Krassows svoger. 
1380: 17. - 77. J. Wesende, foged i Stral
sund. 1382: 263. 1383: 356. - 78. J. Visbe- 
ke, i Lübeck. 1384: 523. - 79. J. Witte, - 
Hillegrund. 1380: 51. - 80. J. Witte, broder 
til Henrik Witte. 1385: 604. - 81. J. Vogt, 
rådmand i Münster. 1383: 356. - 82. J. 
Whitman, afgiver løfte til rådmændene i 
Stralsund. 1380: 51. - 83. J. Vos, betaler bø
de for Heine Wrak. 1385: 632. - 84. J. 
Wren, rådmand i Stralsund. 1382: 263. - 
85. J. Wulf, rådmand i Rostock. 1385: 551. 
- 86. J. Wulf, har stået i gæld til Wibrand 
og Nicolaus v. Gemede. 1380: 44. - 87. J. 
Wulvesbrok, væbner, broder til Otto Wul- 
vesbrok. 1381: 166. 1383: 353. - 88. J., søn 
af Gerhard Hamburg. 1385: 554. - 89. J., 
får gods i forlening i Skørpinge af Antvor
skov kloster. 1382: 303.

Johanne — Jens Falster, søster til Marina og 
Kristine Nielsdatter. 1381: 172.

Johannes (se også Jan, Jens, Johan, John, Jon 
og Jöns): 1. J., af Amiens, forhen kardinal- 
presbyter af S. Marcello. 1383: 317. - 2. J., 
ærkebiskop af Riga. 1383: 403. - 3. J., for
hen abbed i Clairvaux. 1381: 124. - 4. J. 
Rode, dekan i Münster. 1385: 553. - 5. J. 
de Chassignolliis, munk i Clairvaux, kol-
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lektor i Danmark, Norge og Sverige. 1380: 
14, 58. 1381: 124. - 6. J. de Chauuengiis, 
magister, karmelitermunk. 1384: 504. - 7. 
J. de Condeto, munk i Ste.-Geneviéveklo- 
stret. 1384: 504. - 8. J. Goulein, doktor i te
ologi, karmelitermunk. 1384: 504. - 9. J. 
Tabemarius, karmelitermunk i Paris. 
73<9^/491. - 10. J. Housseti, fransk præst. 
1384: 498. - 11. J. deTielon, magister, dok
tor i teologi. 1384: 504. - 12. J. de Galli, 
magister. 1384: 504. - 13. J. Coustelli, 
gejstlig i Reims stift, offentlig notar. 1384: 
491, 498, 504. - 14. J. Boutardi, fransk 
klerk. 1384: 498. - 15. J. Petri, fransk klerk. 
1384: 498. - 16. J. de Salasid, baccalaureus 
i teologi, møbelkammermester. 1384: 504. 
- 17. J. de Besco, befuldmægtiget for Ste. 
Geneviéveklostret. 1384: 504. - 18. J. Bi- 
termire, fransk stenhugger. 1384: 504. - 19. 
J. le Merruer, fransk tagtækker. 1384: 504. 
- 20. J. le Morineiro, indbygger i Paris. 
1384: 504.

John: 1. J. Aske, i den engelske konges tjene
ste. 1384: 518. - 2. J. Eek, John Polymonds 
tjener. 1385: 550. - 3. J. Lokton, i den en
gelske konges tjeneste. 1384: 518. - 4. J. 
Percy af Kildale, i den engelske konges tje
neste. 1384: 518. - 5. J. Polymond, borgme
ster i Southampton. 1385: 550.

Jon: 1. J., biskop i Oslo. 1381: 164. 1383-84: 
368. 1385: 540. - 2. J. Jonsen, præst, vikar 
ved Roskilde domkirke. 1382: 219. - 3. J., 
præst, forstander for helligåndshuset i Mal
mø. 1384: 439. - 4. J. Bassat, Håkon 6.s tje
ner, — Gudrid Tbrsteinsdatter. 1381-87: 
195. - 5. J. Darre, kong Olufs norske råd. 
1381: 164. - 6. J. Nielsen af Solbjerg, afdød, 
— Kristine Pedersdatter 1380: 21. - 7. J. 
Nielsen, sælger gods til Mogens Lang. 
1384: 533. - 8. J. Vifredsen, bevidner brev 
af Niels Jensen. 1385: 561.

Jordan Senkepil, i 'Stralsund, modtager for
sikringer på Henning Podebusks vegne. 
1382: 203.

Jork se Georg.
Josef: 1. J. Nielsen, forhen ærkedegn i Lund. 

1383: 331, 389. - 2. J. Erlandsen, har givet 
Peder Larsen fuldmagt. 1382: 245.

Juan Fernandez d’Heredia, johannitterorde- 
nens høj mester. 1382: 246.

Juls se Gunnur.
Junge se Hendrik.
Jyde se Jens.
Jöns: I.J., biskop af Strängnäs. 1384: 510. - 2.

J. Francens, Gøtstav Matssons måg. 1382: 
279.

Jørund Tholfsson, må ikke befatte sig med 
Ogmund Gautesons gård. 1384: 487.

K
Kås se Kristian.
Kahlden se Henning og Nicolaus.
Kalenberg se Albert.
Kalv se Erland og Johan.
Kalveswanghe se Johan.
Kamen se Herman.
Kamp se Peder.
Kampen se Lambert.
Kapolin se Bent og Jakob.
Kardian se Heine.
Karl: 1. K. 4., forhen romersk kejser. 1380: 

56, 57. 1384: 479. - 2. K. 6., konge af Fra
nkrig. 1384: 479, 490, 491, 497, 498, 504. 
1385: 598, 599. - 3. K. Guse, bevidner af
viklingen af Johan Skyttes gæld. 1383: 390. 
- 4. K. Nielsen (Forstenslægten), væbner, 
— Margrete Røzdatter. 1383: 366. - 5. K. 
Thomsen, afdød, har ejet gods i Skast h. 
1382: 241.

Karow se Arnold.
Katerine: 1. K. Eriksdatter, enke efter Erik 

Rind og søster til Kristian Urne. 1381: 117. 
- 2. K. Pedersdatter, afdød, har haft gods i 
Merløse h. 1380: 37. - 3. K. (Skaves), mo
der til Peder Jensen. 1380: 6. - 4. K. Wede- 
kins, i København. 1385: 549. - 5. K., sø
ster til Johan Posenow. 1382: 282. - 6. K., 
Johan v. Homes steddatter. 1384: 523. - 7. 
K., ~ Herman Steffen. 1385: 549. - 8. K., 
søster til Johan Emekesen. 1385: 597.

Kather se Henneke.
Kemerer se Bernhard.
Kempe se Peder.
Kentseler se Henrik.
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Kerkendorp se Zabel.
Kerkring se Johan.
Kerle se Klaus.
Kemdorp se Herman.
Kiel se Johan.
Kimer se Kjeld.
Kippe se Mikkel.
Kirt se Jakob, Niels og Palle.
Kissenbrugge se Johan.
Kjeld: 1. K. Degn fra Gelsted. 1380: 34. - 2. 

K. Jonsen, væbner. 1380: 67. - 3. K. Ki
mer, fæster i Hunderup. 1385: 615. - 4. K. 
Pedersen, vistnok afdød, Anders Stigsens 
bedstefader. 1383: 377, 378 (note 1), 379. - 
5. K. væbner. 1380: 67.

Klat se Aslog.
Klaus (se også Nicolaus): 1. K., greve af Hol

sten og Stormam, — Elisabeth af Lüne
burg, broder til Henrik 2. og farbroder til 
Gerhard. 1383: 383, 387, 407. 1384: 441. 
1385: 586, 587, 595, 617, 632. - 2. K. Ahle- 
feld, bevidner brev af Johan v. Thienen. 
1381: 173. - 3. K. Dankenhagen, rådmand 
i Malmø. 1381: Yl\. - 4. K. Dene, forhen 
borger i Danzig. 1384: 515. - 5. K. Gru
bendal, medlover for Henneke Grubendal. 
1381: 165. - 6. K. v. Hagen, »ridemand«. 
1384: 442. - 7. K. Kowal, udsteder brev om 
skib i Dragør. 1385: 614. - 8. K. v. d. Lanc- 
ken, lejer gods i Løve h. af Antvorskov klo
ster. 1383: 416. - 9. K. Spliet Mosegård, 
væbner. 1382: 254. - 10. K. Plotze, pom
mersk væbner, broder til Rikwin og Lydeke 
Plotze. 1380: 50. - 11. K. Kerle Rønnow, 
bevidner brev af Johan og Hartvig Hum- 
mersbüttel. 1380: 33. - 12. K. Schônewol- 
daring, på Slagelse herredsting. 1385: 574. 
- 13. K. Skepeles, ridder. 1381: 108, 165. 
1382: 206. - 14. K. Sold, foged i Malmø. 
1380: 4. - 15. K. Stenhagen, broder til Jo
han Stenhagen. 1380: 22, 49. - 16. K. Sto- 
penitz, medlover for Fikke Grubendal. 
1382: 221. - 17. K. lim, pantsætter gods til 
Godskalk Porsfeld. 1382: 241. - 18. K. Ulv, 
bymand i Malmø. 1382: 284. - 19. K. Zer- 
nin, væbner, foged i Helsingborg. 1380: 67. 
1383: 327. 1384: 464. - 20. K, sælger bod 
i Slagelse. 1383: 419.

Klech se Niels Pedersen.
Klement: 1. K. Hage, væbner. 1383: 397. - 2. 

K. Nielsen, foged i Lund. 1383: 371. - 3. K. 
Truedsen, ærkebispens foged i Lund. 1382: 
245. 1385: 559.

Klepping se Gerwin.
Kletkamp se Eggert.
Klokow se Gerhard.
Klot se Jakob.
Klotzow se Henrik og Johan.
Kluk se Anders og Oluf.
Klumpfod se Peder Nielsen.
Kniprode se Winrich.
Knop se Mads og Volrad.
Knud: 1. K., biskop af Viborg (1451-78). 

1384: 531. - 2. K., prior i Bosjø kloster. 
1382: 182. - 3. K. Eriksen, sognepræst i 
Fjårås og dekan i Nørrehalland. 1382: 283. 
1383: 358, 366. 1385: 594. - 4. K. Lille, i 
Amøje, 1383: 345. - 5. K. Nielsen, væbner. 
1380: 67. - 6. K. Nielsen, har ejet gods i 
Slagelse. 1382: 286. - 7. K. Piik, afhænder 
gods til Gunne Siggesen. 1384: 539. - 8. K., 
fæster i Lilla Harrie. 1384: 500.

Knud se Detlef.
Knøppel, på rettertinget i Bjemede. 1384: 

462, 463.
Kobel se Johan.
Koesfeld se Bernhard.
Kokemester se Henrik.
Kolberg se Herman.
Koil se Torbjørn.
Koller se Didrik.
Kolzackes se Geseke.
Koning se Johan.
Konlyn se Johan.
Konrad: 1. K, biskop af Lübeck. 1381: 136. 

1382: 204. 1384: 437. - 2. K. Zöllner v. Ro
thenstein, den tyske ordens højmester. 
1383: 333, 336. 1384: 431. 1385: 564, 585. 
- 3. K. Massov, sognepræst i Broager. 
1382: 226. - 4. K. Popelvitz, gejsdig i Ros
kilde stift. 1381: 118, 123. 1382: 223, 225, 
230. 1383: 349, 350, 384, 385. 1384: 513. - 
5. K. v. Braunsberg, udvirker, at Johan far 
len af Antvorskov kloster. 1382: 303 - 6. K. 
Finke, hansekøbmand. 1382: 208, 210. - 7. 
K. v. Goting, vistnok i Danzig. 1381: 175. -
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8. K. Grevesmølen, købmand i Rostock, ol
dermand i Malmø. 1385: 604. - 9. K. Kon- 
radsen, borger i Ribe. 1385: 613. - 10. K. 
Moltke den ældre af Redebas, væbner, hø
vedsmand på Vordingborg og Stegeborg. 
1380: 9, 10, 33, 50, 64, 76. 1381: 128, 129, 
165, 189. 1382: 221. 1383: 327, 340, 392. 
1384: 446, 447, 464, 514. 1385: 575. - 11. 
K. Moltke den yngre af Bjernede og Fare- 
bæksholm, broder til Evert og Henneke, 
søn af Helene af Bjernede, fætter til Konrad 
Moltke den ældre. 1380: 33. 1381: 192. 
1382: 214, 215, 217, 238.1383: 310, 311, 340, 
400. 1384: 446, 447, 460, 462, 463, 514. - 
12. K. Plade, rügisk væbner, fader til Wil
ken Plade. 1382: 203. - 13. K. Plade, rü
gisk væbner. 1382: 203. - 14. K. v. Rügen, 
søn af Gese. 1385: 596. - 15. K. Weren, 
borgmester i Greifswald. 1383: 399.

Konstantin: 1. K. Jakobsen, rådmand i 
Malmø. 1384: 439, 509. - 2. K. Lyzeker- 
ken, rådmand i Köln. 1383: 356. - 3. K. 
Truedsen, afdød, — Lucie Agesdatter. 
1380: 55, 62.

Kordelitz se Johan.
Korrebonde se Oluf Nielsen.
Korsener se Bertold.
Koss se Henneke.
Kowal se Klaus.
Krabbe se Ove.
Krag se Peder Jensen og Niels.
Krage se Niels.
Krakevitz se Fikke.
Krassow se Anton og Johan.
Krevtsdorf se Georg.
Kring se Lave.
Kristian: 1. K. v. Nortiede, forhen vikar i Bre

men. 1382: 265. - 2. K. Åstredsen, Kateri
ne Eriksdatters frænde. 1381: 117. - 3. K. 
Bosel, skipper. 1383: 398. - 4. K. Då, væb
ner. 1380: 67. - 5. K. Freilesen, væbner. 
1380: 26. 1381: 117. 1382: 213. 1384: 470. 
1385: 569, 570, 588, 613. - 6. K. Grelle fra 
Skagen, afdød, — Elisabeth. 1383: 315. - 7. 
K. Kås, ridder. 1382: 260. - 8. K. Makup, 
lægmand i Roskilde stift. 1381: 118. 1383: 
349, 385. - 9. K. Pek, hams hustru skøder 
fru Kristine gods. 1385: 645. - 10. K. Rit

ter, rådmand i Hamburg. 1380: 15. 1381: 
145. 1382: 294. - 11. K. Rud, på Slagelse 
herredsting. 1385: 574. - 12. K. Thomsen, 
på Hviding herredsting. 1385: 569. - 13. 
K. Urne, broder til Katerine Eriksdatter. 
1381: 117. - 14. K. Vendelbo, ridder. 1381: 
126. 1384: 464.

Kristine: 1. K. Agesdatter se Lucie Agesdat
ter. - 2. K. Abjømsdatter, — Herman Wel- 
sogh. 1383: 358. - 3. K. Absalonsdatter, — 
Anders Sjundesen af Kærstrup. 1383: 326. 
- 4. K. Jensdatter, — Hartvig Bryske. 
1381: 108. - 5. K. Jensdatter, søster til Ja
kob Jensen. 1381: (122). - 6. K. Madsdat
ter, søster til Margrete Madsdatter. 1381: 
112. - 7. K. Nielsdatter, søster til Marina og 
Johanne. 1381: Y12. - 8. K. Nielsdatter, — 
Niels Andersen af Ørby. 1384: 496. - 9. K. 
Pedersdatter, enke efter Jon Nielsen af 
Solbjerg. 1380: 21. - 10. K. Pedersdatter (i 
seglet: Petri), datter af Peder Karlsen af 
Bjergby, enke efter Mogens Jensen. 1381: 
150. 1382: 285. - 11. K., enke efter Erik 
Jensen, — Detmar v. Gatmer, kaldet Blå. 
1385: 588, 613. - 12. K., frue, datter af Gy
de Lavesdatter og søster til Torben Peder
sen. 1384: 499. - 13. K., datter af Nicolaus 
Stut, — Robert Rikardsen fra Odense. 
1380: 65. - 14. K., enke efter Sulislav v. d. 
Lancken, moder til Nicolaus, Sulislav og 
Tetze v. d. Lancken. 1382: 203. - 13. K., 
frue, — hr. Jens Andersen. 1385: 645.

Krog se Niels.
Krudener se Didrik og Herman.
Krugelund se Absalon og Erland.
Krum se Oluf.
Krummedige se Blixe, Erik, Hartvig, Hasse, 

Lyder, Segebod og Witte Ivan.
Kruse se Herbord, Herman, Lars og Ludvig. 
Kræmmer se Gerike og Wilken.
Kropelin se Arnold, Hennafri og Peter.
Kule se Herbert.
Kulpe se Ludolf.
Kummerow se Folkvin.
Kvist se Asser.
Kyndiis se Gunnar.
Kyngeste se Hans.
Kyssenbrugge se Johan.
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Kældersvend se Jens (Bosen).
Köller se Gerhard og Mathias.
Köln se Jakob.
Königsmark se Herbrekt.
Könike Trost, datter af Henrik Büschow. 

1384: 456.
Kopeke Smerwaghen, fader til Henzeke 

Smerwaghen. 1380: 31.

L
Lage se Henrik.
Lambert: 1. L. v. Essen, præst og evig vikar i 

Stralsund. 1383: 316. - 2. L., præst i Er- 
rindlev. 1382: 237. - 3. L. v. Dingen, død i 
Ystad. 1383: 312. - 4. L. v. Kampen, afdød, 
— Adelheid, farbroder til Nicolaus Duze- 
kop. 1381: 168. - 5. L. Prutzen, lægmand i 
Wloclawek stift. 1383: 403. - 6. L. Schape, 
nevø af Herman Yborg. 1384: 482. - 7. L. 
Weytendorp, afgiver løfte til rådmændene i 
Stralsund. 1380: 51. 1382: 282.

Lancken se Ertmar, Hannes, Henneke, Hen
rik, Johan, Klaus, Nedemer, Nicolaus, 
Predbjøm, Sulislav og letze.

Lankow se Henning.
Lang se Jakob Svendsen, Mogens og Peder.
Lange se Albrecht, Arnold, Johan, Karl og 

Ove.
Langebænk se Henrik.
Langedorp se Markvard.
Langelow, far livrente af hansestædeme. 

1382: 263. 1383: 333, 392. 1384: 429, 430, 
464, 481, 501, 502, 524. 1385: 557, 590.

Lankow se Henning.
Lang se Peder.
Lappe se Woler og Wilken.
Lars (se også Laurentius og Lorenz): 1. L., 

abbed i Bækkeskov. 1383: 352. - 2. L. An
dersen, kannik i Lund. 1383: 386. 1384: 
500. - 3. L. Bosen, kannik i København. 
1383: 351. - 4. L. Degn, borger i Ribe. 
1385: 613. - 5. L. Ege, rådmand i Malmø. 
1380: 4. - 6. L. Gydesen, fæster i Guldager. 
1382: 241. - 7. L. Haveby, bevidner brev af 
Hartvig Hummersbuttel. 1380: 33. 1381: 
156. - 8. L. Jakobsen, væbner. 1380: 67. - 

9. L. Jensen af Gierslev. 1381: 108. - 10. L. 
Jensen, fæster i Guldager. 1382: 241. - 11. 
L. Jonsen, på Hviding herredsting. 1385: 
569. - 12. L. Kruse, borgmester i Køben
havn. 1380: 20. - 13. L. Livelsen, fæster i 
Jeme. 1384: 467. - 14. L. Mus, har pantsat 
gods til Fin Nielsen Skriver. 1385: 593. - 
15. L. Nielsen, fæster i Jeme. 1385: 615. - 
16. L. Olovsson, svensk væbner. 1384: 468. 
- 17. L. Pedersen af Naffentorp, senere 
Vismarlov, svigersøn af Lucie Agesdatter, 
svoger til Age Konstantinsen. 1380: 62. 
1383: 373. - 18. L. Skerf den ældre, by
mand i København. 1384: 515. - 19. L. 
Skomager, har gård i Slagelse. 1382: 286. - 
20. L. Skotte af Tågarp. 1382: 212. - 21. L. 
Skytte, væbner. 1380: 36. - 22. L. Ulfsson, 
herredsfoged i Allbo h. 1385: 542. - 23. L., 
skipper. 1380: 4.

Laurentius de Barbuto, kannik i Coimbra, 
Clemens 7.s kapellan. 1381: 139 (se også 
Lars og Lorenz).

Lave: 1. L., sognepræst i Hygum. 1380: 27. - 
2. L. Degn (Skram), — Ingerd Pedersdat- 
ter. 1384: 470. - 3. L. Jakobsen, fæster i Il
sted. 1385: 615. - 4. L. Kring, afhænder 
gods til vikarerne i Slesvig. 1384: 483. - 5. 
L. Mule se L. Urne. - 6. L. Tagesen, væb
ner. 1382: 260. - 7. L. Urne, får tildømt og 
skøder gods på Sjælland. 1385: 647, 648, 
651. - 8. L., »døve«, fæster i Hunderup. 
1385: 615.

Laxmand se Peder.
Leneke se Mathias.
Lepel se Henning.
Letzenitze se Arnold.
Lille se Knud og Tyge.
Limbæk se Henneke, Lyder og Sigfred.
Liste se Jens.
Lokton se John.
Loppenitze se Daniel og Nicolaus.
Lorenz: 1. L., herre til Werle. 1380:16. - 2. L.

v. Halle, dræbt i Falsterbo af Heine Kardi- 
an. 1384: 449. - 3. L. Luchten, arving efter 
Didrik Luchten. 1382: 250.

Louwe se Johan.
Luchten se Bernhard, Didrik og Lorenz.
Lucie Agesdatter, enke efter Konstantin Tru-
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edsen, moder til nonnen Bodil. 1380: 55, 
62. 1381: 182.

Ludenhagen se Herman.
Luderode se Henrik.
Ludolf: 1. L., biskop af Ratzeburg. 1384: 522. 

- 2. L. Brantzow, rådmand i Anklam. 
1382: 263. - 3. L. Holdenstede, rådmand i 
Hamburg. 1380: 64. 1381: 145. 1382: 248. 
1383: 333, 356, 392. - 4. L. v. Kulpe, borg
mester i Stralsund. 1382: 263. 1383: 399. - 
5. L. Reben, rådmand i Braunschweig. 
1383: 356, 392. - 6. L. Wale, rådmand i 
Thorn. 1382: 263.

Ludvig: 1. L., biskop af Bamberg. 1383: 375. 
- 2. L., forhen greve af Anjou. 1383: 317. - 
3. L. Andersen af Barsebäck, ridder. 1380: 
67. 1384: 460, 492. - 4. L. Ivarsen, pant
sætter gods til Børglum kloster. 1380: 82. - 
5. L. Kruse, rådmand i Rostock. 1382: 263. 
1383: 356. 1384: 444. 1385: 590. - 6. L. v. 
Rode, i Lübeck. 1380: 25. - 7. L., går i bor
gen for Detlev Knud. 1382: 221.

Lukow se Godeke.
Lund sejens.
Lunge se Folmer Jakobsen og Oluf.
Lunge Nielsen, afdød, ~ Edle Nielsdatter. 

1380: 40.
Lussow se Henrik.
Lutgard v. Wisch, priorinde i St. Johannes 

kloster ved Slesvig, datter af Markvard v. d. 
Wisch 1382: 278. 1383: 353, 404.

Lübeck se Didrik, Johan og Walter.
Lydeke: 1. L. Finke, far gods i pant af Jakob 

Absalonsen. 1385: 616. - 2. L. Gerst, kong 
Olufs råd. 1385: 541. - 3. L. Gosseler, be
vidner Klaus Stenhagens testamente. 1380: 
22. - 4. L. Holdenstede se Ludolf Holden
stede. - 5. L. v. Kulpe se Ludolf v. Kulpe. - 
6. L. Plötze, pommersk væbner, broder til 
Klaus og Rikwin Plötze. 1380: 50. - 7. L. 
Sasse, afgiver løfte til rådmændene i Stral
sund. 1383-84: 426. - 8. L. Skinkel, i forlig 
med hansestæderne. 1381: 165. 1382: 221, 
233. 1385: 600. - 9. L. Sunesen, bymand i 
Store-Heddinge. 1384: 446, 462.

Lyder: 1. L., prior i Ratzeburg. 1384: 479. - 
2. L. Hagen, lægmand i Schwerin stift, ~ 
Sofie. 1383: 350. - 3. L. Krummedige, 

slægtning af Segebod Krummedige. 1380: 
18. - 4. L. Limbæk, forhen ridder, — 
Margrete. 1382: 268. 1384: 466. - 5. L. 
Liitzow, mecklenburgsk ridder. 1383: 329. 
- 6. L. Rantzau, broder til Detlev Rantzau. 
1384: 441. - 7. L. Storm, væbner. 1381: 
166.

Lykke se Ivar og Peder.
Lyzekerchen se Konstantin.
Lytbert Sak, rådmand i Danzig. 1382: 263. 

1385: 590.
Liitzow se Lyder.
Lyvense se Waddin.
Læge se Henzeke og Jens.

M
Mads (se også Matheus og Mathias): 1. M. 

Knop, abbed i Alvastra kloster. 1381: 124. - 
2. M. Elavsen, Roskildebispens official. 
1384: 477, 484. - 3. M. Jensen i Bellinge. 
1381: 194. - 4. M. Rudde, senere forstan
der for Roskilde St. Agnetes kloster. 1383: 
394, 397. - 5. M. Tå af Tjørnelunde, væb
ner. 1382: 206, 273.

Magdalena, enke efter Amald Bager. 1385: 
541.

Magnhild: 1. M. Thorolfsdatter, søster til 
Helga. 1382: 244. - 2. M. af Fulltofta, af
død. 1383: 338.

Magnus (se også Mogens): 1. M., forhen kon
ge af Sverige og Norge, kong Olufs farfader. 
1381: 158, 165. 1382: 209, 242, 248, 270. 
1383: 380. - 2. M., hertug af Mecklenburg. 
1380: 16. 1381: 120, 137.

Make se Johan.
Makup se Kristian.
Mallin se Nicolaus.
Malte Dus, søn af Niels Dus, broder til Edle 

Nielsdatter. 1380: 40.
Manderup se Asser og Niels.
Mane se Detlev.
Mangon se Jacobus.
Marchia se Guillelmus.
Margrete: 1. M. Troelsdatter, priorinde i Ros

kilde Vor Frue kloster. 1383: 397. - 2. M., 
priorinde i St. Peders kloster i Lund. 1385: 
558. - 3. M., dronning af Norge og Sverige,
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moder til Oluf. 1380: 1, 9, 10, 26, 64, 86, 
101. 1381: 105, 128, 129, 137, 145, 153, 164, 
165, 176. 1382: 197, 202, 205, 228, 248, 
263, 264, 271, 272, 273, 275, 283. 1382 (?): 
294A. 1383: 333, 334, 391, 392, 395, 411. 
1384:429, 430, 431, 444, 450, 451, 454, 464, 
481, 502, 509, 524, 534. 1385: 540, 555, 
557, 562, 563, 564, 575, 576, 579, 580, 581, 
585, 590, 608, 628, 630, 637, 638. - 4. M. 
Henningsdatter, frue, erhverver pant i gård 
i Skellingsted. 1385: 611. - 5. M. Madsdat
ter, frue, søster til Kristine Madsdatter. 
1381: 112. - 6. M. Madsdatter, skøder gods 
til Brenderup kirke. 1380: 34. - 7. M. Niels- 
datter, i Borringe kloster, søster til Peder 
Nielsen. 1382: 199. - 8. M. Nielsdatter, en
ke efter Ingemar Karlsen. 1383: 331. - 9. 
M. Pedersen, — Abraham Brodersen. 1382: 
283. - 10. M. Røzdatter, — Karl Nielsen. 
1383: 366. - 11. M, - Oluf Grubbe. 
1382: 231. - 12. M., frue, enke efter Lyder 
Limbæk, — Godskalk Porsfeld. 1382: 268. 
1384: 466. - 13. M., frue, enke efter Ove 
Esbemsen. 1385: 569, 570. - 14. M., enke 
efter Johan Grunehove. 1380: 73. - 15. M., 
enke efter Bernhard Rike, søster til Bur
chard Sachtleben. 1382: 280. - 16. M., 
frue, datter af Evert Hennekesen, enke efter 
Tyge. 1384: 488. - 17. M., fæster i Lilla 
Harrie, enke efter Åge Bosen. 1384: 500. - 
18. M. ~ Jens. Omkr. 1385: 657.

Marina: 1. M., nonne, søster til Anders Pe
dersen og Edle, barnebarn af fru Cecilie. 
1383: 405. - 2. M. Jensdatter, skøder gods 
i Ulsted. 1380: 84. - 3. M. Jensdatter, enke 
efter Niels Hak. 1384: 500. 1385: 560, 568. 
- 4. M. Piksten, frue, i Ribe. 1383: 354. - 
5. M., frue, Jakob Svendsens frænke. 1380: 
98. - 6. M., — Oluf Lunge, søster til Jo
hanne og Kristine Nielsdatter. 1381: 172.

Markvard: 1. M. Burow, sognepræst i Schap
rode. 1382: 290. - 2. M., præst i Køben
havn. 1380: 20. - 3. M. Værkmester, sog
nepræst i Gettorf. 1382: 226. - 4. M., præst 
i Hillested. 1382: 237. - 5. M. Jensen af 
Hedeby, gejstlig i Slesvig stift, offentlig no
tar. 1381: 163. - 6. M. Bantzekow, råd
mand i Wismar. 1380: 64. 1381: 129, 145. 

1382: 248. 1383: 356. - 7. M. Breyde, rid
der, fader til Rike Henneke og Markvard 
Breyde. 1383: 404. - 8. M. Breyde, søn af 
Markvard Breyde, broder til Rike Henneke 
Breyde. 1383: 404. - 9. M. Breyde, hol
stensk væbner, farbroder til Hartvig Brey
de. 1382: 278. - 10. M. Gesow, afhænder 
gods til Niels Tagesen. 1385: 635, 636. - 11. 
M. Langedorp, i Stralsund. 1384: 485. - 
12. M. v. d. Molen, eksekutor af Smale 
Hintzes testamente. 1384: 523. - 13. M. 
Poiseke af Berritsgård. 1382: 269. - 14. M. 
Rorland (v. d. Wisch), holstensk væbner, 
broder til Arnold v. d. Wisch. 1382: 278. - 
15. M. Tinhuus, foged på Riberhus. 1385: 
613. - 16. M. v. d. Wisch, holstensk ridder, 
fader til Lutgard. 1382: 278. - 17. M. Vor- 
rad, rådmand i Stettin. 1382: 263. 1385: 
590. - 18. M. Wusteni, væbner. 1384: 464.

Marschalk se Witte.
Marsvin sejens.
Marteleti se Guillelmus.
Martin (se også Morten): 1. M. Grunehove, 

afgiver løfte til rådmændene i Stralsund. 
1380: 73. - 2. M. v. Schlawitz, lægmand i 
Roskilde stift. 1381: 118. - 3. (M.) Stendal, 
preussisk skipper. 1381: 181.

Maskenholt se Dargemer.
Massov se Konrad.
Matheus (se også Mads): 1. M. Runtinger, 

købmand i Nürnberg. 1384: 443. - 2. M. 
Schutow, i Rostock. 1383: 315.

Mathias (se også Mads og Matheus): 1. M. 
Olufsen, præst i Hørby. 1381: 172. 1382: 
206. - 2. M. Zollwede, præst i Stralsund. 
1383: 399. - 3. M., præst i Døllefjelde. 
1382: 237. - 4. M. Bandelvitz, lægmand i 
Roskilde stift, fader til Henrik Bandelvitz. 
1383: 349, 384. - 5. M. Gievie, lægmand i 
Roskilde stift. 1383: 349. - 6. M. Hof
mann, rådmand i Rostock. 1383: 315. - 7. 
M. Köller, pommersk væbner. 1380: 50. - 
8. M. Larsen, væbner. 1383: 318, 386. - 9. 
M. Larsen, ærkebiskop Mogens’ tjener. 
1382: 211. - 10. M. Leneke, afgiver løfte til 
rådmændene i Stralsund. 1383-84: 426. - 
11. M. Mertenstorp, skipper. 1381: 181. - 
12. M. Rudde se Mads Rudde. - 13. M.
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Sakstorp, væbner. 1380: 67. 1383: 386. 
1385: 622. - 14. M. Stigsen, borger i Ribe. 
1385: 613. - 15. M. Thersen, fæster i 
Næsbjerg. 1382: 241. - 16. M. Ulk, sogne
bo i Tirsted. 1382: 237.

Meinhard (se også Meynardus): 1. M. v. Ha- 
chede, provst i Gustrow. 1381: 118, 123. 
1383: 385. - 2. M. Husing, rådmand i Bre- 
men. 1381: 165.

Mejer se Herman.
Melchior, biskop af Schwerin. 1380: 16.
Merle se Johan.
Mertenstorp se Mathias.
Mette, — Niels Jensen af Udstolpe. Omkr. 

1380 (?): 102 (noten).
Merruer se Johannes.
Meynardus de Sandbocheim, udpeget dom

mer i Riga. 1383: 403.
Michael (se også Mikkel): 1. M., biskop af 

Scala. 1383: 370. - 2. M. v. Hildesheim, 
evig vikar i Stralsund. 1383: 381. - 3. M. 
Dummermod, rådmand i Visby på Got
land. 1383: 392. - 4. M. Mote, stenhugger. 
1384: 504. - 5. M. Noel, stenhugger. 1384: 
504.

Miel se Guillelmus.
Mikkel: 1. M. Jensen, abbed i Sorø kloster. 

1383: 357, 397. 1385: 544, 548. - 2. M., 
præst i Tillitse. 1382: 237. - 3. M. Ingemar- 
sen Degn, far tildømt gods i Lund. 1382: 
224. 1383: 382, 386. - 4. M. Gangere, by
mand i København. 1384: 515. - 5. M. 
Kippe, bymand i Malmø. 1382: 284. - 6. 
M. Pedersen, forhen borgmester i Helsing
borg. 1380: 36. 1381: 125. - 7. M. Peder
sen, fæster i Stårby. 1383: 327.

Mikkelstorp se Henrik.
Milo: 1. M., biskop af Beauvais. 1383: 347. - 

2. M. de Dangello, magister, offentlig no
tar. 1384: 504.

Minden se Johan.
Missendorp se Volrad.
Mobek se Niels.
Mogens: I. Gejstlige: 1. M. Nielsen, ærkebi

skop i Lund. 1380: 35, 67. 1381: 106, 116, 
119, 120, 130, 131, 149, 165. 1382: 199, 211, 
212, 224, 236, 245, 259, 261, 288, 290.1383: 
316, 317, 331, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 

346, 362, 363, 364, 371, 374, 383, 386. 
1384: 434, 499. 1385: 565, 566, 575, 584, 
590, 605, 609. - 2. M. Jensen, evig vikar 
ved Roskilde domkirke. 1381: 151.

II. Verdslige: 1. M. Båd, forhen foged på 
Gottorp. 1381: 173. - 2. M. Gøye af Kren- 
kerup. 1381: 194. - 3. M. Ingvarsen, borger 
i Roskilde. 1380: 68. - 4. M. Jensen, nevø 
af Niels Esgesen, 1381: 126. - 5. M. Jensen, 
afdød, - Kristine. 1381: 150. 1382: 285. - 
6. M. Lang, borger, senere borgmester i 
Roskilde, fader til Jens Mogensen. 1380: 
63. 1383: 394. 1385: 533. - 7. M. Lavesen, 
bevidner brev af Mogens Jensen. 1381: 
126. - 8. M. Mogensen, bevidner brev af 
Niels Smalstede. 1382: 287. - 9. M. Peder
sen, får gods af Niels Esgersen Westfal. 
1380: 69. - 10. M. Pedersen, borgmester i 
Holbæk. 1381: 172. - 11. M. Porse, har væ
ret i dronning Margretes tjeneste. 1381: 
153. - 12. M. Povlsen, rådmand i Malmø. 
1381: 177. - 13. M. Pulse, fæster i Eske- 
bjerg. 1383: 327.

Molinis se Phillipus.
Molner se Nicolas og Willem.
Moltke se Albrecht, Arnold, Didrik, Evert, 

Fikke, Frederik, Henneke, Konrad og Ot
to.

Morineiro se Johannes. 
Morkerke se Thomas.
Morten: 1. M. Gødekesen, bymand i Køben

havn. 1384: 515. - 2. M. Holst, har gård i 
Slagelse. 1381: 110, 160. - 3. M., fra Bro. 
1380: 34. - 4. M., »lille«, fæster i Ostenfeld. 
1381: 166.

Mosegård se Klaus. 
Mosike se Gotfred. 
Mote se Michael. 
Mule sejens.
Munk sejens, Mogens, Niels og Peder. 
Munter se Heine.
Murmester se Niels.
Mus se Jakob, Lars og Trued. 
Mutzekow se Johan.
Myg se Niels.
Münster se Bernhard og Johan. 
Molen se Herman og Markvard. 
Møller se Niels.
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Mörder se Gottan.

N
Nase se Godskalk.
Navne Bakkensen, afdød, Niels Butzes far

broder. 1385: 623.
Nedemer v. d. Lancken, fader til Henneke og 

Nicolaus v. d. Lancken. 1382: 203.
Nicolas Molner, rådmand i Dordrecht. 1383: 

333. (se også Nicolaus).
Nicolaus (se også Klaus, Niels ogNils): I. Gejst

lige: 1. N., abbed i Reinfeld kloster. 1384: 
479. - 2. N. Domicelli, licentiat i lovkyn- 
dighed. 1384: 504. - 3. N. Duzekop, sogne
præst i Lille Tønder, nevø af Lambert v. 
Kampen. 1381: 168. - 4. N. v. Kahlden, 
sognepræst i Sagard. 1382: 290.

II. Verdslige: 1. N. Bukow, rådmand i 
Wismar. 1380: 64. - 2. N. Burow, lægmand 
i Schwerin stift. 1383: 350. - 3. N. v. Geme- 
de, i Lübeck. 1380: 44. - 4. N. Güstrow, 
rebslager i Rostock. 1383: 315. - 5. N. v. 
Hagen, broder til Thomas v. Hagen. 1380: 
42, 43, 64. 1382: 228, 240. 1383: 335. - 6. 
N. v. Hagen se Klaus v. Hagen (= nr. 5?). 
- 7. N. Heghere, afgiver løfte til rådmæn- 
dene i Stralsund. 1380: 48. - 8. N. Holtfre- 
ter, lægmand i Roskilde stift. 1383: 349. - 
9. N. v. d. Lancken, søn af gamle Pred- 
bjøm, broder til Johan og Predbjøm v. d. 
Lancken. 1382: 203. - 10. N. v. d. Lanc
ken, søn af Nedemer, broder til Henneke v. 
d. Lancken. 1382: 203. - 11. N. v. d. Lanc
ken, rügisk væbner, søn af Sulislav — Kri
stine, broder til Sulislav og Tetze v. d. Lanc
ken. 1382: 203. - 12. N. v. Loppenitze, rü
gisk væbner, broder til Daniel v. Loppenit
ze. 1381: 107. - 13. N. Mallin, befuldmæg
tiget for Gese v. Rügen. 1385: 596. - 14. N. 
Rike, rådmand i Kiel. 1381: 145. - 15. N. v. 
Rode, rügisk væbner. 1383: 365. - 16. N. v. 
Rode, Bertold Wussekes medlover. 1382: 
261, 277. 1383: 365. - 17. N. Rode, råd
mand i Hamburg. 1380: 15. 1382: 294. - 
18. N. Rose, rådmand i Greifswald. 1382: 
263. 1383: 392. 1385: 590. - 19. N. Rügen

walde, død i Ystad. 1383-84: 425. - 20. N. 
Schomaker, rådmand i Lüneburg. 1385: 
333. - 21. N. Schutow, rådmand i Rostock. 
1385: 551. - 22. N. Segefrid, rådmand i 
Stralsund. 1380: 47, 64.1381: 145, 165, 181. 
1383: 392. 1384: 464. 1385: 557, 590. - 23. 
N. Skademan, rådmand i Kolberg. 1381: 
165. 1384: 502. - 24. N. Soldes, på Rügen. 
1381: 178. 1382: 203. - 25. N. Stut, fader til 
Kristine. 1380: 65. - 26. N. Suhm d. æ. af 
Kaiserritz, rügisk væbner. 1381: 121. 1382: 
261, 277. 1383: 365. - 27. N. Swarte, be
fuldmægtiget for Herman Holtorp. 1380: 
46. - 28. N. Wusseke d. æ., rügisk væbner. 
1382: 261, 277. 1383: 365. - 29. N. Wusse
ke d. y., på Rügen. 1382: 261. - 30. N. 
Ziegenbart, lægmand i Roskilde stift. 1381: 
118. - 31. N. Zukow, skipper. 1385: 600.

Niels (se også Nicolaus og Nils): I. Gejstlige: 
1. N., forhen ærkebiskop af Lund. 1380: 
35.1382: 224, 288. 1383: 371. - 2. N. Ruser 
(Finkenov), kannik i Roskilde, senere ærke
biskop af Nidaros. 1380: 12. 1382: 274, 
275. - 3. N. (Jonsen), forhen biskop af 
Odense. 1380: 69. - 4. N. (Ulfeld), biskop 
af Roskilde. 1380: 9, 10, 11, 13, 70, 87, 88, 
94, 95, 96. 1381: 186, 191, 193. 1382: 261, 
273, 277, 296.1383:316, 341, 342, 365, 388. 
1384: 436, 437, 460, 477, 536. 1385: 575, 
590, 592, 625, 631, 650, 651. - 5. N. Kle- 
mentsen, abbed i Sorø. 1384: 478. - 6. N. 
Brun, vistnok prior i Bosjö kloster. 1385: 
559. - 7. N., prior i Dalum kloster. 1385: 
623, 629. - 8. N. Pedersen Klech, forhen 
ærkedegn i Slesvig. 1383: 396. - 9. N. De
ne, official på Lundegård. 1384: 500. - 10. 
N. Agesen, forhen kannik i Lund, broder til 
Signe. 1382: 236. - 11. N. Fed, kannik i 
Linköping, broder til Jakob Jensen. 1381: 
122. - 12. N. Gerlavsen, kannik i Ribe. 
1384: 467. - 13. N. Jakobsen, kannik i Ros
kilde, broder til Folmer Jakobsen. 1383: 
369. - 14. N. Jensen, kannik i Ribe. 1385: 
615. - 15. N. Krog, kannik i Ribe. 1381: 
163. 1384: 467. 1385: 615. - 16. N., kannik 
i Roskilde. 1383: 394. - 17. N. Ishøj, præst. 
1381: 151. - 18. N. Jensen, kaldet Kallesen, 
præst. 1383: 354. 1383-1417: 355. - 19. N.
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Mobek, præst. 1385: 561. - 20. N., præst i 
Middelfart. 1384: 506. - 21. N. Knudsen, 
vikar. 1381: 182. - 22. N. Uffesen, evig vi
kar i Lund. 1380: 61.

II. Verdslige: 1. N. Astredsen, væbner. 
1380: 67. - 2. N. Andersen, bymand i Kø
benhavn. 1384: 515. - 3. N. Andersen af 
Højme. 1385: 623. - 4. N. Andersen, har 
pantsat gods til Jakob Nielsen. 1380: 7.-5. 
N. Andersen af Ørby, — Kristine Nielsdat- 
ter. 1384: 496. - 6. N. Basse, væbner. 1381: 
108. 1383: 400. - 7. N. Esbemsen Bille, 
væbner. 1385: 544. - 8. N. Jakobsen Bille af 
Sasserup, senere af Æbeltved. 1380: 37. 
1382: 296. 1384: 442. - 9. N. Birger, fæster 
i Kulby. 1383: 327. - 10. N. Birgersen, af
død, fader til Torkil Nielsen. 1381: 179. 
1382: 266. 1383: 325. - 11. N. Blek, afdød, 
broder til Ingerd Pedersdatter. 1384: 470. - 
12. N. Bosen, væbner, bymand, senere 
borgmester i Slagelse. 1381: 111, 133, 160. 
1382: 286.1385: 573, 654. - 13. N. Broken- 
hus, har pantsat gods i Strøby. 1384: 514. - 
14. N. Brun, fæster i Bjemdrup. 1385: 615. 
- 15. N. Bryde af Føllenslev. 1381: 108. - 
16. N. Butze, nevø af Navne Bakkensen. 
1385: 623. - 17. N. Degn af Tygestrup. 
1384: 452, 465. - 18. N. Drage, kong Olufs 
justitiar. 1381: 108, 125, 179. 1383: 307, 
309, 325, 361, 379, 386. 1384: 427, 433, 
435, 442, 445, 452, 455, 462, 463, 465. 
1385: 544, 545, 573, 574, 625. - 19. N. 
Dus, afdød, — Gunnur Ingemarsdatter, fa
der til Edle Nielsdatter og Malte Dus. 1380: 
40. 1381: 169. 1384: 474. - 20. N. Esbem
sen, fæster i Guldager. 1382: 241. - 21. N. 
Esgesen (Ejsen), ridder, morbroder til Mo
gens Jensen. 1381: 126. - 22. N. (i seglet: 
Henriksen) Friis, bevidner brev af Hartvig 
og Johan Hummersbuttel. 1380: 33. 1381: 
156. - 23. N. Glob af Todbøl, ridder. 1384: 
512. - 24. N. Grubbe, fader til Ingemar 
Grubbe, broder til Gunnur Ingemarsdat
ter. 1381: 169. - 25. N. Gunnarsen, væb
ner. 1380: 36. - 26. N. Gunnarsen, senere 
foged i Malmø. 1380: 4. 1381: 171. 1382: 
289. - 27. N. Gødesen, - Ingerd. 1380: 
80. - 28. N. Hak, afdød ridder, — Marina

Jensdatter. 1384: 500. 1385: 560, 568. - 29. 
N. Hak, væbner. 1380: 67. - 30. N. Hem- 
mingsen, fæster i Hørby. 1382: 206. - 31. 
N. Hemmingsen, bebor gård i Malmø. 
1384: 509. - 32. N. Ivarsen, har gods i pant 
i Strøby. 1384: 514. - 33. N. Jakobsen, bor
ger i Ribe. 1383: 354. - 34. N. Jakobsen, 
bymand i Holbæk. 1384: 460. - 35. N. Ja
kobsen, fæster i Markeslev. 1382: 206. - 36. 
N. Jensen (Panter) af Klæstruplund. 1380: 
12. 1385: 561. - 37. N. Jensen af Udstolpe, 
væbner, — Mette, broder til Peder Jensen. 
1380: 6. Omkr. 1380 (ty 102. - 38. N. Jen
sen, afdød, — Tyre Torvardsdatter. 1381: 
190. - 39. N. Jensen, fæster i Svinninge. 
1380: 13. - 40. N. Jensen, fæster i Hoby. 
1383: 326. - 41. N. Jonsen af Araslov. 1381: 
165. - 42. N. Jonsen af Strø. 1384: 536. - 
43. N. Jonsen, bevidner brev af Peder Her- 
lugsen. 1382: 258. - 44. N. Kirt, borger i 
Ribe. 1385: 613. - 45. N. Klementsen, 
væbner. 1381: 108. - 46. N. Knudsen, rid
der. 1384: 455. - 47. N. Krage, bevidner 
brev af Peder Jensen. 1380: 6. - 48. N. 
Kunnesen, skylder Gerhard Baggendorp 
penge. 1385: 582. - 49. N. Larsen, bymand 
i Roskilde. 1385: 591. - 50. N. Larsen, fæ
ster i Tolstrup. 1383: 327. - 51. N. Mande- 
rup, afdød, — Gertrud. 1381: 172. - 52. N. 
Manderup, arver gods efter Gertrud, enke 
efter Niels Manderup. 1381: 172. - 53. N. 
Mogensen af Fårarp, — Bodil. 1385: 609. - 
54. N. Mortensen, i København, — Bodil. 
1384: 515. - 55. N. Mortensen, borger i 
Lund. 1382: 216. - 56. N. Mortensen, fæ
ster i Hoby. 1383: 326. -57. N. Munk, af
hænder gods i Himmersyssel 1448. 1381: 
112 (noten). - 58. N. Hågensen Murme
ster, borger og rådmand i Lund. 1381: 135. 
- 59. N. Myg, væbner. 1382: 287. - 60. N. 
Hemmingsen Møller, borger i Malmø. 
1384: 508.1385: 618, 619. - 61. N. Olufsen, 
væbner. 1380: 67. - 62. N. Olufsen, byfo
ged i Skanør. 1385: 610. - 63. N. Olufsen, 
fæster i Hoby. 1383: 326. - 64. N. Ottosen 
(Grott), borger i Odense. 1385: 623. - 65. 
N. Pedersen, borger i Odense. 1385: 623. - 
66. N. Sadelvirker, indbygger i Slagelse,
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broder til Jens Sadelvirker. 1385: 544. - 67. 
N. Sivertsen, har afgivet løfte for dronning 
Margrete. 1382: 212. - 68. N. Jensen Sky- 
debjerg, i Roskilde. 1384: 484. - 69. N. 
Slet, væbner. 1380: 81. - 70. N. Smalstede, 
pantsætter gods til Niels Myg. 1382: 287. - 
71. N. Pedersen Snefugl, borger i Roskilde. 
1380: 63, 68. - 72. N. Jensen Spaldener, 
væbner. 1380: §1. - 73. N. Stigsen af Ris, 
afdød ridder. 1381: 108. 1384: 447, 463. - 
74. N. Sunesen af Kordel. 1385: 637. - 75. 
N. Jensen (i seglet: Jonsen) Svarteskåning, 
høvedsmand, i dronning Margretes tjene
ste. 1381: 153, 165, 181. 1382: 221, 283. 
1383: 358, 366. 1385: 600. - 76. N. Svej af 
Krømlinge. 1383: 412. - 77. N. Tagesen, far 
gods i pant af Markvard Gesow. 1385: 635, 
636. - 78. N. Thaam, fæster i Svesing. 
1381: 166. - 79. N. Thomsen, væbner, hø
vedsmand på Ålholm. 1382: 269. - 80. N. 
Thomsen, fæster i Tbrup. 1383: 326. - 81. 
N. Troelsen, borger i Lund. 1383: 371. - 
82. N. Truedsen, bymand og rådmand i 
Malmø. 1381: 171. 1384: 492. - 83. N. Tue
sen (Baad), broder til Hemming luesen. 
1380: 37. - 84. N. Tygesen af Vinstrup, af
død, — Cecilie Olufsdatter. 1382: 296. - 
85. N. Uffesen, fæster i Hoby. 1383: 326. - 
86. N. Urne, på kongens retterting. 1383: 
379. 1385: 651. - 87. N. Esgersen Westfal, 
skøder gods til Mogens Pedersen. 1380: 69. 
- 88. N. Vind, i Hygum, afdød. 1380: 27. 
- 89. N. Pedersen Vinter, borger i Lund. 
1380: 36. 1381: 135.

Nienborg se Bertold og Tideke. 
Nienstede se Everhard.
Nils: 1. N., biskop af Linkoping. 1380: 28, 29, 

30. 1382: 274. - 2. N. Erlandsson, har op
ladt gods til Ebbe Piik. 1385: 594. - 3. N. 
Stolpe, pantsætter gods til Vemeke Kon- 
radsen. 1385: 542. - 4. N. Svensson, bevid
ner brev af Nils Wæmundsson. 1381: 183. - 
5. N. Wæmundsson, — Rangfrid Ketils- 
dotter. 1381: 183.

Nipritz se Bertram. 
Noel se Michael.
Norman se Herman.
Normandie se I.

Nortiede se Kristian.

O
Odonis se Radulfus.
Oerde se Steven.
Oertzen se Henneke.
Ogmund: 1. O. Bolt, norsk ridder. 1381: 164. 

- 2. O. Finssen, kong Olufs norske drost. 
1381: 164, 167. 1381-87: 196. 1382: 209, 
227, 242. 1383: 393. 1384: 475. - 3. O. 
Gauteson af Haathweit. 1384: 487.

Ohm se Gerhard og Jakob.
Olav Brand, biskop af Hamar. 1382: 274. (se 

også Oluf).
Oldeland se Peter.
Oldenzaal se Wineke.
Oluf: I. Gejsdige: 1. O., biskop af Århus. 

1383: 341, 342, 346. 1385: 627. - 2. O. fra 
Danmark, dekan i Bruxelles, forstander for 
Danmarks hus i Paris. 1384: 504. - 3. O., 
ærkedegn i Ribe. 1381: 117. - 4. O., ærke- 
degn i Roskilde. 1381: 151. - 5. O., præst i 
Aminge. 1382: 237.

II. Verdslige: 1. O., konge af Danmark, 
senere også af Norge, søn af Håkon 6. — 
Margrete. 1380: 1, 9, 10, 17, 78, 87, 88. 
1381: 105, 107, 108, 120, 125, 137, 154, 155, 
158, 159, 164, 167, 179, 193. 1381-87: 195, 
196. 1382: 200, 209, 227, 242, 244, 245, 
249, 255, 256, 258, 266, 270, 275, 294A, 
301.1383: 307, 308, 309, 319, 325, 361, 367, 
368, 376, 378, 379, 380, 382, 383, 386, 389, 
393, 409. 1384: 427, 433, 435, 442, 445, 
452, 455, 462, 463, 465, 475, 486, 487, 520, 
525. 1385: 541, 544, 545, 562, 573, 574, 
575, 579, 580, 581, 590, 601, 602, 603, 606, 
608, 612, 625, 626, 628, 630, 634, 638, 647, 
652, 655. - 2. O. Bjømsen, ridder. 1380: 
64.1382: 205, 218, 228, 240.1383: 327. - 3. 
O. Bækkeskov, har gods i pant af Anders 
Olufsen. 1382: 299. - 4. O. Gammelsen, 
fæster i Trælløse. 1383: 310. - 5. O. Grubbe 
af Eskilstrup, væbner, — Margrete. 1382: 
201, 231, 235, 238, 292. 1383: 401. - 6. O. 
Jonsen, fæster i Satsarp. 1384: 500- 7. O. 
Kluk, skøder gods til Konrad Moltke. 1381: 
189. - 8. O. Nielsen Korrebonde, bymand
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i Malmø. 1381: 177. - 9. O. Krum, erhver
ver gård af Cecilie Amoldsdatter. 1380: 99. 
- 10. O. Lunge af Musse, ridder, ~ Mari
na, broder til Jakob Olufsen. 1380: 13. 
1381: 172. 1382: 206, 214, 238. 1383: 310, 
326, 327. 1384: 455, 460. - 11. O. Lunge, 
søn af Jakob Olufsen, broder til Folmer Ja
kobsen. 1384: 473. - 12. O. Nielsen, borger 
i Malmø. 1384: 529. - 13. O. Pedersen af 
Nyrup, forhen ridder. 1385: 625. - 14. O. 
Pedersen, fæster i Hånkelstorp. 1382: 276. 
- 15. O. Redesvend, har gård i København. 
1380: 20. - 16. O. Skytte, borgmester i Fal- 
sterbo. 1382: 258. - 17. O. Ivarsen Sten 
(Skram), bevidner brev af Lave Degn og 
Detmar v. Gatmer. 1384: 470. 1385: 588. - 
18. O. Trave, borger i Næstved. 1381: 113. 
1382: 220. - 19. O. Øndersen, rådmand i 
Malmø. 1380: 4. 1384: 492.

Orde se Everhard.
Orm, forhen Hallvard Jonssons svend. 1381: 

167.
Ortolfus, dekan i Salzburg. 1382: 243. 
Ose se Gerhard.
Osenbrugge se Herman.
Osten se Henning.
Otte se Henrik.
Ottenhusen se Henning.
Otto: 1. O. Sake, klerk. 1381: 163. - 2. O. 

Drantzow, medlover for Henrik Warden- 
berg og Påskedag Brispe. 1381: 165. -3.O. 
Jageduvel, rådmand i Stettin. 1382: 263. 
1383: 392. 1385: 590. - 4. O. Jensen af Sal
tø. 1381: 194. - 5. O. Rumor Rerne, væb
ner. 1382: 254. - 6. O. Schacht, væbner. 
1381: 111, 133. - 7. O. Skinkel, væbner, bro
der til Otto Tinhuus. 1385: 623. - 8. O. 
Strangesen, bevidner brev af Hartvig 
Hummersbuttel. 1380: 33. 1381: 156. - 9. 
O. Tinhuus, væbner, broder til Otto Skin
kel. 1385: 623. - 10. O. Wulvesbrok (Brok), 
væbner, broder til Johan Wulvesbrok. 
1381: 166, 173. - 11. O. Wusteni, riigisk 
væbner. 1381: 178.1382: 203, 277. - 12. O., 
fætter til Frederik, Didrik, Henneke, Fikke 
og Albrecht Moltke. 1385: 621.

Ove: 1. O. Bagge, fæster i Strøby. 1383: 340. 
- 2. O. Bonde, borger i Odense. 1384: 432.

-3.O. Brun, fæster i Bjemdrup. 1385: 615.
- 4. O. Esbemsen, forhen væbner, — 
Margrete. 1385: 569, 570. - 5. O. Lange 
Hase af Gåsetofte. 1385: 637. - 6.0. Krab
be, erhverver gods af Jens Porse. 1381: 188.
- 7. O. Steg, forhen ridder, — fru Ingerd af 
Skærsø, fader til Ove Steg. 1384: (455). - 8. 
O. Steg af Bøgede. 1380: 91. 1384: 455.

Overhagen se Wikbold.

P
Påskedag Brispe, væbner. 1381: 165. 1382: 

221, 248, 271 (noten), 272, 273. Se også Jo
han.

Pacyaco se Petrus.
Palle: 1. P. Jensen, præst. 1380: 80. - 2. P. 

Kirt, bevidner brev af Mogens Jensen. 
1381: 126.

Pape se Henze.
Paris se Johan.
Parow se Henrik.
Peder (se også Peter, Petrus ogPieter): I. Gejst

lige: 1. P, forhen ærkebiskop af Lund. 
1383: 342, 362. - 2. P. Jensen (Lodehat), 
biskop af Våxjd, broder til Anders Jensen. 
1382: 267.1384: 468.1385: 542. - 3. P, ab
bed i Esrom kloster. 1380: 58, 59. 1381: 
124, 138. 1383: 360. - 4. P. Sommer, kustos 
for franciskanerne i Lund. 1381: 152. - 5. P. 
Frost, ærkedegn i Lund. 1383: 317. 1385: 
603. - 6. P. Lykke, kannik, senere ærke
degn i Roskilde og biskop af Ribe (1409- 
18). 1380: 21, 72. 1382: 273. 1383-1417: 
355 (noten). 1385: 544, 574. - 7. P. Am- 
fast(sen), forhen kannik i Roskilde, doktor i 
teologi. 1385: (598), (599). - 8. P. Jensen, 
kannik i Lund. 1380: 3. 1381: 106. 1382: 
199, 236. 1383: 338, 371. 1384: 517. 1385: 
567, 568. - 9. P. Jensen, kannik i Roskilde. 
1380: 72. - 10. P. Nielsen, kannik i Køben
havn. 1383: 351. - 11. P. Nielsen, kannik i 
Lund og Roskilde. 1383: 338, 352. 1385: 
568, 592. - 12. P. Simonsen, kannik i 
Lund. 1383: 338. - 13. P. Strangesen, for
hen kannik i Roskilde, onkel til Albert Hen- 
nekesen og Peder Henriksen. 1383: 357. -
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14. P. Andersen, sognepræst i Næstelsø. 
1381: 143. - 15. P. Grib, præst. 1382: 260. 
- 16. P. Kamp, præst. 1385: 561. - 17. P., 
præst i Hagested. 1381: 172. - 18. P., præst 
i Herredskirke. 1382: 237.

II. Verdslige: 1. P. Basse af Tybjerg, væb
ner, søn af Sten Basse. 1382: 235. 1383: 
400. - 2. P. Bille, fæster i Markeslev. 1382: 
206. - 3. P. Degn, rådmand i Slagelse. 
1383: 329. - 4. P. Drumme, sognebo i Tir- 
sted. 1382: 237. - 5. P. Due af Sjorup, væb
ner. 1381: 149. - 6. P. Falk, væbner. 1380: 
67. - 7. P. Jakobsen Finkenoge, broder til 
ærkebiskop Niels af Nidaros. 1382: 275. 
1383: 415. - 8. P. Friis, væbner. 1385: 588, 
613. - 9. P. Nielsen Friis, landstingssaghø
rer på Fyn. 1384: 432. 1385: 623. - 16. P. 

Fynbo, fæster i Markeslev. 1382: 206. - 11. 
P. Galle, sognebo i Tirsted. 1382: 237. - 12. 
P. Grubbe, afhænder gods til Jens Rødmer- 
sen. 1383: 413. - 13. P. Grubbe af Stude, 
forhen ridder. 1385: 545. - 14. P. Gødesen, 
fæster i Guldager. 1382: 241. - 15. P. Hen
riksen, har aflagt løfte for dronning Mar- 
grete. 1382:272. -16. P. Henriksen af Seer- 
drup. 1383: 357. - 17. P. Henriksen, foged 
i Skam h. 1384: 432. - 18. P. Herlugsen, 
bymand i Falsterbo. 1382: 258. - 19. P. 
Hertug, sognebo i Tirsted. 1382: 237. - 20. 
P. Janap, sognebo i Tirsted. 1382: 237. - 
21. P. Jensen af Algestrup, søn af fru Kate- 
rine, broder til Niels Jensen af Udstolpe. 
1380: 6. - 22. P. Jensen afTygestrup. 1384: 
455. - 23. P. Jensen, borger i Viborg. 1381: 
104. - 24. P. Karlsen af Bjergby, ridder. 
1381: 150. 1382: 285. - 25. P. Kempe, bor
ger i Lund. 1380: 3. - 26. P. Kjeldsen, fæ
ster i Guldager. 1382: 241. - 27. P. Nielsen 
Klumpfod, har ejet gods i Malmø. 1382: 
212. - 28. P. (i seglet Jensen) Krag, væbner. 
1382: 273. - 29. P. Lang, erhverver gods af 
Jens Pedersen. 1382: 297. 1385: 649. - 30. 
P. Larsen, forhen ridder, fader til Anders 
Pedersen (Panter). 1383: (405). - 31. P. 
Larsen, i Lund. 1382: 245. - 32. P. Lax- 
mand, væbner. 1380: 67. - 33. P. Lykke, af
død, har skænket gods til Antvorskov klo
ster. 1382: 301. - 34. P. Mogensen, bevid

ner brev af Niels Smalstede. 1382: 287. - 
35. P. Mogensen, arving efter borgmester 
Anders Pedersen. 1384: 509. - 36. P. 
Munk, væbner. 1381: 120. - 37. P. Ander
sen Munk af Hedegård, far gods i pant af 
Niels Jensen af Klæstruplund. 1380: 12. 
1385: 561. 1385-96: 658. - 38. P. Nielsen, 
ridder. 1381: 120. - 39. P. Nielsen, væbner. 
1381: 165. - 40. P Nielsen i Fru Alstad, 
væbner, broder til Margrete Nielsdatter. 
1382: 199. - 41. P. Nielsen af Skjoldenæs. 
1384: 448. (= nr. 39?). - 42. P. Nielsen, 
forhen borger i Lund. 1383: 371. - 43. P. 
Nielsen, rådmand i Malmø. 1380: 4. - 44. 
P. Nielsen, arving efter borgmester Anders 
Pedersen. 1384: 509. - 45. P Nielsen, fæ
ster i Torup. 1383: 326. - 46. P Olufsen, 
»ridemand«. 1383: 386. - 47. P. Olufsen, 
rådmand i Malmø. 1384: 492. - 48. P. 
Olufsen, fæster i Hammarlunda. 1384: 
500. - 49. P. Ottosen, borger i Svendborg. 
1384: 432. - 50. P. Ovesen, fæster i Ågerup. 
1380: 68. - 51. P. Pedersen, ridder. 1383: 
410. - 52. P. Rus, bebor gård i Malmø. 
1384: 509. - 53. P. Saksesen i Frøslev. 1383: 
345. - 54. P. Skåning, på rettertinget i Bjer- 
nede. 1384: 462, 463. - 55. P. Skrædder, 
har gård i Lund. 1380: 3. - 56. P. Skyre, 
sælger gods til Jens Knudsen. 1385: 653. - 
57. P. Skytte af Hækkerup. 1383: 400. - 58. 
P. Skytte, borger i Malmø. 1382: 289. - 59. 
P. Sten af Huseby, væbner. 1382: 219. 1383: 
394. 1385: 545. - 60. P. Stigsen af Krappe- 
rup, ridder. 1383: 331. - 61. P. Svendsen, 
fæster i Satsarp. 1384: 500. - 62. P. Tå, af
hænder gods til Absalon Andersen Gøye af 
Kærstrup. 1381: 194. - 63. P. Tubbesen af 
Soderto. 1381: 116. - 64. P. Tuesen, råd
mand i Malmø. 1381: 141, 171, 177. 1382: 
284. - 65. P. Tuesen, bymand i Køben
havn. 1384: 515. - 66. P. Uffesen (Neb), 
væbner, broder til Jens Uffesen. 1380: 12. 
1382: 235. 1383: 340, 401 - 67. P. de Urbe, 
lægmand i Slesvig stift. 1383: 403. - 68. P. 
Vak, borger i Lund. 1385: 633. - 69. P. 
Walkendorp, i dronning Margretes tjene
ste. 1381: 129. 1382: 272.

Pek se Kristian.
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Pentz se Henning.
Pep se Anders Mortensen.
Pepersak se Hartman.
Percy se John og Thomas.
Pertzeval se Johan.
Peter (se også Peder, Petrus og Pieter): 1. P. 

Kröpelin, hr., stadsskriver i Stettin. 1381: 
145. - 2. P, forhen greve af Genève. 1383: 
317. - 3. P. Bodendik, afgiver løfte til råd- 
mændene i Stralsund. 1383: 313. - 4. P. Bu- 
leken, medlover for Heine Buk. 1383: 314. 
- 5. P. Dartzow, fra Stralsund. 1380: 51. 
1381: 181. - 6. P. Oldeland, rådmand i 
Danzig. 1381: 165, 176. - 7. P. Posenow, 
kaldet Poserin, død i Ystad. 1382; 282. - 8. 
P. Ragnvaldsson, pantsætter gods til Abra
ham Brodersen. 1380: 74. - 9. P. Sansebur, 
afgiver løfte til rådmændene i Stralsund. 
1383: 312. - 10. P Slef, i Flensborg. 1382- 
1413: 306. - 11. P Strömekendorp, råd
mand i Wismar. 1380: 64. 1381: 129, 145. 
1382: 248, 263. 1383: 333, 392. 1384: 444, 
464, 481, 501, 502, 524.1385: 556, 557, 590. 
- 12. P Tbrsteinsson, er blevet dræbt af Ei
vind Lodvesson. 1382: 255. - 13. P Voghe, 
har købt Bertold Nienborgs kogge. 1382: 
248. 1383: 392. 1384: 464. - 14. P v. Vre
den, rådmand i Rostock. 1385: 551. - 15. P, 
broder til Ambjørn, søn af Helga. 1382: 
244.

Petronilla: 1. P. de Crepon, afdød, har besid
det gods i Paris. 1384: 504. - 2. P. Peders- 
datter, enke efter Jens Råbuk. 1380: 89, 90, 
91, 92, 93.

Petrus (se også Peder, Peter, Pieter): 1. P, for
hen kardinaldiakon af St. Eustachius. 1383: 
317. - 2. P. Francisci, kannik og kantor i 
Pécs. 1382: 246. - 3. P. Barratis, kannik i 
Rom. 1381: 114. - 4. P. de Stuellaye, kannik 
i Auxerre. 1384: 504. - 5. P. de Pacyaco, 
magister, den franske konges råd. 1385: 
599.

Peye se Andries.
Philippus (se også Filip): 1. P. de Molinis, 

kantor i Paris. 1383: 347. - 2. P. de Assiaco, 
magister. 1384: 504.

Pieter Abbe, rådmand i Amsterdam. 1381: 
145, 165.

Piik se Arvid, Ebbe og Knud. 
Piksten se Marina og Wilken. 
Pileman se Erik.
Pileus af Sta. Prassede, kardinalpresbyter, pa

velig nuntius. 1380: 56, 57. 1381: 127, 142, 
163.

Pilgrim se Rothger.
Placentia se Franciscus.
Placgal se Amojdus.
Plade se Henrik, Konrad, Thomas og Wil

ken.
Plads se Herman.
Pleskow se Jakob og Johan.
Piessen se Anton.
Plötze se Burchard, Jakob, Klaus, Lydeke og 

Rikwin.
Plovpenning sejens.
Plurimus Daci, borger i Paris. 1384: 504.
Podebusk se Gisla, Hans, Henning, Pred

bjøm og letze.
Pogwisch se Wulf.
Pohier se Galtems.
Poiseke se Markvard.
Polymond se John.
Ponto se Anthonius.
Popelvitz se Konrad.
Porse Get, svensk ridder. 1381: 120, 122.
Porse se Bo, Jens og Mogens.
Porsfeld se Godskalk og Hartvig.
Pose se Heine.
Posenow se Johan og Peter.
Poseryn se Johan og Peter Posenow.
Povl: 1. P. Jakobsen, kannik i København. 

1383: 351. - 2. P. Olufsen, præst i Århus. 
1385: 641. - 3. P, sognepræst i Tirsted. 
1382: 237. - 4. P. Bagge, fæster i Ordrup. 
1384: 460. - 5. P. Degn af Barsebäck. 1383: 
371. - 6. P. Eskilsen, rådmand i Malmø. 
1381: 171. 1384: 509. - 7. P. Jensen, fæster 
i Stårby. 1383: 327. - 8. P. Larsen, skøder 
gods i Falling. 1385: 643. - 9. P. Svane, fæ
ster i Ibistrup. 1383: 327. - 10. P. Travenöl, 
rådmand i Stettin. 1383: 392.

Predbjøm: 1. P. v. d. Lancken, fader til Nico
laus, Johan og Predbjøm v. d. Lancken. 
1382: 203. - 2. P. v. d. Lancken, søn af 
Predbjøm v. d. Lancken, broder til Nico
laus ogjohan v. d. Lancken. 1282: 203. - 3.
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P. Podebusk, væbner, søn af Henning Po
debusk d. æ. — Gisla, broder til Borante, 
Hans og letze Podebusk. 1380: 53, 54. 
1381: 121. 1384: 485.

Preen se Henneke.
Prendoul se Jacobus.
Prutzen se Lambert.
Puder se Tyge.
Pukenberg se Heise.
Pul se Hartvig.
Pulse se Mogens.
Putten se Johan.

Q
Quatz se Bertold og Johan.

R
Råbuk sejens.
Radulfus: 1. R. de Gardinis, kapellan i Paris. 

1384: 498. - 2. R. Odonis, magister, offent
lig notar. 1384: 504. (se også Raoul).

Ragnvald Erengislesson, har pantsat gods til 
Abraham Brodersen. 1380: 74. (se også 
Reginaldus og Regnvald).

Rambow, fra Wismar, sørøveranfører. 1381: 
181.

Rampen se Didrik.
Rangfrid Ketilsdotter, ~ Nils Wæmundsson. 

1381: 183.
Rantzau se Detlev, Eler, Henneke og Lyder.
Raoul Roussin, i Paris. 1385: 598.
Raymundus, dominikanernes ordensgeneral. 

1383: 370. 1385: 567.
Reben se Ludolf.
Redder se Henrik.
Redesvend se Oluf.
Reginaldus de Aurelianis, magister, den fra

nske konges klerk og råd. 1385: 599.
Regner Bowerstorp, broder til Jakob Bowers - 

torp. 1380: 52.
Regnvald Degn, forhen borger i Lund, — 

Signe. 1382: 236.
Reineke Schutte, har fordring på Johan Ro- 

termunt. 1381: 109.

Reje se Heine.
Rerne se Otto.
Remelingrode se Frowin.
Remis se Thomas.
Remsnider se Herman.
Repenhorst, skipper. 1381: 181.
Rese se Walter.
Reventlow se Johan.
Riccardus Caracciolo, stormester for johanni

terordenen. 1384: 507.
Richard 2., konge af England. 1380: 38, 39, 

64. 1381: 115, 174. 1382: 208, 210, 262. 
1383: 402, 423. 1384: 518. 1385: 550. (se 
også Rikard).

Richtestich se lesseke.
Rigvald Rotermunt, nigisk ridder. 1382: 203.
Rikard Friis, borger i Odense. 1384: 432.
Rike se Bernhard, Henneke Breyde og Nico

laus.
Rikwin Plötze, pommersk væbner, broder til 

Klaus og Lydeke Plötze. 1380: 50.
Rind se Erik.
Ritter se Kristian.
Riwe se Albert.
Rixtorp se Wulf.
Robert: 1. R. Bisset fra Huli. 1384: 518. - 2.

R. Rikardsen frå Odense, — Kristine. 
1380: 65. 1384: 432.

Robertus de Gebennis se Clemens 7.
Rockut se Johan.
Rode se Henning, Henrik, Herman, Johan

nes, Ludvig og Nicolaus.
Rogge se Jakob.
Rorland se Markvard.
Rose se Nicolaus.
Rotermund se Johan og Rigvald.
Rothenstein se Konrad Zöllner.
Rothger: 1. R. præst i Vokslev. 1380: 12. 1385: 

561. - 2. R. Pilgrim, har boder i Skanør. 
1381: 180. 1383: 408. - 3. R. Rynbeke, af
død, broder til Henrik Rynbeke. 1380: 45.

Roussin se Raoul.
Rubow se Frederik.
Rud sejens og Kristian.
Rudde se Mads.
Ruelle se Huguevinus.
Ruge se Johan.
Rumor se Otto.
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Runtinger se Matheus.
Ruper se Johan.
Rus se Peder.
Ruser se Niels.
Ruter se Didrik.
Rügen se Gese og Konrad.
Rügenwalde se Nicolaus.
Rynbeke se Henrik og Rothger.
Rynkeby se Henneke.
Rytze se Jakob.
Røbeke se Herman.
Rønnow se Klaus.

S
Sachdeben se Burchard, Henrik og Herman.
Sadelvirker sejens og Niels.
Sak se Lytbert.
Sake se Otto.
Sakstorp se Mathias og Svend.
Salasid se Johannes.
Saltu se Fulchetus.
Sandbocheim se Meynardus.
Sansebur se Peter.
Sapientis se Colinus.
Sasse se Henrik og Lydeke.
Sasser Ingeson, bevidner brev af Ingemar 

Star. 1383: 390.
Schacht se Otto.
Schape se Lambert.
Schepenstede se Johan.
Schilder sejan.
Schivelbeen se Johan.
Schlawitz se Martin.
Schmatzhagen se Gerlak.
Schonenberg se Henrik.
Schonewedder se Gese.
Schottorp se Bertold.
Schotschalkes se Gerhard Ohm.
Schulow se Johan.
Schuppelenberg se Henrik.
Schutow se Matheus og Nicolaus.
Schutte se Gijsbrecht og Reineke.
Schönewoldaring se Klaus.
Scotelmund se Godskalk.
See se Johan.
Segebod: 1. S. Crispin, rådmand i Lübeck.

1383: 145. - 2. S. Krummedige, broder til

Erik Krummedige. 1380: 15, 18.
Segebode se Eggert, Hartman og Ulvink.
Segefrid se Nicolaus.
Sehested se Johan.
Semelow se Johan.
Semund, kannik i Roskilde. 1383: 394.
Senkepil se Johan.
Sessow se Stefan.
Siger Grøneberg, køber boder af Hildebrand 

og Klaus. 1383: 419. 1384: 537, 538.
Sigfred: 1. S. Dosenrode, holstensk væbner. 

1382: 226, 278. - 2. S. Limbæk, bevidner 
brev af Johan v. Thienen. 1381: 173.

Siggen se Une.
Signe Regnvalds, enke efter Regnvald Degn, 

søster til Niels Ågesen. 1382: 236.
Sigvard Stenwek, rådmand i København. 

1380: 20. 1383: 330. 1385: 624.
Simon: 1. S., prior i Odense. 1385: 544, (626). 

Omkr. 1385: 657. - 2. S., Jacobus Man- 
gons kapellan. 1384: 498. - 3. S. Bere, råd
mand i Stavem. 1384: 464, 502. - 4. S. 
Swerting, borgmester i Lübeck. 1381: 145, 
165, 176. 1382: 221, 248, 263. 1383: 329, 
333, 392. 1384: 444, 464, 502. 1385: 557, 
590.

Sinneghe se Arnold.
Skål se Jakob.
Skåning se Peder.
Skademan se Nicolaus.
Skave se Jakob og Katerine.
Skelhoi r Arnold.
Skepelc.s sc Klaus.
Skerf se Lars.
Skinkel se Bemike, ‘lange’ Burchard, Henne

ke, Lydeke, Otto og Valdemar.
Skinner se Tideke.
Skjeldolv Botolvsson, på Kungsnäs. 1381: 

158.
Skomager se Albert og Lars.
Skotte se Lars.
Skriver se Fin Nielsen og Jens.
Skrædder se Jakob og Peder.
Skydebjerg sejens og Niels.
Skyre se Peder.
Skytte se Bo Pedersen, Henneke Andersen, 

Henrik, Jens, Johan, Lars, Oluf, Peder og 
Tideke.
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Skønefeld se Bertold.
Slaweke se Henneke.
Slef se Peter.
Slet se Niels.
Smale Henze, afdød borger i Odense. 1384: 

523.
Smalstede se Niels og Tøteke.
....  Smed, foged i København. 1380: 20. (se 

også Didrik).
Smerwaghen se Henzeke og Kopeke.
Smiter se Detlev.
Smylow se Everhard.
Snakenborg se Gerhard og Heine.
Snefugl se Niels Pedersen.
Soest se Arnold.
Sofie: 1. S. Bartskærerske, i Schwerin stift. 

1383: 350. - 2. S., - Lyder Hagen. 1383: 
350.

Sold se Klaus.
Soldes se Nicolaus.
Solebaer se Heine.
Sommer se Peder.
Sommerstorp, borgmester i København. 

1380: 20. 1385: 624.
Sondershausen se Frederik.
Sosadel se Jens Jensen.
Spaldener se Niels Jensen.
Spandow se Henneke.
Spenser se Henrik.
Spink se Jakob.
Spliet se Eler og Klaus Mosegård.
Springe se Johan.
Springintgud se Didrik.
Spyllenrump se Henrik.
St. Omer se Baldewin.
Stade se Heine.
Stadis se Wulfhardus.
Staldsvend se Jens.
Stampe se Detlev og Eler.
Star se Ingemar.
Staverskov se Henrik Gøye.
Stefan Sessow, Bertold Wussekes fælle. 1382: 

261, 277. 1383: 365. (se også Stephanus og 
Steven).

Steffen se Herman.
Steg se Ove.
Stekeling se Johan.
Sten: 1. S. Basse, ridder, fader til Peder Basse.

1381: 194. 1383: 400. - 2. S. Bengtsson, 
svensk marsk. 1381: 120. - 34. S. Lalesen, 
har pantsat gods til Abraham Brodersen. 
1382: 283.

Sten se Oluf Ivarsen og Peder.
Stendal se Martin.
Stenfeld, foged i Trelleborg. 1382: 281.
Stenhagen se Johan og Klaus.
Stenkop se Henrik.
Stenwek se Gødeke og Sigvard.
Stephanus, abbed i Clairvaux. 1380: (14), 58, 

59. 1381: 124. (se også Stefan).
Stemberg se Johan.
Steven ten Oerde, bevidner brev af Henrik 

Spyllenrump. 1385: 589.
Stig: 1. S. Ågesen, væbner. 1380: 67. - 2. S. 

Hågensen, medlover for Trued Mus. 1381: 
165. - 3. S. Pedersen, væbner. 1380: 67. 
1385: 541.

Stolpe se Nils.
Stolte se Johan.
Stopenitz se Klaus.
Storm se Lyder.
Stralendorp se Ertmar.
Strange Pedersen, væbner. 1381: 179. 1382: 

266, 276. 1383: 325.
Struk se Everhard.
Struve se Dedev.
Strömekendorp se Peter.
Stubbe se Willem.
Stubbekøbing se Arnold.
Stuellaye se Petrus.
Stut se Nicolaus.
Styrkar, fæster i Nöbbelöv. 1383: 318.
Styrling se Jens.
Suderman se Herman.
Suhm: 1. S. d. æ. afjasmund. 1382: 261, 277. 

1383: 365. - 2. S. afjasmund, rügisk væb
ner. 1383: 365.

Suhm se Gutslav og Nicolaus.
Sule Thersen, fæster i Guldager. 1382: 241.
Sulislav: 1. S. v. d. Lancken, afdød, — Kristi

ne, fader til Nicolaus, Sulislav og letze v. d. 
Lancken. 1381: 178. 1382: 203. - 2. S. v. d. 
Lancken, rügisk væbner, søn af Sulislav, 
broder til Nicolaus og Tetze v. d. Lancken. 
1382: 203. - 3. S. v. d. Lancken, søn af 
Hannes v. d. Lancken. 1382: 203.



Sune-Tonnies 477

Sune Sunesen d. y. af Jasmund. 1381: 291. 
1382: 298.

Sunerburgh se Johan.
Svane se Povl.
Svantibor 1., hertug af Pommem-Stettin. 

1380: 16.
Swarte se Johan og Nicolaus. 
Svarteskåning se Niels Jensen. 
Svej se Niels.
Svend: 1. S., biskop af Børglum. 1383: 315, 

341, 342, 346. 1384: 512. - 2. S., abbed i 
Nydala kloster. 1381: 138. - 3. S., abbed i 
Vamhem kloster. 1381: 138. - 4. S. Sak
storp, dekan i Lund. 1380: 3, 61. 1381: 116. 
1382: 212. 1383: 338, 386. 1384: 517. 1385: 
567, 568, 603. - 5. S. af Loderup, forhen 
præst. 1383: 339. - 6. S. Gås, fæster i Hoby. 
1383: 326. - 7. S. Høg, fæster i Kølstrup. 
1385: 636. - 8. S. Ivarsen, rådmand i Mal
mø. 1384: 439, 492, 509. - 9. S. Jensen, på 
Hviding herredsting. 1385: 569. - 10. S. 
Udsen, væbner. 1382: 260. - 11. S. Ve- 
mundsen, bevidner brev af Abraham Bro- 
dersen. 1328: 283. - 12. S. fra ‘Acer’. 1380: 
34.

Swerting se Gregor og Simon.
Swertsliper se Jakob.
Sylow se Henneke.

T
Tå se Mads og Peder.
Tabernarius se Johannes.
Tage, på rettertinget i Bjemede. 1384: 462, 

463.
Taleke: 1. T, ~ Henrik Otte. 1383: 385. - 2. 

T, datter af Henrik Buschow, søster til Be- 
teke og Geseke. 1384: 456.

Tarkow se Herman.
Telse, Jens Mortensens, fra Eckemforde, ~ 

Johan Kobel. 1380: 71.
Tesseke Richtestich, lægmand i Roskilde stift. 

1383: 349.
Tetze: 1. T, kannik i Lund og Roskilde, søn af 

Gisla og Henning Podebusk, broder til 
Hans, Predbjøm og Borante. 1381: 121. - 
2. T. v. d. Lancken, riigisk væbner, søn af 

Sulislav — Kristine, broder til Sulislav og 
Nicolaus v. d. Lancken. 1382: 203. - 3. T. 
v. d. Lancken, fader til Henrik. 1382: 203.

Thaam se Niels.
Thebuteme se Girardus.
Thienen se Johan.
Thobringer se Hartvig.
Thomas: 1. T, abbed i Løgum kloster. 1383: 

324, 387. - 2. T. Boynton, i den engelske 
konges tjeneste. 1384: 518. - 3. T. v. Hagen, 
broder til Nicolaus v. Hagen. 1380: 42, 43, 
64. 1382: 228, 240, 248, 263. 1383: 323, 
335, 336. - 4. T Holande, earl af Kent. 
1382: 208, 210. - 5. T. Morkerke, rådmand 
i Lübeck. 1381: 129. - 6. T. Percy, engelsk 
admiral. 1381: 115. - 7. T. Plade, fader til 
Wilken Plade. 1382: 203. - 8. T. de Remis, 
har haft ejendom i Paris. 1384: 504. - 9. T. 
Threlkeld, i den engelske konges tjeneste. 
1384: 518. - 10. T. Tostesen, fæster i Gulda
ger. 1382: 241. - 11. T. Wusteni, erhverver 
gods i Hads h. 1384: 530. 1385: 643.

Threlkeld se Thomas.
Tideke: 1. T. v. d. Bome, pommersk væbner. 

1380: 50. - 2. T. Høvisk, borger i Lund. 
1380: 3. - 3. T. Nienborg, har penge til go
de hos Johan Horborg og Heineke v. Ha- 
chede. 1384: 472. 1385: 578. - 4. T. Skin
ner, i Malmø. 1382: 289. - 5. T. Skytte, 
kong Olufs norske tjener. 1381: 167.

Tideman (se også Didrik): 1. T, abbed i 
Vamhem, senere Alvastra kloster. 1380: 58. 
1381: 124, 138. - 2. T. v. Buren se Didrik v. 
Buren. - 3. T. Grane, rådmand i Riga. 
1383: 392. - 4. T. Honendorp, rådmand i 
Kiel. 1381: 145. - 5. T Krüdener se Didrik 
Krüdener. - 6. T. Nienborg se Tideke Ni
enborg. - 7. T. v. Unna se Didrik v. Unna. 
- 8. T. v. Walle se Didrik v. Walle.

Tielon se Johannes.
Timme Fink, løber fra Hamburg. 1385: 632.
Timme se Johan.
Tinhuus se Detlev, Markvard og Otto.
Tolv Gødmersen, rådmand i Malmø. 1381: 

171. 1384: 492.
Tbncotes se James.
Tönnies, far budskab om lejde af Niels Jensen 

Svarteskåning. 1385: 600.
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lbp se Didrik.
Torben: 1. T Brun, rådmand i Helsingborg.

1380: 36. - 2. T Larsen, afdød, har ejet 
gods i Luggude h. 1382: 211. - 3. T. Niel
sen, skøder gods i Herrestads h. 1380: 79. - 
4. T. (Nielsen), bymand i Slagelse. 1381: 
160. - 5. T. Pedersen (Galen), ridder, søn af 
Gyde Lavesdatter, broder til fru Kristine. 
1380: 67. 1383: 352. 1384: 499.

Torbjørn: 1. T. Asgrimsson, erhverver gård i 
Oslo af kong Oluf. 1381-87: 196. - 2. T. 
Koil, har dræbt Hallvard Jonsson, Orm og 
Øystein. 1381: 167.

Tbrd Bonde, overdrager Magdalena sin toft i 
Oslo. 1385: 541.

Torkil: 1. T. Barun, har været i dronning 
Margretes tjeneste. 1381: 153. - 2. T. Lave
sen, fæster i Jemved. 1385: 615. - 3. T. 
Nielsen af Gladsax, væbner, søn af Niels 
Birgersen. 1381: 120, 179. 1382: 266, 271. 
1383: 325, 359. 1384: 500, 517.

Tormod Alfsson, har dræbt Gunne Eivinds- 
son. 1382: 256.

Torsten: 1. T. Nielsen, kannik i Slesvig. 1380: 
32. 1383: 364. - 2. T. Jensen af Ettehave. 
1380: 69.

Tralow se Herman.
Trave se Oluf.
Travendi se Povl.
Troels: 1. T. Jensen, fæster i Næsbjerg. 1382: 

241. - 2. T Pedersen, rådmand i Lund.
1380: 3.1381: 135.1383: 318. - 3. T, fæster 
i Ordrup. 1384: 460.

Trond:l. T, forhen ærkebiskop af Nidaros. 
1382: 274 (noten). - 2. T. Lodensson, far 
benådningsbrev af kong Oluf. 1383: 367.

Trost se Konike.
Trotte Atteson, bevidner brev af Ingemar 

Star. 1383: 390.
Trued:l. T. Bonde, fæster i Hammarlunda.

1384: 500. - 2. T Hase d. y., væbner. 1380: 
67. 1381: 120, 165. - 3. T. Mus, væbner. 
1380: 67. 1381: 165. - 4. T. Truedsen, råd
mand i Malmø. 1384: 492. - 5. T Tuesen, 
væbner. 1380: 67.

Trwemich se Henrik.
Tue: 1. T, ærkedegn i Ribe. 1384: 467. 1385: 

615. - 2. T, præst. 1384: 488. - 3. T. Galen, 

ridder, gælker i Skåne. 1380: 67. 1381: 120, 
165. 1383: 326, 327. - 4. T. Pedersen, væb
ner. 1380: 67. - 5. T. Tbrbensen, rådmand 
i København. 1383: 330.

Tun se Gerlav, Henrik og Klaus.
Ture: 1. T. Knudsen (Dyre), ridder. 1380: 13, 

97. 1381: 108. 1382: 206. 1383: 414. 1385: 
647. - 2. T. Tostesen, væbner. 1380: 67. 
1381: 179. 1382: 266.

Tyge: 1. T. af Herfølge, præst. 1385: 591. - 2. 
T. Grubbe af Tersløse. 1383: 397. - 3. T. 
Lille, foged i Malmø. 1385: 619. - 4. T. Pe
dersen, borger i Odense. 1384: 432. 1385: 
623. - 5. T. Puder — Ingeborg. 1383: 307. 
1384: 433, 435, 445, 452, 465. - 6. T. Tor- 
bensen, bevidner breve af Niels Jensen af 
Klæstruplund. 1380: 12. 1385: 561. - 7. T. 
Tostesen, »ridemand«. 1383: 325. - 8. T. 
Tulesen, væbner. 1380: 61. 1383: 331. - 9. 
T. Vispe, væbner. 1381: 172. 1382: 206. - 
10. T. Ympe, har besiddet gods i Si
gersholm. 1382: 296. - 11. T, afdød borger 
i Slagelse, — Margrete. 1384: 488. - 12. T, 
fæster i Ordrup. 1384: 460.

Tyre Tbrvardsdatter, enke efter Niels Jensen. 
1381: 190.

Tzules se Henneke og Henning.
Tøteke Smalstede, væbner. 1382: 278.

U
Uffe Troelsen, klerk, vistnok i Lund. 1385: 

559.
Ulk sejens og Mathias.
Ulrik Fürtter, Matheus Runtingers tjener. 

1384: 443.
Ulv se Klaus.
Ulvink Segebode, bevidner brev af Heine 

Buk. 1383: 314.
Uno v. Siggen, i Lübeck. 1382: 268.
Unna se Didrik og Henrik.
Urban 6. (Bartholomeus Prignanus), pave. 

1380: 23, 28, 29, 30, 56, 57. 1381: 119, 142, 
163. 1382: 222, 223, 225, 229, 230, 232, 
243, 246, 252, 290. 1382-89: 305. 1383: 
316, 317, 322, 342, 349, 350, 351, 360, 365, 
375, 381, 384, 388, 396. 1384: 434, 436, 
437, 438, 505, 510, 513. 1385: 580.
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Urbe se Peder.
Urne se Kristian, Lave og Niels.

V og W
Wachholt se Henrik og Vincentius.
Waddin Lyvense, rådmand i Zierikzee. 1381: 

165.
Vak se Peder.
Valdemar: 1. V., biskop af Odense. 1380: 34. 

1382: 237. 1383: 341, 342, 372. - 2. V. 4. 
Atterdag, forhen konge af Danmark. 1380: 
1, 61, 64. 1381: 125. 1384: 524. 1385: 634. - 
3. V. Skinkel, far tildømt gods af kongOluf. 
1383: 308.

Wale se Ludolf.
Walkendorp se Peder.
Walle se Didrik.
Walter: 1. W. Altena, medlover for Eler Rant

zau. 1382: 221. - 2. W. v. Bisanten, råd
mand i Dordrecht. 1385: 557. - 3. W. v. d. 
Borch, rådmand i Dorpat. 1381: 145. - 4. 
W. v. Lübeck, rådmand i Greifswald. 1385: 
590. - 5. W. af Rese, borger i Ribe. 1385: 
613.

Wanneke, fæster i Guldager. 1382: 241.
Wardenberg se Bruno, Frederik og Henrik.
Wardow se Didrik.
Vartislav: 1. V. 5., hertug af Pommern (-Wol

gast). 1380: 50. - 2. V. 6., hertug af Pom- 
mem-Wolgast, søn af hertug Bamim, bro
der til Bugislav 6. 1380: 16, 50. 1381: 137. 
1382: (228). 1383:399.1384: 471. - 3. V. 7., 
hertug af Stettin. 1380: 16.

Wasmod se Frederik.
Wedege: 1. W. Buggenhagen, kannik i Kam- 

min. 1383: 365. - 2. W. Buggenhagen, 
pommersk ridder, marsk. 1380: 50. 1383: 
399.

Wederen se Gerhard.
Vejle sejens.
Welsogh se Herman.
Weltzin se Henrik.
Wenceslaus Girgoni, kustos i Krakow. 1382: 

246.
Wenceslav, romersk kejser. 1385: 580. 
Vendelbo se Kristian.

Verden se Arnold.
Weren se Konrad.
Wemeke Konradsen, væbner. 1380: 67. 1381: 

177, 179. 1382: 266. 1383: 318, 325. 1385: 
542.

Werner: 1. W, dekan i Hamburg. 1381: 140. 
- 2. W. v. Uisen, far del i bod i Falsterbo. 
1380: 31. - 3. W. Zoltman, far gods i pant af 
Jakob Ohm. 1384: 503. - 4. W. se Wemeke.

Verwer se Heine.
Wesendal se Burchard.
Wesende se Johan.
Wessel se Henrik.
Westfal se Henneke og Niels Esgersen.
Westhof se Henrik.
Weytendorp se Lambert.
Wibrand se Didrik.
Wigerd, enke efter Henrik v. d. Wisch. 1382: 

278. 1383: 404.
Wikbold Overhagen, preussisk foged i Fal

sterbo, rådmand i Elbing. 1382: 258. 1384: 
494 (note 1), 495, 502, 511.

Vilhelm (se også Willem og William): 1. V, 
hr., vistnok præst, søn af Jakob Pleskow. 
1382: 251. - 2. V. Berewold, far kvittering 
af Robert Rikardsen. 1380: 65. - 3. V. 
Hemmingsen, borger i Roskilde. 1380: 68.

Wilken: 1. W, præst i Gelsted. 1380: 34. - 2.
W. Berewold, i Lübeck. 1383: 329. 1384: 
523. - 3. W. Depenbrok, kautionerer for 
Predbjøm Podebusk. 1384: 485. - 4. W. 
Kræmmer, aflægger løfte til rådmændene i 
Stralsund. 1380: 73. - 5. W. Lappe, lauen - 
burgsk væbner. 1384: 493. - 6. W. Plade, 
søn af Konrad Plade. 1382: 203. - 7. W. 
Plade, søn af Thomas Plade. 1382: 203. - 8. 
W. Piksten, rådmand i Ribe. 1383: 354. 
1385: 615.

Willem: 1. W. Molner, rådmand i Dordrecht. 
1383: 333. - 2. W. Stubbe, rådmand i Har- 
derwijk. 1381: 165.

William Eumham, John Polymonds tjener. 
1385: 550.

Wiltzen se Hendrik.
Vinald, provst i Bergen. 1381: 155, 164. (se 

også Winold).
Vincentius Wachholt, rådmand i Greifswald. 

1383: 399.



480 Vind-Øystein

Vind se Niels.
Wineke v. Oldenzaal, besidder hus i Deven- 

ter. 1385: 589.
Winold Baggel, rådmand i Rostock. 1385: 

590. (se også Vinald).
Winrich v. Kniprode, højmester for den tyske 

orden. 1380: (64). 1382: (246).
Vinter se Niels Pedersen.
Visbeke se Johan.
Wisch se Arnold, Henrik, Lutgard og Mark- 

vard.
Vispe se Tyge.
Wistrate se Everhard.
Witte: 1. W. Ivan Krummedige, harejet gods 

på Fyn. 1380: 33. - 2. W. Marschalk, væb
ner. 1381: 114.

Witte se Henrik og Johan.
Wittenborg se Arnold og Detmar.
Wittow se Johan.
Vogdemanne’me, slægt i Ditmarsken. 1384: 

458.
Voghe se Peter.
Vogt se Henrik og Johan.
Woler: 1. W. Lappe, lauenburgsk væbner. 

1384: 493. - 2. W. Hinrichs, far budskab 
fra bispen af Slesvig. 1385: 632.

Wolf sejan.
Wblgast se Henrik.
Volrad: 1. V. v. d. Knop, bevidner brev af 

Klaus Spliet Mosegård. 1382: 254. - 2. V. 
Missendorp, holstensk væbner. 1382: 278.

Woltman se Johan.
Vorrad se Heine og Markvard.
Vos se Adelheid, Gerhard og Johan.
Vot se Arnold.
Wrak se Heine.
Vreden se Godskalk og Peter.
Wren se Johan.
Vssher se Finalaus.
Wulf: 1. W. Pogwisch, holstensk væbner. 

1382: 278. - 2. W. Rixtorp, holstensk væb
ner. 1382: 268. - 3. W. Wulflam, borger i 
Stralsund, stædemes høvedsmand i Skåne. 
1380: 64. 1382: 248, 263. 1383: 333, 334, 
356. 1384: 464, 481, 501, 502, 524. 1385: 
557, 581, 590, 608.

Wulf se Arnold og Johan.
Wulfhard: 1. W. Rixtorp se Wulf Rixtorp. -

2. W. Wulflam se Wulf Wulflam.
Wulfhardus de Stadis, udpeget dommer i Ri

ga. 1383: 403.
Wulflam se Bertram og Wulf.
Wulvesbrok se Johan og Otto.
Wunke se Gerhard.
Wusseke se Bertold og Nicolaus.
Wusteni se Markvard, Otto og Thomas.
Vyris se Henneke.
Værkmester se Markvard.

Y
Ybing se Heine.
Yborg se Herman.
Uisen se Werner.
Ympe se Tyge.

z
Zabel Kerkendorp, har haft gods i pant af 

Hartvig Bryske. 1382-1408: 207.
Zabetitze se Henning.
Zeman se Jakob.
Zemin se Klaus.
Ziegenbart se Nicolaus.
Zollwede se Mathias.
Zoltman se Werner.
Zukow se Nicolaus.
Zöllner se Konrad.

0
0 se Henrik.
Øystein, forhen Hallvard Jonssons svend.

1381: 167.



STEDNAVNEREGISTER

A og Å

Åby, N.- (Vends h.): 506.
Aachen (Tyskland): 267.
Ågerup (Sømme h.): 68.
Ågård (vistnok V. Han h.): 512.
Åhus (Villands h., Skåne): 279, 373, 499.
Ålholm (Musse h.): 269.
Ålstrup (Hads h.): 644.
Århus: Biskop: 341, 342, 346, 627. - By: 317, 

342. - Kapitel og kanniker: 627. - Præst: 
o 641. - Stift: 317, 342.
Årslev (Vindinge h.): 326.
Ås (Fakse h.): 446, 447.
Ås kloster (Viske h., Halland): 165.
Åsbo, Na, h. (Skåne): 568.
Åsbo, S., h. (Skåne): 106.
Åse (Tybjerg h.): 656.
Åsum h.: 326.
Abildgård (forsv. gård, Vester Vedsted s., Ri

be h.): 569, 570.
Abrahamstrup (nu Jægerspris, Horns h.): 

271, 272, 273.
*Acer (forsv. bebyggelse, vistnok Vends h.): 

34.
Agder (Norge): 165.
Agedrup (Bjerge h.): 326.
Ågerup (Merløse h.): 457.
Akershus (Norge): 105, 520.
Allbo h. (Småland, Sverige): 542.
Algestrup (Skippinge h.): 460.
Algestrup (Falsters N.-h.): 6.
Alingsås (Våstergotland, Sverige): 468.
Allerslev (Bårse h.): 60.

Allese (Lunde h.): 326.
Alstad, Fru (Skytts h., Skåne): 199.
Alsted (Alsted h.): 85, 646.
Alsted h.: 478.
Altenkirchen (Rugen): 290.
Alvastra (kloster, Ostergotland, Sverige): 14, 

58, 59, 124, 138.
Amiens (Frankrig): 317.
Amsterdam (Holland): 145, 165, 333, 356, 

557, 575, 590.
Anagni (Italien): 317.
Anklam (Pommern): 64, 263.
Annerstad (Småland, Sverige): 390.
Antvorskov (kloster, Slagelse h.): 108, (300), 

(301), (302), (303), (304), 327, 416,417, 544, 
549, 572, 573, 574, 652.

Araslov (O. Gdinge h., Skåne): 165.
Aminge (Lollands Sd.-h.): 237.
Amøje (Stevns h.): 345.
Arrild (Hviding h.): 27.
Ars h.: 307, 433, 435, 445, 452, 460, 465.
Arwelunde s. (nu opgået i Ovraby s., Ingel- 

stads h., Skåne): 609.
Asmindrup, N.- (Ods h.): 631.
Asmundtorp (Ronnebergs h., Skåne): 622.
Assendrup (Ramsø h.): 214, 215.
Astruplund (forsv. bebyggelse, Odder s., 

Hads h.): 530.
Atterup (Slagelse h.): 649.
Audunargård (ved Bergen, Norge): 242.
Auxerre (Frankrig): 504.
Avderød (Lynge-Kronborg h.): 11.
Avignon (Frankrig): 139, 347.
Avnstrup (Ringsted h.): 457.
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B
Båg h.: 326, 623.
Bårse h.: 60, 327.
Bakkendrup (Løve h.): 416.
Bamberg (Tyskland): 56, 375.
Bargteheide (Holsten): 71.
Barsebäck (Hanjagers h., Skåne): 371, 492.
Barth (Pommern): 137, 399.
Bavelse (Tybjerg h.): 310.
Beauvais (Frankrig): 347.
Bellinge (Falsters Sd.-h.): 194.
Bennebo (luse h.): 201, 238.
Bergen (Rügen): 365, 549.
Bergen (Norge): 44, 155, 159, 164, 242, 244, 

249, 270, 367, 393, 475, 486.
Berritsgård (Musse h.): 269.
Bildsø (Løve h., nu Slagelse h.): 547, 548.
Billerup (forsv. bebyggelse, Hørby s., luse h.): 

206.
Billinge (Onsjö h., Skåne): 177.
Bjerager (Hads h.): 530.
Bjergby, Stigs- (Tuse h.): 111, 133, 150, 285.
Bjerge h.: 326, 635.
Bjergegård (forsv. gård, Karlstrup s., Tune 

h.): 340, 401.
Bjergsted (Skippinge h.): 201.
Bjemdrup (Gørding h.): 615.
Bjemede (Alsted h.): 33, 214, 215, 310, 311, 

462, 463.
Bjåmhult (Gårds h., Skåne): 179, 266.
Björstorp (Kinds h., Västergötland, Sverige): 

366.
Blakeney (England): 423.
Blangsted (nu under Odense): 326.
Blekinge: 596.
Bohus (Sverige): 74.
Bokenæs (Eckernförde h., Sdij.): 278.
Bollebygd (Västergödand, Sverige): 358.
Bolmsö (Småland, Sverige): 468.
Bonderød (Fakse h.): 92.
Bordeaux (Frankrig): 402.
Bornholm: 35, 90, 162, 170, 175.
Borød (forsv. bebyggelse, Lillerød s., Lynge- 

Frb. h.): 219.
Bosjø kloster (Frosta h., Skåne): 55, 147, 148, 

182, 344, 559, 584, 633.
Bovlstrup (Hads h.): 530.
Brandenburg (Tyskland): 381, 403.

Braunsberg (nu Bydgoszc, Polen): 481, 575.
Braunschweig (Tyskland): 356, 392.
Bred (Odense h.): 377, 378.
Bremen (Tyskland): 23, 140, 146, 165, 265, 

305, 328, 575.
Bremholm (Langelands N.-h.): 593.
Brenderup (Vends h.): 34, 506.
Breslau (nu Wroclaw, Polen): 246, 317.
Briel (Holland): 165, 575.
Bro (Vends h.): 34.
Broager (Nybøl h.): 226, 586, 587, 617.
Broby, V- (Alsted h.): 369, 478.
Brobyholm (holm i Susåen ved Vester-Bro- 

by): 478.
Bruxelles (Belgien): 504.
Brügge (Belgien): 28, 30, 197, 202, 205, 218.
Brylle (Odense h.): 326.
Brændekilde (Odense h.): 326.
Brøndbyvester (Smørum h.): 275.
Brönnestad (V. Göinge h., Skåne): 633.
Bullerup (forsv. gård, Agedrup s., Bjerge h.): 

326.
Bullerup (Asum h., nu Bjerge h.): 326.
Bunkeflo (Oxie h., Skåne): 177.
Bursø (Fuglse h.): 237.
Bury St. Edmund’s (England): 423 (note 1).
Buxtehude (Tyskland): 458, (459).
Büsum (Ditmarsken): 458.
Bækkeskov kloster (Båckaskog, Villands h., 

Skåne): 352.
Bøgede (Bjæverskov h.): 455.
Böhmen (Czekoslovakiet): 375, 507.
Böken (borg, Pommern): 50.
Børglum (Børglum h.): 82, 83, 315, 317, 341, 

342, 346, 512.
Börringe kloster (Vemmenhögs h., Skåne): 

199.
Børstingerød (Lynge-Frb. h.): 219.
Bøstrup (V. Flakkebjerg h.): 415.

C
Clairvaux (Frankrig): 14, 58, 59, 124.
Cley by the Sea (England): 423 (note 1).
Coimbra, Colimbriensis (Portugal): 139.
Cromer (England): 423.
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D
Dageløkke (forsv. lokalitet ved Odense): 100. 
Dal (Harre h.): 512.
Dal mølle (Harre h.): 512.
Dalby (Fakse h.): 189.
Dalby (Horns h.): 625.
Dalby, N.- (Ramsø h.): 214, 215.
Dalstrup (Harre h.): 512.
Dalum kloster (Odense h.): 623, 629.
Damsbo (forsv. gård, Holevad s., Bågh.): 326. 
Danmark: 8, 14, 16, 19, 23, 26, 28, 29, 30, 33, 

42, 56, 57, 58, 64, 75, 101, 120, 121, 127, 
128, 134, 137, 142, 156, 163, 165, 174, 176, 
178, 197, 202, 203, 205, 222, 228, 232, 233, 
243, 263, 264, 285, 309, 314, 319, 322, 324, 
334, 347, 356, 360, 375, 383, 391, 392, 399, 
407, 423, 429, 430, 444, 450, 451, 464, 467, 
481, 490, 491, 494, 497, 498, 501, 502, 504, 
510, 518, 522, 524, 527, 543, 552, 553, 556, 
562, 564, 567, 575, 579, 580, 581, 585, 590, 
598, 599, 603, 606, 608, 612, 632. - Domi
nikanerne: 370. - Johanniterne: 507.

Danzig (nu Gdahsk, Polen): 19, 64, 145, 175, 
176, 197, 202, 233, 234, 240, 263, 323, 392, 
429, 430, 431, 464, 476, 481, 495, 515, 557, 
563, 575, 576, 583, 590.

Dartmouth (England): 550.
Derome, Västra (Viske h., Halland): 366. 
Deventer (Holland): 552, 575, 589.
Dijon (Frankrig): 58, 59.
Ditmarsken: 407, 458.
*Diwnxwit, Nørre, Norredeuickswick (forsv. 

navn på skov, vistnok Kindertofte s., Slagel
se h.): 547, 548.

Djurs Nørre h.: 489.
Djørup (Homum h.): 12.
Dordrecht (Holland): 333, 557, 575.
Dorpat (Tartu, Estland): 145, 575. 
Dortmund (Tyskland): 356.
Dragør (Sokkelund h.): 426, 614.
Dronningholm (forsv. gård, Kregme s., Strø 

h.): 77, 78, 409.
Døllefjelde (Musse h.): 237.

E
Ebbeskov (Fakse h.): 92.
Eckernförde (Sdij.): 5, 71, 109.

Egebjerg (Voer h.): 639.
Egede (nu Jomfruens Egede, Fakse h.): 219.
Egerup (Slagelse h.): 572, 573.
Egesborg, 0.- (Bårse h.): 327.
Eggeslevlille (V. Flakkebjerg h.): 292.
Eghede se Egede.
Ejby (Volborg h.): 21.
Ejderen (grænseflod): 254, 407, 458, 632.
Ejdersted (Sdij.): 136.
Ejlskov (vistnok Skovby h.): 326.
Elben (flod, Tyskland): 458.
Elbing (nu Elblag, Polen): 64, 145, 240, 263, 

392, 431, 464, 481, 495, 502, 511, 557, 575, 
590.

Elburg (Holland): 165, 575.
Eldena kloster (Pommern): 223, 225.
Eldslösa (Östergötland, Sverige): 279.
Ellested (Vindinge h.): 156.
Ellinge (nu Løvenborg, Merløse h.): 442.
Emmerlev (Højer h.): 470.
Emtekær (Båg h.): 623.
Engelstrup (Ods h.): 631.
Engeland: 38, 39, 42, 43, 64, 181, 208, 210, 

333, 402, 423, 550.
Englerup (Ringsted h.): 455, 654,
Errindlev (Fuglse h.): 237.
Eskebjerg (forsv. bebyggelse, Ø.-Egesborg s., 

Bårse h.): 327.
Eskebjerg (Ars h., nu Skippinge h.): 460.
Eskilstrup (Ringsted h.): 292.
Esrom (kloster, Holbo h.): 58, 59, 124, 138, 

252, 360, 388.
Essen (kloster, Holland): 59.
Esterbølle (Skovby h.): 326.
Esdand: 550.
Estrup, GI.- (Sønderhald h.): 40, 272.
Ettehave (Musse h.): 69.
Eutin (Holsten): 136.

F
Fåborg (Skast h.): 467.
Fårarp (Ingelstads h., Skåne): 609.
Fårevejle (Ods h.): 460.
Fakse h.: 189, 460.
Falkenberg (Halland): 529.
Falkendal (Sømme h.): 68, 624.
Falling (Hads h.): 643, 644.



484 Falster-Gø teby

Falster: 6, 165. - Landsting: 69.
Falsterbo (Skytts h., Skåne): 31, 41, 145, 161, 

165, 198, 258, 449, 456, 472, 501, 502, 554, 
556, 577, 578. - Borgen (Falsterbohus): 64, 
161, 165, 198, 472, 575, 577, 590, 638. - St. 
Gertruds kirke: 582.

Farebæksholm (Ramsø h.): 192, 217, 238, 311, 
400, 446, 447, 460, 462, 463, 514.

Fårup (Ribe h.): 320.
Fastarp (Himle h., Halland): 74.
Faurås h. (Halland): 283.
Fensmark (Tybjerg h.): 190.
Fensten Lindegård (Hads h.): 530.
Finnveden (del af Småland, Sverige): 461.
Finnøy (Norge): 244.
Fjåiås (Fjåre h., Halland): 283, 358, 366, 594.
Fjåre h. (Halland): 153, 358.
Fladsbro mølle (forsv. mølle ved Fladsåen, 

Frøs og Kalvslund h.): 27.
Flakkebjerg h.: 231, 647, 648, 652, 655.
Flandern (Belgien): 19, 42, 43, 115, 205, 208, 

228, 240, 263, 333, 335, 392, 423 (note 1), 
429, 482, 550.

Flekkeby (Hiitten h., Sdij.): 173.
Flensborg (Sdrj.): 294, 306.
Flintbek, Gross- (Holsten): 254.
Folkestad (Norge): 540.
Fondi (Italien): 317.
Frankfurt a. d. Oder (Tyskland): 443.
Frankrig: 208, 210, 550.
Fraugde (Åsum h.): 343.
Frisland (Holland): 58, 59.
Fritzlar (Tyskland): 305.
Frosta h. (Skåne): 116, 148.
Frøbjerg (Båg h.): 326.
Frøs h.: 27.
Frøslev (Stevns h.): 345, 460.
Fulltofta (Frosta h., Skåne): 338.
Fyn: 33, 156, 326. - Landsting: 432, 623.
Fårs h. (Skåne): 276.
Føllenslev (Skippinge h.): 108.
Førslev (0.-Flakkebjerg h.): 238.

G
Gårslev (Holmans h.): 117.
Gåsetofte (Ars h.): 637.

Gamtofte (Båg h.): 326.
Gedser (Falsters S.-h.): 64.
Geel (Siis h., Sdij.): 353.
Gelsted (Vends h.): 34.
Genéve (Schweiz): 317.
Gerlev (Slagelse h.): 417.
Gershøj (Volborg h.): 8.
Gettorf (Dänischwohld, Sdij.): 226.
Gierslev (Løve h.): 108.
Gingst (Rügen): 290.
Gisselfeld (Ringsted h.): 193.
Gladsax (Järrestads h., Skåne): 271, 325, 500.
Gloslunde (Lollands Sd.-h.): 169, 474.
Gnoien (Mecklenburg): 621.
Goslar (Tyskland): 392.
Gotha (Tyskland): 226, 305.
Gotland (ø, Sverige): 145, 392, 482.
Gottorp (Ams h., Sdij.): 173, 407, 441, 632.
Greifswald (Pommern): 35, 50, 145, 165, 263, 

392, 399, 464, 502, 575, 590.
Greve (Tune h.): 460.
Grevinge (Ods h.): 631.
Groningen (Holland): 575.
Gränna (N. Vedbo h., Småland, Sverige): 

461.
Grønholt (Lynge-Kronborg h.): 40.
Gudme h.: 33.
Gudmindrup (Ods h.): 460, 534, 631.
Gudmuntorp (Frosta h., Skåne): 500.
Guldager (Skast h.): 241.
Gummerup (Båg h.): 326.
Gunderslev (0. Flakkebjerg h.): 111, 133.
Gunderslevholm (0. Flakkebjerg h.): 72.
Gunderslevlille (0. Flakkebjerg h.): 310.
Gurre (Lynge-Kronborg h.): 603.
Gylling (Hads h.): 188.
Güstrow (Mecklenburg): 16, 118, 123, 223, 

225, 230, 349, 350, 384, 385, 513.
Gårds h. (Skåne): 55, 179, 182, 266, 318, 325, 

352, 373, 584.
Gødstrup (Hammer h.): 184.
Göinge h. (V. og Ö. Göinge h., Skåne): 584.
Göingeholm (V. Göinge h., Skåne): 633.
Gørding (Gørding h.): 467, 615.
Gørding h.: 467, 615.
Gørslev (Bjæverskov h.): 460.
Gøs h., S.- (Sdij.): 166.
Gøteby (Hütten h., Sdij.): 173.
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H
Hårby (Hjelmslev h.): 80.
Haathweit (gård, Norge): 487.
Hadeln (Tyskland): 632.
Hads h.: 630.
Hagested (luse h.): 172.
Hagher (Holsten): 254.
Halkær (Års h.): 658.
Halland: 120, 233, 366, 461, 562, 594.
Hamar (Norge): 274.
Hamburg (Tyskland): 64, 140, 145, 146, 187, 

248, 294, 306, 333, 356, 392, 407, 444, 458, 
459, 480, 482, 493, 527, 575, 632.

Hammarlunda (Frosta h., Skåne): 500, 517.
Hammersholt (Lynge-Frb. h.): 219.
Hanerau (Holsten): 187.
Hansestædeme: 38, 64, 129, 134, 145, 164, 

165, 176, 187, 205, 208, 210, 218, 221, 228, 
233, 248, 253, 262, 263, 264, 294 A (noten), 
323, 333, 334, 335, 336, 356, 391, 392, 429, 
430, 431, 464, 481, 494, 501, 502, 524, 555, 
556, 557, 562, 564, 575, 579, 580, 581, 583, 
585, 590, 606, 608, 612, 638 (noten).

Harderwijk (Holland): 165, 181, 575.
Haijagers h. (Skåne): 276.
Harre (Harre h.): 512.
Harrie, Lilla (Haijagers h., Skåne): 500, 517.
Hasselt (Holland): 575.
Hasslebro (bro over Ronneåen mellem Onsjo 

h. og Frosta h., Skåne): 584.
Haug (Norge): 368.
*Hauringe (Halland eller Skåne): 529.
Have (nu Havegård, Lynge-Kronborg h.): 

219.
Havelberg (Tyskland): 381.
Havetofte (Strukstrup h., Sdij.): 32.
Havgård (Lollands Sd.-h.): 102.
Havnelev (Stevns h.): 460.
Heddinge, Store-: 446, 460.
Hedeby (Ams h., Sdij.): 163.
Hedegård (Homum h.): 561, 658.
Hegnede (Ramsø h.): 214, 215.
Hellested (Stevns h.): 460.
Hellige land, Det: 317.
Helsingborg (Skåne): 36, 46, 47, 64, 125, 135, 

145, 181, 502, 555, 562, 575, 579, 580, 581, 
590, 638.

Helsinge, Kirke- (Løve h.): 415.

Helsingør: 181.
Hennstedt (Lauenburg): 18.
Herfølge (Bjæverskov h.): 591.
Herredskirke (Lollands N.-h.): 237.
Herrestads h. (Skåne): 79, 326.
Herrestrup (Ods h.): 631.
Herrestrup, Huse- (Slagelse h.): 547, 548.
Herstedøster (Smørum h.): 533.
Hildesheim (Tyskland): 356.
Hillerødsholm (nu Frederiksborg, under Hil

lerød): 40, 144, 260.
Hillested (Fuglse h.): 237.
Himmersyssel Øylland): 112.
Hjelmerup (Odense h..): 326.
Hjembæk (luse h.): 1, 238.
Hjerk (Harre h.): 512.
Hjortanås (Kinds h., Västergötland, Sverige): 

366.
Hjortholm (Sokkelund h.): 601, 602.
Hoby (Skåne): 326.
Hohenwestedt (Holsten): 18.
Holbæk: 1, 172, 460.
Holev (Bjerge h.): 326.
Holland: 392, 429, 464.
Holløse (Merløse h.): 40.
Holmans h.: 117.
Holmelen (Svans, Sdij.): 173.
Homborgsund (Norge eller Bohus len, Sveri- 

ge): 164.
Horns h.: 172, 273, 410, 625.
Homum h.: 12, 561.
Hovedøy (Norge): 59.
*Hubbrechting (S. Gøs h., Sdij.): 166.
Hull (England): 518.
Humber (England): 115.
Hunderup (Gørding h.): 467, 615.
Hundige (Time h.): 460.
Hunstrup (Ods h.): 460.
Husaby (Våstbo h., Småland, Sverige): 468.
Huseby (Holbo h.): 219, 394.
Hviding h.: 569, 570.
Hyaasfæste (forsv. gård, Tbreby s., Musse h.): 

169.
Hygum, S- (Frøs h.): 27.
Hyllie (Oxie h., Skåne): 568.
Håckeberga (Bara h., Skåne): 106.
Hæggerup (Tybjerg h.): 400.
Hånkelstorp (Haijagers h., Skåne): 276.
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Høed (Tuse h.): 150.
Højby (Ods h.): 631.
Højelse (Ramsø h.): 369.
Højer (Højer h.): 387.
Højer h.: 387.
Højerup (Stevns h.): 460.
Højme (Odense h.): 326, 623.
Højrup (Båg h.): 326.
Høm (Ribe h.): 27.
Høm (Ringsted h.): 400.
Hønsinge (Ods h.): 13.
Horby (Frosta h., Skåne): 116.
Hørby (Tuse h.): 172, 206, 207.
Hørsholm (Lynge-Kronborg h.): 72, 219, 

397.
H6dr (Frosta h., Skåne): 147, 148.

I
Illerup (Are h.): 307, 433, 435, 445, 452, 465.
Ilsted (Gørding h.): 615.
Inderø (tidl. ø i Lammefjorden, Ods h.): 460.
Ingelstads h. (Skåne): 359.
Ingslev (Vends h.): 506.
Isgrannatorp (Gårds h., Skåne): 179, 266, 

325.
Ishøj (Smørum h.): 405, 460.
Island: 376.
Italien: 317.
Itzehoe (Holsten): 407, 458, (459).

J
Jasmund (halvø, Rügen): 191, 261, 277, 365.
Jeme (Skast h.): 241, 467, 615.
Jemløse, N - (Merløse h.): 40.
Jemved (Gørding h.): 467, 615.
Julita kloster (Södermanland, Sverige): 14, 

124.
Jyderup (luse h.): 238.
Jylland (se også Sdij.): 85, 645, 646.
Jåmdand (Sverige): 154, 158.
Jönköping (Sverige): 519.

K
Kabelow (Rügen): 121.
Kaiserritz (Rügen): 277.
Kalleby (Strukstrup h., Sdij.): 586, 587, 617.
Kalmar (borg, Sverige): 120.
Kalundborg: 307, 359, 575.
Kammin (Pommern): 16, 118, 123, 140, 230, 

317, 349, 350, 365, 381, 384, 385, 437, 505, 
513.

Kampen (Holland): 145, 165, 248, 333, 356, 
392, 429, 430, 464, 502, 546, 557, 575, 590.

Kappelgård (lune h.): 460.
Karlslunde (Tune h.): 340, 401, 460.
Karup (Båg h.): 326.
Kejrup (Bjerge h.): 635.
Kelstrup (Ods h.): 200.
Kertevad (forev. bebyggelse, Fakse s., Fakse 

h.): 92.
Kertinge (Bjerge h.): 635.
Kettinge (Lynge-Kronborg h.): 219.
Kiel (Tyskland): 64, 145.
Kildale (England): 518.
Kildebrønde (Tune h.): 460.
Kinds h. (Västergötland, Sverige): 366.
Kippinge (Falsters N.-h.): 6.
Kirkerup (V. Flakkebjerg h.): 652, 655.
Kirkley (England): 208, 210.
Kireinge (forev. bebyggelse, Kølstrup s., Bjer

ge h.): 326.
Klaarkamp (kloster, Holland): 59.
Klamby (Fårs h., Skåne): 276.
Klarekov (Bjerge h.): 326.
Klejtrup (Rinds h.): 81.
Klæstruplund (Homum h.): 12, 561.
Knardrup (kloster, Ølstykke h.): 388.
Kolberg (Pommern): 165, 502, 575.
Kordel (del af Kalundborg): 637.
Komerup (Sømme h.): 394.
Korsør: 121, 165.
Korup (Odense h.): 326.
Kragerup (nu Kragerupgård, Løve h.): 206.
Krakow (Polen): 246, 317.
Krapperup (Luggude h., Skåne): 331.
Kregme (Strø h. ): 409.
Krenkerup (Musse h.): 194, 521, 571.
Krømlinge (Båree h.): 412.
Kulby (Løve h.j: 327.
Kulm (nu Chelmno, Polen): 575.
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Kundby (Tuse h.): 238.
Kungsbacka (Halland): 283, 600.
Kungsnäs (Jämtland, Sverige): 158.
Kvanløse (Merløse h.): 40.
Kvamby (Ingelstads h., Skåne): 339.
Kyndby (Homs h.): 410.
Kyse (0. Flakkebjerg h.): 156.
Kærby, V- (Bjerge h.): 326.
Kärrstorp, V. (Oxie h., Skåne): 568.
Kærstrup (Fuglse h.): 194, 326, 474.
København: 73, 277, 549. - Borgmestre, råd- 

mænd, by og borgere: 20, 63, 330, 515, 589, 
624. - Byting: 20. - Dekan: 261, 277, 290, 
298, 316, 351, 365, 549. - Foged: 20. - Kan
niker: 351. - Rådhus: 515. - St. Nikolai kir
ke: 535. - Tyskmannegade: 589, 624. - Vor 
Frue kirke: 20, 261, 290, 316, 351, 549.

Køge: 591.
Køkeøre skov (muligvis Oran, Munkarps s., 

Frosta h., Skåne): 584.
Köln (Tyskland): 356, 370, 575.
Kølstrup (Bjerge h.): 635, 636.
Königsberg (Ostpreussen): 429, 575.

L
Labing mølle (Framlev h.): 642.
Ladager, Store- (Ramsø h.): 217.
Ladby (Bjerge h.): 326, 635, 636.
Laholm (Halland): 519.
Lancken (Rügen): 17.
Langelands N. h.: 593.
Langres (Frankrig): 58, 59.
Laon (Frankrig): 504.
Lebus (Tyskland): 246, 317.
Leiden (Holland): 103.
Lille h. (nu del af Smørum h.): 151.
Lillö (Gårds h., Skåne): 616.
Lindberg (Himle h., Halland): 366.
Lindholm (Oxie h., Skåne): 120, 464, 476.
Linköping (Sverige): 28, 29, 30, 274.
Lipsitz (Rügen): 203.
Lister: 48.
Litauen: 430.
Litha (nu Norrlia og Osterlia, Gårds h., Skå

ne): 179, 266, 325.
Littelhult (Småland, Sverige): 542.

Livland (Letland): 145, 228, 392, 403, 502, 
511, 564, 585.

Lolland: 6, 143, 165, 237, 372. - Landsting: 
69, 571.

London (England): 28, 29, 262.
Lowestoft (England): 208, 210.
Lucca (Italien): 28, 29, 30.
Lucera (Italien): 507.
Luggude h. (Skåne): 211.
Lund (Skåne): 36, 67, 106, 125, 130, 131, 149, 

199, 211, 224, 236, 261, 331, 338, 339, 346, 
362, 363, 364, 374, 383, 386, 609. - Borg
mestre, rådmænd, by og borgere: 3, 36, 66, 
132, 135, 216, 236, 317, 318, 342, 371, 633. - 
Bredegade: 236. - Byport: 558, 559. - By
ting: 3, 135, 371. - St. Clemens sogn: 135, 
216. - Dekan: 3, 61, 116, 212, 338, 386, 517, 
567, 603. - Dominikanerne: 567. - Dom
kirke (St. Laurentius), kapitel og kanniker: 
3, 61, 67, 106, 116, 121, 149, 199, 236, 288, 
331, 338, 339, 352, 371, 374, 386, 389, 439, 
500, 517, 558, 567, 568, 592, 603, 609. - Fo
ged: 132, 135, 245, 318, 371, 559. - Franci
skanerne: 152. - St. Jakobs kirke og sogn: 
152, 371. - St. Johannes sogn: 245. - Kirke
provins: 342, 388. - Lille Vor Frue sogn: 3, 
224, 382, 386. - Lundegård: 500 - St. Mik
kels kirke: 341. - St. Nikolai sogn: 66, 132. 
- Official: 500. - St. Peders kloster: 558. - 
Provst: 61, 338, 499, 568, 603. - Rosengår
den: 559. - Spedalskhedshus og kirke: 130, 
131, 346. - Stift: 67, 131, 317, 338, 342. - 
Ærkebiskop: 35, 67, 106, 116, 119, 120, 130, 
131, 149, 165, 199, 211, 212, 224, 236, 259, 
261, 288, 290, 316, 317, 331, 338, 339, 341, 
342, 343, 344, 346, 362, 363, 364, 371, 374, 
383, 386, 434, 492, 499, 565, 566, 575, 590, 
592, 609. - Ærkedegn: 331, 371, 603.

Lunde h.: 326, 432.
Lundforlund (Slagelse h.): 532.
Lübeck (Tyskland): 42, 56, 64, 75, 127, 134, 

136, 142, 145, 146, 218, 228, 240, 248, 263, 
264, 294, 306, 321, 333, 335, 356, 370, 392, 
430, 444, 482, 494, 502, 505, 511, 554, 555, 
556, 557, 562, 579, 581. - Biskop: 136, 204, 
437. - Borgmestre, rådmænd, by og borge
re: 39, 42, 43, 44, 64, 118, 123, 128, 129, 
134, 142, 145, 161, 163, 165, 168, 176, 197,
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204, 221, 233, 234, 248, 253, 257, 263, 323, 
329, 333, 356, 384, 385, 391, 392, 398, 431, 
444, 458, (459), 464, 482, 501, 502, 511, 513, 
516, 556, 557, 563, 564, 565, 575, 585, 590, 
606, 608, 612, 628. - Brunstrasse: 554. - 
Dekan: 136. - Dominikanerne: 370. - 
Domkirke, kapitel og kanniker: 136, 139, 
146, 204. - Niederstadtbuch: 5, 25, 31, 44, 
65, 71, 109,161,168, 198, 251, 257, 268, 329, 
398, 440, 466, 472, 523, 554, 565, 566, 577, 
578. - St. Peders kirke: 163: - Stift: 118, 123, 
140, 146, 381, 384, 385, 513. - Vor Frue kir
ke: 321.

Lüchow (Tyskland): 282.
Lyderslev (Stevns h.): 460.
Lykkesholm (også kaldet Magelund, Vindin

ge h.): 33, 156.
Lynde (forsv. bebyggelse, Odense h.): 326.
Lüneburg (Tyskland): 145, 248, 333, 356, 

392, 444, 458, (459).
Lynge (vistnok Alsted h.): 656.
Lynge h. (nu Lynge-Frb. og Lynge-Kronborg 

h.): 219.
Lyse (Norge): .59.
Lütten-Klein (Mecklenburg): 543.
Löderup (Ingelstads h., Skåne): 339. 
Løgum (kloster, Lø h.): 27, 324, 387. 
Løjtved (Sunds h.): 593.
Løve h.: 327, 416, 547, 548.

ke: 4. - Skagemands ladegård: 352, 492, 
592. - Stenhusgård: 568. - Øvre Malmø: 
568.

Mansdala (Gårds h., Skåne): 179, 266, 325.
Marienburg (ved Danzig, Polen): 19, 202, 

431, 454, 481, 524, 564, 583, 585, 628.
Markemølle (Ods h.): 460.
Markeslev (Tuse h.): 206.
Marmoutier (Frankrig): 317.
Mejlby (Ribe h.): 320.
Mejlsted (Børglum h.): 82.
Meldorf (Ditmarsken): 458.
Merløse h.: 37, 98, 293, 460, 536.
Middelburg (Holland): 575.
Middelfart: 506.
Minden (Tyskland): 146.
Mo (Våstergodand, Sverige): 279.
Mosegård (Bara h., Skåne): 560.
Mosegård (Odense h.): 326.
Mossheddinge (Bara h., Skåne): 560.
Mullerup (Løve h.): 157, 611.
Munkeliv kloster (ved Bergen, Norge): 249.
Musse (Musse h.): 172.
Musse, Lille- (Musse h.): 269.
Miinster (Tyskland): 356, 553.
Møldrup (forsv. bebyggelse, Hundslund s., 

Hads h.): 530.
Møndalsfossen (Norge): 368.
Mørkholt (Holmans h.): 117.
Mørkøv (Tuse h.): 111, 133, 285.

M
Måløv (Smørum h.): 7, 219.
Mårsø (Tiise h.): 206.
Magdeburg (Tyskland): 317 (indl.).
Magleby (Stevns h.): 7, 460, 478.
Magtenbølle (Odense h.): 326.
Mainz (Tyskland): 56, 142, 305, 505.
Malmesbury (England): 174.
Malmø (Skåne): 141, 145, 165, 212, 250, 342, 

343, 509, 568, 584, 592, 604, 616, 619. - 
Borgen: 64, 575, 590. - Borgmestre, råd- 
mænd, by og borgere: 4, 51, 141, 145, 171, 
177, 250, 284, 289, 439, 453, 492, 508, 509, 
529, 605, 619. - Byting: 4, 171, 492, 509, 
592. - Foged: 4, 171, 289, 453, 492, 509, 
619. - Helligåndshuset: 439. - St. Petri kir-

N
Nårup (Odense h): 326.
Naffentorp (Oxie h., Skåne): 62.
Nakskov: 237.
Napoli (Italien): 396, 436.
Natved (forsv. bebyggelse, Hads h.): 530.
Naumburg (Tyskland): 305.
Nebbe (forsv. borg, Herslev s., Sømme h.): 94, 

95, 96.
Nebel (Skast h.): 241.
Neuenkamp (kloster ved Franzburg, Pom

mern): 381, 436, 438.
Neumünster-Bordesholm (kloster, Holsten): 

254.
Nevers (Frankrig): 347, 490, 491, 497, 498, 

504.
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Nidaros (nu Trondheim, Norge): 154, 158, 
159, 274, 275.

Njudung (Småland, Sverige): 461.
Norfolk (England): 423.
Norge: 14, 23, 28, 29, 30, 44, 56, 57, 127, 142, 

154, 155 (noten), 163, 164, 165, 167, 228, 
294 A, 333, 360, 375, 392, 423, 429, 475, 
486, 502, 510, 553, 562, 579, 580, 581, 606, 
608.

Normandiet (Frankrig): 263, 323, 481.
Norwich (England): 423 (note 1).
Nyborg: 525.
Nybølle (forsv. bebyggelse, Tjæreby s., V. 

Flakkebjerg h.): 292.
Nydala kloster (Småland, Sverige): 59, 124, 

138.
Nyhus (Blekinge): 48, 596.
Nyhus (forsv. borg v. Flensborg, Sdij.): 75, 

187, 407, 586, 587.
Nykøbing (Falster): 44, 165, 176, 197, 202, 

205, 218, 221 (note 1), 228, 233 (note 1), 
240, 264, 391, 392, 429, 430, 431, 444, 450, 
556, 608, 628.

Nürnberg (Tyskland): 56, 57, 142, 163, 370, 
443.

Nyrup (nu Nyrupgård, Fakse h.): 625.
Nærå, Sd- (Åsum h.): 326.
Næsbjerg (Skast h.): 241.
Nåsby (Villands h., Skåne): 62.
Næsbygård (nu Næsbyholm, Tybjerg h.): 327.
Næsby ore (Tybjerg h.): 478.
Næsby ved Skoven (Slagelse h.): 435, 442, 

445, 452, 465, 545, 573.
Næstelsø (Hammer h.): 143.
Næstved: 113, 185, 220, 239, 332, 597. - St. 

Peders kloster: 184, 185, 186, 292.
Nöbbelöv (Tings Nöbbelöv, Gårds h., Skåne): 

318.
Nøkkentved (Tuse h.): 285.
Nørreby (Skam h.): 379.

O
Odden (Ods h.): 460.
Odense: 65, 100, 626. - Biskop: 69, 237, 341, 

342, 372. - Borgmestre, rådmænd, by og 
borgere: 100, 291, 317, 342, 432, 623, 629. - 

Dominikanerne: 100, 361. - St. Knuds klo
ster: 544, 626, 657. - Prior: 544, 626, 657. 
- Provst: 526. - Stift: 317, 342, 351, 372, 
479, 544, 626.

Odense h.: 326.
Oder (flod, Tyskland, Polen): 443.
Ods h.: 200, 273, 460, 631, 651.
Okome (Faurås h., Halland): 539.
Oldrup (Hads h.): 530.
Onsjö h. (Skåne): 62, 177.
Opensten (borg, Västergötland, Sverige): 

272.
Ordrup (Ods h.): 460.
Orebjerg (Horns h.): 625.
Oreby (V. Flakkebjerg h.): 302.
Ormastorp (Luggude h., Skåne): 211.
Ormatofta (Gårds h., Skåne): 55, 182, 373.
Oslo (Norge): 105, 145, 164, 167, 196, 209, 

242, 255, 256, 368, 520, 540, 541.
Osnabrück (Tyskland): 146.
Ostenfeld (Sd. Gøs h., Sdij.): 166.
Osved (forsv. bebyggelse, Kregme s., Strø h.): 

409.
Overby (Ods h.): 460.
Ovstrup (Falsters N.-h): 6.
Oxie h. (Skåne): 359, 568.

P
Paris (Frankrig): 347, 490, 491, 497, 498, 504, 

598, 599.
Patzig (Rügen): 277.
Pebringe (Fakse h.): 412.
Pécs (Ungarn): 246.
Peissen (Holsten): 18.
Pellworm (ø, Sdij.): 480, 527.
Pemau (Letland): 575.
Plock (Polen): 317.
Plymouth (England): 550.
Plön (Holsten): 204, 306, 632.
Polen: 246, 360.
Pommern: 360.
Posen (nu Poznan, Polen): 317.
Poseritz (Rügen): 121.
Prag (Czekoslovakiet): 56, 443.
Pramdraget (ved Bosjö kloster, Frosta h.): 

584.
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Preussen: 42, 43, 64, 128, 129, 145, 165, 181, 
205, 218, 228, 240, 248, 253, 258, 263, 323, 
333, 335, 336, 392, 429, 430, 431, 450, 451, 
454, 464, 481, 494 (note 1), 495, 502, 511, 
524, 557, 564, 585, 590, 608, 612, 628.

Provence (Frankrig): 317.
Putbus (Rügen): 121, 450.

Q
Quarkenburg (borg, Pommern): 50.
Quindenes (forsv. bebyggelse, Herslev s., 

Sømme h.): 94, 96.

R
Rågelund (Åsum h.): 326.
Rårup (Strukstrup h., Sdij.): 15.
Radsted (Musse h.): 237.
Radstrup (Bjerge h.): 326.
Rambin (Rügen): 123 (noten), 223, 225, 290.
Ramitz (Rügen): 203.
Ramløse (Holbo h.): 193.
Ramsø h.: 217, 369.
Rantrum (Sd. Gøs h., Sdij.): 166.
Rappin (Rügen): 277.
Ratzeburg (Lauenburg): 114, 139, 140, 479, 

522.
Rawcliffe (England): 518.
Redebas (Pommern): 327, 514.
Reerslev (Løve h.): 327.
Reerslev (Time h.): 460, 659.
Reersø (Musse h.): 521, 571.
Regensburg (Tyskland): 56.
Regerup (Tybjerg h.): 310.
Reims (Frankrig): 491, 498, 504.
Reinfeld kloster (Holsten): 479.
Rejnstrup (Fakse h.): 92.
Rendsborg (Holsten): 632.
Reval (nu Tallinn, Estland): 134, 145, 317, 

342, 501, 575.
Ribe: 320, 615. - Biskop: (21), 56, 89, 163, 341, 

342, 346, 355 (noten), 437. - Borgen (Ri- 
berhus): 213, 613. - Borgmestre, rådmænd, 
by og borgere: 56, 163, 213, 317, 320, 342, 
354, 516, 588, 613, 615. - Byting: 354, 613. 

- Dekan: 56. - Domkirke (Marie eller Vor 
Frue), kapitel og kanniker: 56, 163, 320, 
355 (noten), 467, 493, 516, 569, 615. - Fo
ged: 613. - St. Hans sogn: 354. - Kantor: 
320, 569. - Provst: 56. - Stift: 56, 163, 317, 
342. - Sudergade: 354. - Ærkedegn: 117, 
320, 467, 615.

Riga (Letland): 145, 392, 403, 501, 575. 
Rinds h.: 531.
Ringebæksleje (forsv. bebyggelse ved Brøndby 

Strand, Brøndbyvester s., Smørum h.): 
275.

Ringsted: 179, 231, 427, 446, 447, 455. - 
Landsting: 327.

Ringsted h.: 231, 413.
Ris (Ods h.): 447, 460, 463.
Rise, Store- (Ærø): 626.
Rislev (Tybjerg h.): 235.
Rom (Italien): 23, 28, 29, 30, 32, 114, 119, 222, 

223, 225, 226, 229, 230, 232, 243, 246, 252, 
267, 317, 322, 349, 350, 360.

Ronneby (Blekinge): 280, 337.
Roskilde: 9, 119, 125, 325, 388, 395, 410, 460,

477. - St. Agnete kloster: 119, 388, 405, 
434. - Biskop: 9, 10, 11, 13, 70, 72, 88, 94, 
95, 96, 186, 191, 193, 219, 261, 273, 277, 
296, 309, 316, 341, 342, 365, 388, 436, 437, 
460, 477, 484, 536, 575, 590, 592, 625, 631, 
650. - Borgmestre, rådmænd, by og borge
re: 9, 10, 63, 68, 118, 123, 151, 223, 225, 317, 
342, 349, 384, 385, 388, 394, 436, 484, 513, 
591, 624. - Budolfi kirkeport: 9, 10. - 
Brøndgård: 357. - Byting: 484. - St. Clara 
kloster: 8, 60, 388, 457, 469, 473, 484. - 
Dominikanerne: 63. - Domkirke (St. Luci- 
us), kapitel og kanniker: 21, 68, 72, 121, 151, 
219, 261, 273, 277, 298, 357, 365, 369, 388, 
394, 437, 438, 460, 477, 484, 516, 592, 650, 
659. - Foged: 151. - Kantor: 151, 405. - 
Kongens gade og Algade: 9, 10, 63. - St. 
Laurentius sogn: 484. - St. Mikkels kirke 
og sogn: 63. - St. Nikolai sogn: 357. - Offi
cial: 298, 316, 365, 477, 484. - St. Peders 
sogn: 72. - Provst: 151, 405. - Præst: 316. - 
Rødeport: 9, 10, 72. - Sakristan: 151. - 
Stift: 118, 119, 121, 123, 124, 143, 223, 225, 
230, 261, 277, 290, 309, 316, 317, 342, 349, 
350, 351, 360, 365, 384, 385, 388, 513, 544,
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549. - Torv: 484. - Vor Frue kloster: 388, 
397. - Ærkedegn: 151, 544, 574.

Rostock (Mecklenburg): 42, 64, 128, 129, 140, 
145, 165, 221, 248, 250, 251, 263, 333, 356, 
392, 426, (428), 444, 464, 502, 543, 551, 
556, 557, 575, 590, 604.

Rubbeløkke (Fuglse h.): 237, 372.
Ruthenien: 360.
Ryfylke (Norge): 244.
Rügen (Tyskland): 17, 53, 121, 178, 261, 277, 

290, 298, 316, 365, 549.
Rødby: 237.
Rønne: 35.
Rønnebæk (Hammer h.): 76.

S
Sachsen (Tyskland): 370, 567.
Sagard (Rügen): 290.
Sakskøbing: 237.
Salby (Ramsø h.): 217.
Salling (halvø, Jylland): 512.
Saltofte (Merløse h.): 21.
Saltø (0. Flakkebjerg h.): 194.
Salzburg (Østrig): 243.
Samotitz (Rügen): 17.
Sandager, N.- (Skovby h.): 593.
Sandby (luse h.): 414, 427, 442.
Sandby (Tybjerg h.): 656.
Sandsvær (nu under Kongsberg, Norge): 380.
Sasserup (Merløse h.): 37.
Satsarp (Frosta h., Skåne): 500, 517.
Savnsø (Lollands S.-h.): 521, 571.
Scala (Italien): 370.
Schaprode (Rügen): 290.
Schwan (Mecklenburg): 543.
Schweikvitz (Rügen): 314.
Schwerin (Mecklenburg): 16, 118, 123, 139, 

140, 146, 290, 316, 350, 365, 381, 384, 385, 
436, 438, 505, 513.

Seem (Ribe h.): 27.
Seerdrup (Slagelse h.): 357.
Segeberg (nu Bad Segeberg, Holsten): 168, 

407.
Seltaris (Rinds h.): 531.

Sennels (Hillerslev h.): 295.
Serritslev (Børglum h.): 83.
Sicilien (Italien): 317.
Sigersholm (Merløse h.): 86, 87, 88, 296, 536.
Sigersted (Ringsted h.): 446, 447.
Silzen (Holsten): 18.
Simrishamn (Skåne): 145, 271, 313, 481.
Sindbjerg (Nørvang h.): 287.
Sjælland: 26, 89, 90, 91, 92, 93, 144, 181, 307, 

427, 433, 435, 442, 445, 452, 545, 625. - 
Landsting (se også Ringsted): 2, 21, 94, 111, 
217, 238, 273, 310, 427, 446, 447, 478.

Sjorup (Ljunits h., Skåne): 149.
Skåne: 19, 31, 42, 64, 79, 115, 120, 129, 145, 

165, 176, 208, 210, 218, 228, 233, 247, 248, 
253, 262, 263, 264, 265, 323, 326, 333, 335, 
336, 348, 356, 370, 392, 402, 408, 428, 429, 
454, 456, 464, 481, 494, 495, 501, 502, 511, 
518, 524, 528, 546, 550, 551, 554, 555, 556, 
557, 564, 568, 575, 580, 581, 583, 584, 590, 
606 (noten), 608, 612, 628, 638. - Fogeder: 
19, 43, 145, 333. - Gælker: 67, 120, 326, 
327. - Landsting: 132, 318, 371, 568. - Skå- 
nemarkedet: 38, 39, 103, 333, 370.

Skabersjd (Bara h., Skåne): 331.
Skagen: 315.
Skalbjerg (Odense h.): 326.
Skam h.: 432.
Skanderborg: 24.
Skanør (Skytts h., Skåne): 145, 180, 602, 

(607), 610, 638. - Borgmester: 610. - Bor
gen: 64, 165, 575, 590. - Byfoged: 610. - 
Rostockemes kirke: 428. - Skomagergade: 
236. - Travegade: 61, 428, 503.

Skara (Sverige): 124, 138.
Skarresholm (Skippinge h.): 201.
Skast (Højer h.): 387.
Skast h.: 241, 467, 615.
Skatelov (Småland, Sverige): 542.
Skaverup (Ods h.): 631.
Skellerup (Gjern h.): 85, 645, 646.
Skellingsted (Tuse h.): 157, 420, 611.
Skepparslov (Gårds h., Skåne): 55, 179, 266, 

325.
Skiping, Øster Skiping (nu Firgårde, Hjelms

lev h.): 641.
Skippinge (Ods h.): 108.
Skippinge h.: 108, 460.
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Skjoldenæs (Ringsted h.): 448.
Skodand: 360.
Skovby h.: 326.
Skovhuse (Bårse h.): 327.
Skovrød (Lynge-Kronborg h.): 219.
Skovsgård (Hads h.): 188.
Skråvlinge, N. (Onsjo h., Skåne): 62. 
Skulatorp (Småland, Sverige): 542. 
Skanninge (Ostergodand, Sverige): 120, 122. 
Skærholm (forsv. bebyggelse, Ginnerup s.,

Djurs N. h.): 489.
Skørbæk (Års h.): 658.
Skørpinge (V. Flakkebjerg h.): 303.
Slagelse: 77, 78, 99, 108, 110, 160, 286, 304, 

319, 329, 409, 418, 419, 433, 488, 537, (538), 
544, 547, 548, 573, 625, 637, (653), 654, 
655. - Bjergbygade: 110, 160. - Bredegade: 
99, 286. - Smedegade: 286. - Stenstuega
de: 653.

Slagelse h.: 547, 548, 572, 573, 574, 648, 649. 
Slagen (Norge): 227.
Slagstrup (Slagelse h.): 304.
Slangerup (Lynge-Frb. h.): 388.
Slemminge (Musse h.): 6, 69.
Slesvig (Sdij.): 5, 406, 617. - Biskop: 23, 32, 

222, 226, 229, 232, 243, 246, 317, 321, 322, 
328, 342, 362, 363, 364, 388, 396, 407, 505, 
586, 587, 617, 632. - By: 317, 342. - Dom
kirke, kapitel og kanniker: 32, 136, 139, 166, 
204, 305, 362, 363, 364, 396, 406, 483, 586, 
617. - Hertugdømmet se Sønderjylland. - 
St. Johannes kloster: 278, 353, 383, 404, 
587, 617. - Provst: 362, 363. - Rådhus: 406. 
- Stift: 23, 114, 140, 146, 163, 226, 317, 321, 
342, 381, 403, 586. - St. Trinitatis gilde: 
166, 406. - Ærkedegn: 396, 586, 617.

Siis h. (Sdij.): 353.
Sluys (Belgien): 208, 210, 550.
Slåtthog (Småland, Sverige): 542.
Smederup (Hads h.): 530.
Smejrup (Båg h.): 326.
Smerup (Stevns h.): 460.
Smørum h.: 219.
Snertinge (Skippinge h.): 460.
Snostrup (Ølstykke h.): 394.
Snuderup (Skippinge h.): 238.
Solbjerg (Løve h.): 21.
Sondrup (Hads h.): 530.

Sonnerup (Ods h.): 460.
Sorø kloster: 231, 286, 293, 319, 357, 388, 397, 

434, 478, 488, 544, 547, 548.
Southampton (England): 402, 550.
Spaken (ved Oslo, Norge): 541.
Spanager (Ramsø h.): 532.
Stårby (Bårse h.): 21, 327.
Stade (Tyskland): 458, (459).
Stade (nu GI. Stadegård, Børglum h.): 83. 
Stargard (Pommern): 64, 575.
Stavem (Holland): 145, 165, 392, 464, 502, 

575.
Stegeborg (forsv. borg, Stege): 327.
Steinburg (forsv. borg, Holsten): 75.
Stenalt (Odense h.): 326.
Stettin (Pommern): 145, 165, 263, 392, 443, 

502, 575, 590.
Stevns h.: 215, 460.
Stigsnæs (halvø, V. Flakkebjerg h.): 26.
Stockholm (Sverige): 127.
Stokkebro (Djurs N. h.): 489.
Stokkebrogård (forsv. bebyggelse, Gjerrild s., 

Djurs N. h.): 489.
Stovby (Falsters Sd. h.): 6.
Stralsund (Tyskland): 22, 31, 41, 42, 45, 46, 

47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 64, 73, 128, 129, 
134, 145, 165, 181, 197, 203, 221, 228, 248, 
251, 253, 263, 264, 280, 281, 282, 290, 312, 
313, 316, 333, 334, 337, 356, 365, 370, 381, 
392, 399, 424, 425, 426, 444, 448, 449, 450, 
451, 456, 464, 502, 555, 556, 557, 562, 563, 
564, 565, 566, 575, 576, 579, 580, 581, 582, 
585, 590, 596, 597, 608.

Strids Mølle (Tybjerg h.): 310.
Strietfeld (Mecklenburg): 621.
Stripperup (forsv. bebyggelse ved Holbæk): 

460.
Strukstrup h. (Sdij.): 483.
Strängnäs (Sverige): 510.
Strø (Strø h.): 536.
Strøby (Time el. Stevns h.): 340.
Strøby (Stevns h.): 460, 514.
Stude (Slagelse h.): 545.
Sundby, Ude- (Lynge-Frb. h., nu delvis under 

Frederikssund): 319.
Susåen (å, Sjælland): 478.
Suserup (Alsted h.): 478.
Svalmstrup (Ringsted h.): 457.
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Svanholm (Horns h.): 94, 95, 96, 401, 405, 
455.

Swantow (Rügen): 365.
Svavsted (Sd. Gøs h., Sdrj.): 226.
Svendborg: (101), 432, 593.
Svenstorp (Gårds h., Skåne): 179, 266, 325.
Svenstorp (Himle h., Halland): 366.
Svenstrup (nu Svenstrup Hestehave, Ods h.): 

631.
Sverige: 14, 23, 28, 29, 30, 56, 57, 58, 120, 

122, 127, 138, 142, 163, 233, 360, 375, 461, 
510.

Svesing (Sd. Gøs h., Sdij.): 166.
Svinninge (Ods h.): 13, 631.
Sya (Ostergötland, Sverige): 279.
Sæby (Volborg h.): 397.
Særslev (Skippinge h.): 108.
Søborg (Holbo h.): 64, 219, 248.
Søby (Hads h.): 188.
Söderto (Frosta h., Skåne): 116.
Søgård (forsv. bebyggelse, Hjembæk s., luse 

h.): 238.
Søholm (Stevns h.): 219.
Sømme h.: 68.
Sønderborg: 595.
Sønderjylland: 173, 241, 324.
Søndersø (Skovby h.): 326.
Sønderup (nu Sønderupsønder, Slagelse h.): 

297.
Sørup (Ringsted h.): 111, 133, 217, 400, 446, 

447.
Søstrup (Merløse h.): 40.

T
Tågarp (Haijagers h., Skåne): 212.
Tågerup (Sømme h.): 457.
Tårs (Musse h.): 143.
Tåstrup (Lunde h.): 326.
Tåstrup (nu under Holbæk): 460.
Tallerup (nu Tallerupgård, Odense h.): 326.
Tanderup (Båg h.): 623.
Tempzin (kloster, Mecklenburg): 505.
Tengslemark (Ods h.): 460.
Tersløse (Merløse h.): 206, 219, 397, 409.
Thetford (England): 423 (note 1).
Thom (nu Tbruh, Polen): 19, 43, 64, 145, 202, 

234, 263, 392, 429, 464, 481, 557, 575, 576, 
583, 590.

Tielenburg (forsv. borg ved Ejderen, Hol
sten): 479.

Tillitse (Lollands Sd. -h.): 237.
Timmendorf, Gross (Holsten): 204.
Tirsted (Fuglse h.): 237, 372.
Tjustorp (Bara h., Skåne): 509.
Tjæreby (Ringsted h.): 231.
Tjæreby (V. Flakkebjerg h.): 292.
Tjømehoved (Bårse h.): 60.
Tjømelunde (Løve h.): 206.
Todbøl (Hundborg h.): 512.
Tolk (Strukstrup h., Sdrj.): 483.
Ibistrup (Bårse h.): 327.
Ibistrup (Børglum h.): 82.
Tolstrup (Ringsted h.): 413.
Tbmmerup (Odense h.): 326.
Tbmmerup (Tbmmarp, Jårrestads h., Skåne): 

288.
Tbmmerup kloster (Jårrestads h., Skåne): 

288, 500.
Torbenfeld (Tuse h.): 150, 285.
Tbreby (Musse h.): 237.
Torreberga (Bara h., Skåne): 560.
Tbrsås, V. (Småland, Sverige): 542.
Torslunde (Smørum h.): 151, 460.
Tbrslunde (Fuglse h.): 411.
Tbrslundemagle (Smørum h.): 460.
Tbrup (Båg h.): 326.
Tbrup (nu Frisenvold, Galten h.): 634.
Tbstarp (N. Åsbo h., Skåne): 568.
Tranarp (S. Åsbo h., Skåne): 106.
Trave (flod, Tyskland): 554.
Trelleborg (Skåne): 22, 49, 145, 281, 464, 481.
Trento (Italien): 56.
Troelstrup (vistnok Års h.): 12.
Trudsholm (Gjerlev h.): 126.
Trælløse (Tybjerg h.): 310.
Tullebølle (Langelands N.-h.): 593.
Tummorp (forsv. bebyggelse, Fårevejle s., Ods 

h.): 460.
Time h.: 401.
Turestorpso (Vemmenhbgs h., Skåne): 120.
Tuse h.: 206, 238, 427, 442.
Tuterøy (Norge): 59.
Tvååker (Himle h., Halland): 74.
Tved (Strukstrup h., Sdij.): 483.



494 Tveta-Vogevitz

Tveta (Småland, Sverige): 461.
Tvåren, Stora (Herrestads h., Skåne): 326.
Tværskov (Skovby h.): 326.
Tybjerg (Tybjerg h.): 235, 400.
Tybjerg h.: 190, 327.
Tygestrup (nu Kongsdal, Merløse h.): 452, 

455, 465.
Tyskland: 56, 127, 205, 243, 375, 467.
Tystofte (V. Flakkebjerg h.): 299.
Tyvelse (Tybjerg h.): 656.
Tångelsås (Frosta h., Skåne): 622.
Tømmerup (Merløse h.): 293.
Tønder: 168, 324, 527.
Tønsberg (Norge): 145, 227, 376, 380, 487.
Torringe (Oxie h., Skåne): 592.

U
Ubberup (forsv. bebyggelse, Højby s., Ods 

h.): 460, 631.
Udbyneder (Gjerlev h.): 126.
Udstolpe (Musse h.): 6, 102.
Uglestrup (Volborg h.): 455.
Ulås (Småland, Sverige): 183.
Ullasjd (Våstergotland, Sverige): 366.
Ulsted (Refs h.): 84.
Ulstrup (Løve h.): 416.
Undløse (Merløse h.): 293.
Uppsala (Sverige): 57, 127, 267, 274.
Umegård (forsv. gård, Gårslev s., Holmans 

h.): 117.
Utrecht (Holland): 575.

VogW
Våle (Norge): 227.
Vabs, Store-, Groten Wapense, Grøten Wo- 

pense (Risby h., Sdij.): 278, 404.
Vadstena, Wadzstena (Sverige): 274, 461.
Valby (forsv. bebyggelse, Hellested s., Stevns 

h.): 345.
Valby (nu Tåstrup-Valby, Smørum h.): 650.
Valby vester (nu Valbygård, Slagelse h.): 418.
Vallø (Bjæverskov h.): 90, 327, 340, 401.
Valmontone (Italien): 375.
Vangede (Sokkelund h.): 7.
Varberg (Halland): 74, 153, 165, 358, 562.

Varde syssel (Jylland): 569.
Vamhem (kloster, Våstergotland, Sverige): 

58, 124, 138.
Vedbo (nu N. og S. Vedbo, Småland, Sveri

ge): 461.
Veddinge (Ods h.): 460.
Vedskølle (V. Flakkebjerg h.): 231.
Vedsted, V.- (Ribe h.): 569, 570.
Vejleby (Horns h.): 172.
Vejlegårds mølle (forsv. mølle, Tune el. Smø

rum h.): 275.
Vemmerlov, V. (Skytts h., Skåne): 149.
Venedig (Italien): 56.
Venslev (Horns h.): 172.
Ventrup (nu Ventrupgård, Tune h.): 460.
Verden (Tyskland): 114, 146, 381.
Veminge (Odense h.): 326.
Vemingsholm (forsv. gård, Veminge s., 

Odense h.): 326.
Wesselburen (Ditmarsken): 458.
Vestenskov (Lollands Sd. h.): 102.
Vesterhavet: 233.
Westminster (England): 115, 208, 210, 262, 

402, 518, 550.
Viborg: 257. - Bispen: 112 (noten), 341, 342, 

346, 512, 531, 561. - Borgmester, rådmænd, 
by og borgere: 104, 317, 342. - Byting: 104. 
- St. Hans kirke: 104. - Landsting: 531. - 
Stift: 81, 317, 342.

Vienne (Frankrig): 246, 322.
Vignes, Søndre (Norge): 244.
Villands h. (Skåne): 62, 395.
Vinberg (Faurås h., Halland): 539.
Vindinge h.: 33, 156, 326.
Vinstrup (0. Flakkebjerg h.): 87, 88, 296.
Wismar (Mecklenburg): 24, 42, 64, 128, 129, 

145, 165, 181, 218, 221, 228, 229, 248, 251, 
263, 333, 356, 392, 426, 444, 464, 481, 502, 
522, 556, 557, 575, 590.

Vismarlov (Bara h., Skåne): 373.
Vissenbjerg (Odense h.): 326.
Vista (Våstergotland, Sverige): 461.
Wittenburg (Mecklenburg): 329 (note 6).
Vivede (Fakse h.): 92.
Wloclawek (nu Polen): 317, 403.
Vodder (Hviding h.): 569.
Voer kloster (Tyrsting h.): 639.
Vogevitz (Rugen): 314.
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Vognserup (Tuse h.): 150, 157, 285, 420, 442.
Vokslev (Homum h.): 12.
Volborg h.: 8, 397.
Voorde, Vorde (Holsten): 254.
Vordingborg: 9, 10, 33, 327, 391, 392, 429, 

446, 447, 556, 575, 606.
Worms (Tyskland): 56.
Voss (Norge): 155.
Wostevitz (gård, Rügen): 107, 178.
Voxtorp (Småland, Sverige): 183.
Vram (Gårds h., Skåne): 179, 266, 325.
Vridsløselille (Smørum h.): 400.
Würzburg (Tyskland): 56.
Västergötland (Sverige): 461.
Våtte h. (Bohus len, Sverige): 540.
Växjö (Sverige): 267, 468, 542.

Zudar (Rügen): 365.
Zuidersoen (Zuiderzee, Holland): 42, 129, 

145, 228, 335, 392, 444, 464, 481, 502, 564, 
585.

Zutphen (Holland): 165, 248, 575.
Zwijn (Belgien): 263.
Zwolle (Holland): 575.

Æ
Æbelholt kloster (Strø h.): 496, 601, 602.
Æbeltved (forsv. lokalitet, Butterup s., Merlø- 

se h.): 296, 442.
Ærø (Ærø h.): 626.

Y
Yderby (Ods h): 460.
York (England): 518.
Ystad (Skåne): 45, 52, 145, 282, 312, 424, 425,

464, 476, 481.

Z
Zeeland (Holland): 115.
Zierikzee (Holland): 165, 557, 575.
Zilatitze (Rügen): 203.
Zirkow (Rügen): 277.

0
Ollsjo (Gårds h., Skåne): 55, 373.
Onsvala (Bara h., Skåne): 560.
Ørby (Holbo h.): 496.
Oresten (Våstergotland, Sverige): 594.
Øresund: 120, 181, 205, 336, 443, 481, 482, 

600, 628.
Ørken (Villands h., Skåne): 395.
Ørsted (Ramsø h.): 192.
Øsel (ø, Estland): 23.
Osterås (Småland, Sverige): 468.
Østersyssel (Sjælland): 365.
Østrup (Merløse h.): 98.
Østrup (Sømme h.): 37, 70.




