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FORORD

Med dette niende bind afsluttes Danmarks Riges Brevet tredie række, der 
således omfatter Valdemar IV Atterdags regeringsår 1340-1375. Manu
skriptet til 4. rk. bd. I er færdigt, og denne række tænkes ført frem til 
Margrethe I’s død 1412. Som bekendt fremtræder DRB som en let 
kommenteret oversættelse af kildepublikationen Diplomatarium Danicum’s 
latinske og plattyske originaler, og denne dobbelte udgivelse vil ikke blive 
ændret, omend den selvfølgelig medfører en langsommere fremskriden; 
væksten af den historiske interesse og tilbagegangen i latinkundskaberne 
gør denne disposition hensigtsmæssig.

Med undtagelse af l.rk. bd. VII, hvis udarbejdelse ved Niels Skyum- 
Nielsen indtil videre blev afbrudt ved hans pludselige død den 5. 
oktober i år, foreligger DRB og Diplomatariet hermed sammenhæn
gende fra de første meddelelser om danske vikingers hærgen 789 til 
1375, halvdelen af vort lands historiske tid. Antallet af nummererede 
diplomer overstiger 11.000, fordelt mellem l.rk. I-VI(I), fra 789 til 
1237(49), 2. rk. I-XII fra 1250 til 1339 og 3. rk. I-IX fra 1340 til 1375. Et 
lille antal supplerende fund til det ældste diplomstof vil indgå i 1:VII, 
som vil blive færdiggjort af Herluf Nielsen, mens et tillægsbind med 
supplementer til 2. og 3. rk. er udskudt for ikke at forsinke hovedvær
kets fremskriden.

I DSLs Præsentationshæfte 2 (1976) skildrede Herluf Nielsen, der 
samtidig afløste C. A. Christensen som leder, værkets forhistorie og 
historie under titlen Skæbnedage og hverdage i dansk middelalder. Det skal 
her kun kort gentages, at danske historikeres ønske gennem århundre
der, et dansk diplomatarium, blev til virkelighed på grundlag af en 
henvendelse i 1930 fra Carlsbergfondet til Det danske Sprog- og 
Litteraturselskab under forudsætning af stadigt samarbejde mellem 
historikere og latinister; DSLs formand, fra 1931 dets første administra
tor, var dengang stifteren dr. Lis Jacobsen. Erfarne igangsættere og 
tilsynsførende og unge udgivere knyttedes til arbejdet, og et kartotek 
over diplomerne blev anlagt og i 1933-34 og senere udvidet ved 
arkivrejser især til gamle hansestæder.

Som et vigtigt hjælpemiddel udsendtes i 1938 de syv facsimilebind
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Corpus diplomatum regni Danici med gengivelse af over 1000 originaldo
kumenter indtil 1340. 2. rækkes tolv bind begyndte at udkomme 
samtidig (1938-60) og ledsagedes hæftevis af amtsudgaver af DRB, 
fremstillet ved ombrydning og omtryk af de successive bind, men 
opgivet kort efter begyndelsen af 3. række.

I 1960 havde man forlængst taget fat på 1. række - der som sagt er 
nær enden - og den nu foreliggende 3. række. En lang række forskere 
har medvirket gennem det halve århundrede, længst DRBs leder, afd. 
professor Franz Blatt, og de to af udgiverne, for hvem arbejdet på dette 
dobbeltværk blev et livsværk: C. A. Christensen og Herluf Nielsen. 
Selskabet ønsker at sammenfatte de mange års arbejde i et nøgternt 
skema, der viser enhver medvirkendes andel i det fælles resultat. Den 
oprindelige arbejdsstyrke har det ikke været muligt at fastholde; i de 
seneste år har kun Herluf Nielsen været heltidsansat ved værket.

Medarbejdernes navne, årstal og sidste hovedstilling.

Adam Afzelius, 1905-57, professor i oldtidens historie ved Aarhus 
Universitet 1946.

Erik Arup, 1876-1951, professor i historie ved Københavns Universitet 
1916-35, Professor Rostgardianus i nordisk historie sst. 1935-47. Leder 
af forberedelserne til Diplomatariet 1933-37.

H. Bach, f. 1905, professor i germansk filologi ved Aarhus Univ. 1938- 
75.

Franz Blatt, 1903-79, professor i klassisk filologi ved Aarhus Univ. 
1934-73. Leder af DRB 1.-3. rk., ikke angivet i skemaet.

C. A. Christensen, f. 1906, medarbejder ved Diplomatariet 1934, sekre
tær 1943, leder 1948-76.

Ernst Dittmer, f. 1921, professor i germansk filologi ved Aarhus Univ. 
1971.

Kristian Hald, f. 1904, professor i nordiske sprog ved Kbh. Univ. 1953- 
74.

Gustav Hermansen, f. 1909, bibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus 
1942-47, emigreret til Canada.

Stig Iuul, 1907-69, professor i retshistorie ved Kbh. Univ. 1944.
Karsten Friis Johansen, f. 1930, professor i antik og middelalderlig 

filosofi ved Kbh. Univ. 1969.
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Peter Jørgensen, 1899-1970, professor i tysk filologi ved Kbh. Univ. 
1948, i germansk filologi sst. 1958-68.

Poul Joks. Jørgensen, 1873-1947, stiftende medlem af DSL 1911, 
professor i retsvidenskab ved Kbh. Univ. 1907-44.

Alfred Krarup, 1872-1950, bibliotekar ved Universitetsbiblioteket 1911- 
42.

Herluf Nielsen, f. 1922, ansat ved Diplomatariet 1952, udgiver 1958, 
leder 1976.

Kåre Olsen, 1906-79, leder af Kgl. Bibi.s håndskriftafdeling 1943-76, 
førstebibliotekar fra 1958.

Jan Pinborg, 1937-82, professor i klassisk filologi ved Kbh. Univ. 1973.
PtTER Skautrup, 1896-1982, professor i nordiske sprog ved Aarhus Univ. 

1934-66.
Niels Skyum-Nielsen, 1921-82, professor i historie ved Kbh. Univ. 1965. 
Lauritz Weibull, 1873-1960, professor i historie ved Lunds Univ. 1919- 

38. Leder af forberedelserne til Diplomatariet 1933-37.

1 skemaet betegnes forskellige former for medvirken således:

U udgiver af Dipi. Dan. og DRB.
u udgiver af Dipi. Dan. (P. Jørgensen: tyske tekster).
u udgiver af DRB.
(u) medvirkende udgiver af Dipi. Dan.
o oversætter ved DRB (Bach og Dittmer: tyske tekster, Krarup: pavebuller).
T tilsynsførende ved Dipi. Dan. og DRB.
t tilsynsførende ved Dipi. Dan.

Bemærkninger til skemaet:

Dipi. 1:1 indeholder kun regester; desuden forord om bindets anlæg.
DRB 1:11 udkom først 1975 i sa. bind som DRB 1:1; forord om arbejdsdeling.
Dipi. 1:111 udkom i to dele: diplomer tilegnet Carlsbergfondet ved dets 100-års 

jubilæum, og abbed Vilhelms breve; DRB 1:111 kom samlet 1977.
Dipi. 2:1 indeholder et forord og udgiverprincipper for 2. rk.
DRB 2:1 har en indledning.
Dipi. og DRB 2:VI er tilegnet mindet om Poul Johs. Jørgensen.
Dipi. og DRB 2:XII har tillæg med utrykte breve, rettelser og tilføjelser.
Dipi. og DRB 3:1 indledes med en kort tak til bevillingsgiverne.
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Forord XI

For Det danske Sprog- og Litteraturselskab, som er stiftet 1911, har 
Diplomatariet og DRB været det ene af to hovedværker i Selskabets 
bredt favnende virksomhed. (Det andet eller rettere det første er Ordbog 
over det danske Sprog I-XXVIII 1918-56, nu under udgivelse i 4. uændrede 
oplag, foruden at et Supplement forberedes.) Og måske tør vi citere, 
hvad DSLs anden administrator dr. Albert Fabritius udtalte ved afslut
ningen af 2. række: »Det danske Sprog- og Litteraturselskab har måske 
netop sin styrke som det koordinerende mellemled mellem de forskel
lige kræfter, hvis lydefri samvirken er betingelsen for gennemførelsen af 
kulturelle opgaver af denne størrelsesorden.«

Den fortjeneste, DSL herved måtte kunne tilregne sig af dansk og 
international historieforskning og middelalderfilologi, skyldes imidlertid 
mange samvirkende faktorer. En meget højt kvalificeret og i en række 
tilfælde meget udholdende tværfaglig stab af udgivere har lagt nogle af 
deres bedste kræfter og - som nævnt - i to tilfælde deres egentlige 
livsværk i de 27 + 27 bind. Arkiver, biblioteker og enkeltpersoner i 
Danmark, Østersølandene og andetsteds har ydet hjælp, ofte gennem 
årtier, og Rigsarkivet og Det kongelige Bibliotek i København må 
regnes for arbejdspladser side om side med de beskedne kontorer i 
DSLs lokaler.

Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri har gennem alle årene fremstillet de 
to sideløbende værker med venlighed og med den dygtighed, som kun 
de største videnskabelige trykkerier kan mønstre. »Den ny teknik« har 
meldt sig uafviseligt, og fotosats er benyttet til de seneste bind af DRB 
og til DiplDan. 3:IX.

Undervisningsministeriet, afløst af Ministeriet for kulturelle anlig
gender, har understøttet udgaverne i den første del af det halvhundred
årige forløb og yder stadig et tilskud til trykningen af DRB. Men først og 
sidst har Carlsbergfondet delvis og siden i årtier alene afholdt lønnin
ger til medarbejderne og trykningsudgifter til Diplomatariet.

De tunge bind af det monumentale tvillingværk udkommer i reglen 
uden forord - alle fagfolk ved, hvad de kan vente sig. DSL har 
imidlertid ikke villet ende denne række uden at opsummere mange års 
oprigtig taknemlighed overfor udgivere, medvirkende, institutioner og 
trykkeri og først og fremmest overfor Carlsbergfondets nuværende og 
tidligere direktionsmedlemmer. Blandt de mange ønsker vi at fremhæve 
professor Franz Blatt. Han sad i DSLs bestvrelse 1949-57, i Carlsberg-



XII Forord

fondets direktion 1957-77, deraf som formand 1971-76, og han var 
leder af DRB fra første færd til sin død samt tilsynsførende med eller 
udgiver af de fleste bind af Diplomatariet. Men mere end det: Selve det 
synspunkt, at et ikke historisk, men sprogligt-litterært udgiverselskab 
skulle binde an med denne kildeudgave, blev anlagt af filologen Franz 
Blatt, der også til sin død var leder af Novum Glossarium Mediae 
Latinitatis, »den ny Ducange«. Ligeså den tanke, at et nationalt, men ikke 
dansksproget corpus skulle have sin oversættelse.

Udgiverne og Selskabet vil gerne i erindring om denne store og 
mangesidige humanists indsats dedicere dette bind

TIL MINDET OM FRANZ BLATT.

København i efteråret 1982.

Det danske Sprog- og Litteraturselskab

Iver Kjær, formand Poul Lindegård Hjorth Torben Nielsen 
t Jan Pinborg Erik Sønderholm / Erik Dal
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Åkjærske reg = Registratur over breve paa 
Aakjær 1611, trykt ÆA. II 113-66.

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

Århusbogen = Kgl. Bibi. Kbh., E Dona
tione Variorum 53,2°.

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

Acta pont. Svec. = Acta pontificum Sve- 
cica. I. Acta cameralia I-II. Stockholm 
1936—42, 1957. (Diplomatarium Sve- 
canum Appendix).

Adels Årb. = Danmarks Adels Aarbog. 
Kbh. 1884 flg.

Akershusregistret (1622), trykt Akershusre- 
gistret af 1622, udg. v. G. Tank. Kristi
ania 1916.

Alling kl. reg. = Registratur over Alling 
Klosters Breve (1580), trykt ÆA. II 167— 
94.

Analecta Vaticano-Belgica XX. Lettres de 
Grégoire XI, tome II. Publ. par C. 
Tihon. Bruxelles-Rome 1962.

Anne Krabbes Kopibog = Kgl. Bibi., Kbh. 
Gi. kgl. Saml. 844, 2°.

Antvorskov kl. reg. = Registratur over 
Antvorskov Klosters Breve (1607), trykt 
ÆA. IV 57-274.

Arhnung, J. O., Roskilde Domkapitels Hi
storie. I. Kbh. 1937.

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

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

Bartholin = Th. Bartholin, Collectanea,

Kgl. Bibi., Kbh., E donatione variorum 
1, 2°.

Bremisches Urkundenbuch. Hrsg. v. D. R. 
Ehmk und W. von Bippen. I ff. Bremen 
1873 ff.

Børglum kl. reg. = Registratur over Børg
lum Klosters Breve (1513), trykt ÆA. III 
77-108.

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

Christiern Poulssøns registratur (1548) se 
Odense St. Knuds Klosters Registratur.

Cypræus, Povl. Kgl. Bibi., GI. kgl. Saml. 
1047, 2°.

Danmarks gamle Personnavne. Udg. af G. 
Knudsen, M. Kristensen og R. Hornby. 
I. Fornavne A-K og L-0. Kbh. 1936- 
40, 1941-48. II. Tilnavne. A-K og L-0. 
Kbh. 1949-53, 1954-64.

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

Diplomatarium Svecanum I ff. Sthlm. 
1829 ff.

DRB = Danmarks Riges Breve udg. af Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab un
der ledelse af Franz Blatt t. 1., 2. og 3. 
række I ff. Kbh. 1938 ff.

Dueholm klosters brevbog = Arnamag- 
næanske samling nr. 875 og 877, 4°.

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

Eline Gøyes Jordebog = Fru Eline Gøyes 
Jordebog med tilhørende Brevuddrag, 
udg. af A. Thiset. Kbh. 1892.

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

Extravagantes Decretales quæ a diversis 
Romanis Pontificibus post Sextum ema
naverunt (= Extravagantes Communes), 
udg. af E. Friedberg, Corpus luris Ca
nonici II 1236-1312.

Fornvännen. 61. Stockholm 1966.
Frederik l.s danske reg. = RA. Ældste 

efterretninger om Rigsarkivet indtil 
1660. Repertorium over breve fundne 
på sølvkammeret i Københavns slot 
1524, trykt ÆA. IV 383-420.

Friedberg = Corpus iuris canonici. Editio 
Lipsiensis secunda post Aemilii Ludo- 
uici Richteri curas ad librorum manu 
scriptorum et editionis Romanae fidem 
recognouit et adnotatione critica in
struxit Aemilius Friedberg. I-II. Lipsiae 
1879-81.

Hamsfort = Cornelius Hamsfort, Chrono- 
logia rerum Danicarum secunda, trykt 
SRD I 266-334.

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

Hinschius, Paul, Das Kirchenrecht der Ka
tholiken und Protestanten in Deutsch
land. I-VL Berlin 1869-97 (Nytryk Graz 
1959).

Hvitfeld = A. Hvitfeld, Danmarckis Rigis 
Krønicke 4°, I-IV. Kbh. 1599-1603. Fol. 
I-II. Kbh. 1650-52.

Hvitfeld, Bispekrøn. = A. Hvitfeld, Bis
pers Krønicke. Kbh. 1604. Folioudgave 
smsts. 1650.

luul, Stig, Fællig og Hovedlod. Studier 
over Formueforholdet mellem Ægtefæl
ler i Tiden før Christian V’s Danske 
Lov. Kbh. 1940.

Kalundborgske registratur (1476), trykt 
ÆA. I 1-86.

Kalundborgske reg. (1551) = Registratur 
over Brevene paa Folen paa Kalund
borg 1551, trykt ÆA. IV 1-81.

Kausche, D., Putbusser Regesten = Put
busser Regesten. Regesten und Urkun
den zur Geschichte der Herren von Put

bus und ihres Besitzes im Mittelalter. 
Bearb. v. D. Kausche. Stettin 1940. (Ver
öffentlichungen der landeskundlichen 
Forschungsstelle der Provinz Pommern. 
Abt. Geschichte. VII).

Kult. leks. = Kulturhistorisk leksikon for 
nordisk middelalder. I ff. Kbh. 1956 ff.

Kämmereirechnungen der Stadt Ham
burg. I-X. Hamburg 1869-1951.

Langebek = Langebeks Diplomatarium 
(Rigarkivet).

Lundebogen = Sv. RA. Registrum ecclesie 
Lundensis (1494).

Lundegårds reg. = RA. De ældste Arkiv- 
registraturer. Registratur over Lunde- 
gaards Breve (1555 og 1577), trykt ÆA. 
IV 291-364.

Lunde kap. reg. = Registratur over Breve i 
Lunde Kapitels Arkiv (1425), trykt ÆA. 
V 123-74.

Lüb. UB. = Lübeckisches Urkundenbuch 
= Codex diplomaticus Lubecensis. Ur
kundenbuch der Stadt Lübeck. I ff. Lü
beck 1843 ff.

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

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

Maribo kl. reg. = RA. De ældste Arkivre
gistraturer. Registratur over Maribo Klo
sters Breve 1621, trykt ÆA. III 251-312.

Matzen, Panteret = Matzen, H., Den dan
ske Panterets Historie indtil Christian 
V’s Lov. Kbh. 1869.

Meld. UB. = Meklenburgisches Urkun
denbuch. I ff. Schwerin 1863 ff.

Niederstadtbuch, kopifilm i Lübeck Staats
archiv.

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

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

Odense St. Knuds Klosters Registratur = 
Registratur over Breve i Odense St.
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Knud Klosters Arkiv (1548 og senere), 
trykt ÆA. V 175-269.

Olaus Pétri = Olai Petri Svenska Kronika, 
utg. af G. E. Klemming Sthlm. 1860 og 
af J. Sahlgren på ny Sthlm. 1917.

Pavelige kopibøger = Registra Aunionen- 
sia og Registra Vaticana, Vatikanarkivet.

Pavelige regnskabsbøger = Introitus et exi- 
tus og Obligationes et solutiones, Vati
kanarkivet.

Reg.Dan. = Regesta diplomatica historiæ 
Danicæ. I. Kbh. 1847.

Reg.Dan.* = Regesta diplomatica Historiæ 
Danicæ. Series 2. I. Kbh. 1889.

Registratur over de Billers breve (1543), 
trykt Danske adelige Brevkister, udg. af 
A. Tiiiset, (Kbh. 1897) s. 92-116.

Reinhardt, C. E. F., Valdemar Atterdag 
og hans Kongegjerning. Kbh. 1880.

Renouard, Yves, Les relations des papes 
d’Avignon et des compagnies commer
ciales et bancaires de 1316 à 1378. Paris 
1941. (Bibliothèque des Ecoles Françai
ses d’Athènes et de Rome. Fasc. 151).

Rep. = Repertorium diplomaticum regni 
Danici mediævalis. Fortegnelse over 
Danmarks Breve fra Middelalderen, 
udg. af Kr. Erslev. I-IV. Kbh. 1894— 
1912.

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

Ribe Oldemoder (Avia Ripensis) = Ribe 
Stiftskistes Dipi. Suppl. 48. Rigsarkivet, 
Kbh.

Roskilde Agnete kl. reg. = Registratur over 
St. Agnete Klosters Breve i Roskilde 
(1575), trykt ÆA. IV 275-90.

Roskildebispens jordebog = Uppsala uni
versitetsbibliotek, de la Gardie nr. 61, 
trykt Danske middelalderlige regnska
ber. Roskildekirkens jordebøger og 
regnskaber, udg. ved C. A. Christensen. 
Kbh. 1956.

Roskilde Clara kl. reg. = Registratur over 
Breve i Universitetets Arkiv, hovedsage
lig fra Roskilde Clara Klosters Arkiv 
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Udg. ved C. Weeke. Kbh. 1884-89.

Vestervig klosters registratur 1599, trykt 
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1371. 12. januar. 1

Herlug Tor bensen oplader sit gods i Skelby til herr Bent Byg.

Eline Gøyes jorde bog.

Et brev om, at Herlug Torbensen oplader herr Bent Byg alt sit gods i Skelby 
I i Tybjerg herred, som han fik efter sin hustrus fader, Bo Agesen. Givet 
søndag efter helligtrekongersdag 1371.

1371. 13. januar. 2

Henneke Moltke, Henneke Foged, Hartvig Tralow, Peder Beyer, Jakob 
Vind, Niels Degn og Niels Ebbesen erklærer, at Klaus Tysker kun har været 
i Danmark som købmand eller gæst og aldrig har været i herr Everts tjene
ste.

Original i Liibeckarkwet.

Henneke Moltke, Henneke Foged, Hartvig Tralow, Peder Beyer, Jakob 
Vind, Niels Degn og Niels Ebbesen til alle, der ser dette brev, hilsen 

med Ham, som er alles sande frelse.
Vi gør vitterligt for alle, at nærværende brevviser, Klaus Tysker, på ros

værdig og hæderlig vis har opholdt sig hos os i Nyborg og andetsteds i Dan
mark som købmand og gæst for at sælge og købe sine ting og købmandsva
rer - d.v.s. har gjort, hvad der burde sig for en gæst og købmand i overens
stemmelse med ret - og at han under krigen hverken til lands eller til vands 
har hjulpet nogen hofmand i plyndringstogter, og at han aldrig har været i 
herr Everts tjeneste, hvilket vi erklærer med sandhedens ord. Fremdeles er
kender jeg, fornævnte Henneke Moltke, godt nok at jeg har ydet ham retslig 
støtte, når nogen uden grund vilde volde ham nogen uret. Til vidnesbyrd 
herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1371 på 
ottendedagen efter helligtrekongersdag.

1 - D.R.B. 3. Række. IX
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1371. 13. januar. Rostock.

Henneke v. d. Liihe i Schwan, væbner, henlægger sin gård i Schwan med 
alle tilliggender som livgeding for sin hustru Gese, hvilket bekræftes af her
tug Albrecht 2. af Mecklenburg. Blandt medloveme »Godskalk Skarpen- 
berg, væbner«.

Original i Schwerinarkivet.

1371. 15. januar. Lübeck.

Johan, provst ved St. Pauls kirke i Halberstadt og væmeherre for alle 
gejstlige personer i Schwerin stift, overdrager værnet af disse til prælaterne i 
de omkringliggende stifter, bl.a. Roskilde stift.

Original i Schwerinarkivet.

Johan, provst ved kirken St. Pauls i Halberstadt, af det apostoliske sæde 
særligt beskikket til dommer og væmeherre for alle verdensgejstlige og 

regelbundne gejstlige personer i hele staden og stiftet Schwerin........... til 
andre priorer, dekaner, skatmestre, kantorer og alle, der beklæder dignite- 
ter og personater ved regelbundne og verdensgejstlige domkirker og kollegi- 
atkirker i stædeme og stifterne Bremen, Kammin, Lübeck, Verden, Ratze - 
bürg, Havelberg, Brandenburg og Roskilde, hilsen med Gud . . . Givet og 
forhandlet i Lübeck i det Herrens år 1371 i den 9. indiktion den 15. januar 
omkring terts1) i den højhellige fader i Kristus og ved Guds forsyn vor herre 
og pave herr Urban den 5.s niende pontifikatsår2). . .

1) d.v.s. den tredie time mellem solopgang og middag. - 2) pave Urban 5. døde den 19. 
december 1370, hvilket ikke endnu har været udstederen bekendt.

1371. 17. januar. Avignon.

Pave Gregor 11. indsætter biskoppen af Slesvig, provsten i Lübeck og sa
kristanen ved sankt Blasius i Braunschweig til væmeherrer for ærkedegnen 
Georg Schulten i Hadeln.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vor ærværdige broder biskoppen af Slesvig og til vore elskede sønner 
X provsten ved kirken i Lübeck og den verdensgejstlige sakristan ved 

sankt Blasiuskirken i Braunschweig i Hildesheim stift, hilsen o.s.v.
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Da vi, skønt uværdig, efter Herrens bestemmelse står i spidsen for den 
kæmpende kirke, er vi i omsorgen for alle kirker og klostre utrættelig i vort 
arbejde og i vor omsorg for i overensstemmelse med vor hyrdegemings pligt 
at imødegå deres tab og med Guds milde bistand at sørge heldbringende for 
deres fremgang. Da vi nu ved en klage fra vor elskede søn Georg Schulten, 
ærkedegn i Hadeln i kirken i Bremen har erfaret, (— — — j1) Derfor har 
nævnte ærkedegn udmygt bønfaldet os om, (— — — j1), dog at dette brev 
skal miste sin gyldighed efter tre års forløb. Givet i Avignon den 17. januar i 
vort første år.

1) for de forkortede formler se DRB. III 2 nr. 180 samt II 10 nr. 382.

1371. 18. januar. Lund. 6

Tingsvidne af Skånes landsting, at fru Marina Jensdatter til Borrsjd, enke 
efter ridderen Niels Hak til Hyby, har skødet alt sit gods i Saxtorp til herr 
Jens Sommer, kannik i Lund.

Original i det svenske rigsarkiv.

A nders Olufsen, landstingsfoged i Skåne, Svend Sakstorp, Klement Niel- 
iksen, kanniker i Lund, Morten Bug, Jens Lund, Jens Jakobsen, væbnere, 
Peder Jensen, sakristan ved koret i Lund, Erik Jensen til sankt Budolfi, præ
ster, og Eskil Nielsen, borger sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Vi ønsker, at det med dette brev skal være vitterligt for alle nulevende og 
fremtidige, at i det Herrens år 1371 lørdagen næst efter ottendedagen efter 
helligtrekongersdag fremstod den velbyrdige frue fru Marina Jensdatter til 
Borrsjd, enke efter herr Niels Hak til Hyby, fordum ridder, personligt på 
Skånes landsting, hvor hun i nærværelse af os og flere andre troværdige 
mænd overdrog og tilskødede nærværende brevviser, den hæderværdige 
mand herr Jens Sommer, kannik i Lund, og frit ihændegav ham med ad
komst til evig besiddelse alt sit gods, rørligt og urørligt, i Saxtorp i Harjagers 
herred, nemlig tre gårde, en hovedgård, i hvilken en vis Povl bor, foruden to 
andre gårde sammesteds, som hører under denne, tillige med alle tilliggen
der hertil, nemlig agre, egne, græsgange, fiskevande, huse, viming, tørt og 
vådt, intet som helst, med hvilket navn det end benævnes undtaget indtil de 
yderste fire markeskel. Hun erkendte offentligt og udtrykkeligt, at hun af
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samme herr Jens Sommer fuldt ud og efter sit ønske havde oppebåret og i 
sandhed og helt og holdent havde modtaget fuld og tilfredsstillende betaling 
for samme gods og dets omtalte tilliggender, og hun forpligtede sig og sine 
arvinger til at hjemle og frigøre samme herr Jens og hans arvinger det oven
nævnte gods tillige med alle dets fornævnte tilliggender, frit for krav fra 
hvem som helst. Dette bevidner vi endrægtigt og med sandhedens ord over 
for alle ved dette brev. Givet i Lund under vore segl år, dag og sted som 
ovenfor.

7 1371. 19. januar. Avignon.

Kardinalkollegiets kammermester Guillelmus, kardinalpresbyter af S. 
Stefano in Celiomonte, kvitterer biskop Niels af Roskilde for betaling af en 
del af hans servispenge til kardinalerne.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Vi Guillelmus, af Guds miskundhed kardinalpresbyter med titel af S.
Stefano in Celiomonte, kammermester ved det hellige kollegium af de 

ærværdige fædre, de herrer kardinaler ved den hellige romerske kirke, er
kender og erklærer med dette brev, at den ærværdige fader i Kristus herr 
Niels, biskop af Roskilde i Danmark, ved broder Jakob, poenitentiar fra 
Danmark, har ladet indbetale 100 guldfloriner til os, der modtog beløbet på 
dette kollegiums vegne, som en del af sit servitium commune1), som han 
skyldte fornævnte kollegium, og desuden 4 guldfloriner, 9 skilling og 9 pen- 
ning i gængs Avignonmønt som en del af servitiet2) til fornævnte herrer kar
dinalers tjenere. Med dette brev frigør og kvitterer vi den herre biskop, hans 
kirke, hans efterfølgere og deres gods for de således indbetalte beløb og har 
med den gyldighed, som vi udøver på dette område, ladet denne løse fra de 
suspensions-, banlysnings- og interdikt domme og den anklage for mened og 
de andre straffe, som han har pådraget sig ved ikke at betale disse beløb til 
den for ham fastsatte termin, idet vi med samme myndighed nådigt dispen
serer ham for den irregularitet, han i mellemtiden måtte have pådraget sig 
ved således belastet at befatte sig med gudstjenester eller på anden måde, 
dog ikke, hvis det er sket under foragt for nøglemagten. Til vidnesbyrd om 
alt dette har vi ladet dette brev udfærdige og befæste ved at hænge vort segl 
under. Givet i Avignon den 19. januar år 1371 efter Herrens fødsel, i den ni
ende indiktion, i herr pave Gregor 11.s første pontifikatsår.

1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3.
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1371. 21. januar. 8

Jakob Oluf sen, ridder, erklærer at have fået Roskilde sankt Clara klosters 
gods i Ølby i leje for de næste fem år mod en afgift på seks pund kom årligt.

Original i den armamagnæanske samling.

Jakob Olufsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Jeg gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at jeg af den fromme søster 
abbedissen i sankt Clara kloster i Roskilde og hele det menige konvent sam
mesteds har fået dettes gods i Ølby i Ramsø herred i leje for de nærmest føl
gende fem år, nemlig to gårde med alle tilliggender, intet undtaget, på den 
betingelse, at jeg i afgift hvert år i Roskilde skal betale seks pund kom inden 
den hellige jomfru Maries renselsesdag af fornævnte gods efter fornævnte 
abbedisses og konvents vilje uden hindring eller forhaling. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1371 på 
jomfruen sankt Agnetes dag.

1371. 23. januar. Avignon. 9

Den pavelige kammermester Amaldus, ærkebiskop af Auch, kvitterer bi
skop Niels af Roskilde for betaling af en del af hans servispenge til det apo
stoliske kammer.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

A rnaldus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Auch, den herre pavens 
xX. kammermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.

Vi bringer det med dette brev til Eders alles kundskab, at den ærværdige 
fader i Kristus herr Niels, biskop af Roskilde i Danmark, ved broder Jakob, 
poenitentiar fra Danmark, dags dato har ladet indbetale 100 guldfloriner 
som en del af sit servitium commune1), som han skyldte kammeret, og des
uden 17 guldfloriner, 7 skilling og 5 penning Avignonmønt som en del af de 
fire servitier2) til husstand og tjenerskab, idet nævnte kammers klerke mod
tog beløbet på nævnte husstands og tjenerskabs vegne. Med dette brev frigør 
og kvitterer vi nævnte herr biskop, hans kirke, hans efterfølgere og deres 
gods for de således indbetalte beløb. Ydermere har vi med den myndighed, 
der er overladt os i denne sag, ladet denne herre biskop løse fra de 
suspensions-, banlysnings- og interdiktdomme og den anklage for mened og
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de andre straffe, som han har pådraget sig ved ikke at betale disse beløb til 
den for ham fastsatte termin, idet vi med samme myndighed nådigt dispen
serer ham for den irregularitet, han i mellemtiden måtte have gjort sig skyl
dig i ved at befatte sig med gudstjenester eller på anden måde, dog ikke, 
hvis det sker under foragt for den hellige moderkirkes nøglemagt3). Til vid
nesbyrd om alt dette har vi ladet dette brev udfærdige og befæste ved at 
hænge vort kammers segl under. Givet i Avignon den 23. januar år (13)71.

l)jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2)jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3. - 3)jf. DRB. II 1 nr. 474 
note 2.

10 1371. 26. januar.

Rådet i Nyborg bevidner,at Klaus Tysker under sit ophold der ikke har 
taget del i sildehandelen.

Registratur i Lubeck.

Rådet i Nyborg bevidner, at Klaus Tysker kun har opholdt sig der i til- 
u ladte forretningsærinder og på ingen måde har taget del i sildehande
len. 26. februar 1371.

11 1371. 30. januar. Ribe.

Hertug Henrik af Jylland pantsætter Vester-Vedsted sogn til Kristian 
Frellesen for 75 mark lybsk.

Original i rigsarkivet.

Henrik, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev, hil- 
.sen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi og vore rette arvinger i sandhed står i gæld 
til nærværende brevviser Kristian Frellesen og hans rette arvinger, og at vi til 
samme Kristians hånd er forpligtet over for1) herr Peder Knudsen, ridder, 
og Detmar Tidemandsen, borger i Ribe, for 75 mark lybske penge. For den
ne sum penge pantsætter vi med dette brev vort sogn Vedsted i Hviding her
red til nævnte Kristian og hans arvinger, hvilket sogn vi stiller i pant med al 
gavn, frihed og nytte, d.v.s. med indkomster, visse og uvisse, med beder, bø
der, tjenesteydelser, vragret og med alt andet, intet undtaget, indtil det lov
ligt indløses af os eller vore arvinger fra samme Kristian eller hans arvinger
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for fornævnte pengesum. Yderligere forpligter vi os og vore arvinger til over 
for nævnte Kristian og hans arvinger at frigøre og ganske fri samme sogn 
mod lovlige krav fra hvem som helst. Givet i Ribe under vort segl i det Her
rens årdag 1371 torsdagen før den hellige jomfrus renselsesdag.

1) jf. DRB III 8 nr. 380.

[1371. 24. januar - 29. marts. Westminster]1) 12

Det engelske underhus indgiver en petition til kong Edvard 3. om, at den
ne måtte ville intervenere til fordel for engelske købmænd i Skåne.

Original i London 3)

Ligeledes beder underhuset om, at eftersom adskillige købmænd her fra
J landet år efter år giver sig af med i landet Skåne at købe sild dér, og 

skønt enhver købmand ifølge en erklæring, der er kundgjort i flere lande, 
må komme til dette marked og frit drive sine forretninger dér, nægter allige
vel de købmænd, der hedder hanseater, de engelske købmænd, og ikke an
dre, deres frie køb og andre nødvendige ting, som hører til denne levevej; og 
sidste sæson fratog de dem på forsmædelig vis deres ejendele og slog og 
fængslede dem, og det kun fordi englænderne dér udlignede og betalte for 
hovedmængden af deres køb med klæde og ikke med penge, (hvorfor un
derhuset beder om), at det må behage Eder, højmægtige herre - eftersom 
det er til større fortjeneste for kongeriget at betale med varer end med penge 
i fremmede lande - at lade de hanseater, som opholder sig i dette land, stæv
ne for Eder til det endemål, at de indser, at det er det sikreste at modtage og 
behandle Eders undersåtter, som kommer til deres land, ligeså fredeligt og 
fornuftigt som de selv modtages og behandles i Eders rige.

Svar (kongens): Det er blevet gjort og vil blive gjort, når dette måtte blive 
nødvendigt.

1) underhuset åbnede sin samling mandagen i den første uge i fasten i kong Edvard 3.s 
43. regeringsår, jf. indledningen i Dipi. Dan. - 2) oversat fra fransk af Povl Skårup.

1371. 5. marts. 13

Henrik Rommelin lover at holde rådmændene i Rostock skadesløse for 
den sikkerhed, de har stillet i et brev til rådet i Malmø for Didrik Stristorp.

Notits i Rostock.
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Idet Herrens år 1371. Onsdag efter Reminiscere1) lovede Henrik Romme- 
lin at holde de herrer rådmænd2) skadesløse med hensyn til den sikker
hed, der var stillet af dem for en Didrik Stristorp i et brev, der var givet og 

sendt til rådmændene i Malmø.
1) 2. marts. - 2) i Rostock.

14 1371. 8. marts. Avignon.

Pave Gregor 11. udnævner biskop Henrik af Slesvig til pavelig nuntius og 
kollektor i Danmark, Norge og Sverige og tilbagekalder alle tidligere ud
nævnte nuntier, kollektorer og underkollektorer.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder, Henrik, 
biskop af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, hilsen og apostolisk 

velsignelse.
Den tro, omsorgsfulde og omhyggelige visdom og retskaffenhed og dertil 

det omsigtsfulde fremsyn og de mangfoldige andre dyder, hvormed Herren - 
efter hvad vi har erfaret ved troværdige mænds beretning - har udmærket 
Dig, gør, at vi klart kan forestille os, at Du med kyndig og frelsebringende 
iver vil gå videre med trofast at udføre, hvad vi betror Dig at udføre. Idet vi 
derfor nærer overordentlig stor tillid i Herren til denne Din retskaffenhed og 
disse Dine dyder, udnævner, indsætter og udpeger vi Dig med apostolisk 
myndighed til, så længe det behager os, at være det apostoliske sædes nunti
us og vor kollektor og indsamler i Danmarks, Sveriges og Norges riger; og 
samtidig tilbagekalder vi ganske og aldeles alle apostoliske nuntier, kollekto
rer, indsamlere og underkollektorer, der hidtil dersteds er udpeget af dette 
sæde eller med dets myndighed, og vi løser dem helt fra de hverv, det er 
overdraget dem at bestride som kollektorer og underkollektorer i deres em- 
bedsområder, idet vi med fornævnte myndighed giver Dig fuldmagt til selv 
eller ved en eller flere andre, der i kraft af deres trofasthed og evner er egne
de, i vort og dette kammers og den romerske kirkes navn at fordre, kræve og 
modtage alle midler og alt gods, der af en hvilken som helst grund eller år
sag tilkommer og i fremtiden vil tilkomme os og samme romerske kirke og 
apostoliske kammer i fornævnte kirkeprovinser, og som nu eller i fremtiden 
tilhører os eller disse, hvad, hvor meget og af hvilken art det end er, og til, 
om nødvendigt, at slutte overenskomst, føre forhandling og træffe aftale
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herom, fremdeles til at benytte Dig af alle de fuldmagter og apostoliske bre
ve, der med apostolisk myndighed er tilsendt, tilstået eller på anden måde 
tilstillet Dig og hvilke som helst af Dine forgængere i påbegyndte og ikke på
begyndte sager vedrørende vort nævnte kammer eller dets rettigheder, og til 
at gennemføre og endeligt afslutte, hvad der således er givet i opdrag, 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 
udelukkelse af appel, uanset deres stilling, grad, orden, stand eller fornem - 
hed, ja, endog uanset, om de udmærker sig ved en biskoppelig eller en hvil
ken som helst anden dignitet, fremdeles til, om nødvendigt, at påkalde den 
verdslige arms hjælp, og endelig til at kvittere og frigøre for modtagne be
løb, uanset de apostoliske forordninger om een og to dagsrejser1) og alle 
apostoliske forordninger, der strider herimod, selv om disse og deres fulde 
ordlyd ord for ord skulde kræves udtrykkeligt omtalt i dette brev, 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 banlysning eller stævnes 
for retten uden for eller hinsides bestemte steder ved et apostolisk brev, som 
ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling. Dog kan 
Du ikke give udsættelse ud over to år med hensyn til frugter, indtægter, ind
komster og alt andet gods, der tilkommer vort nævnte kammer; fremdeles 
kan Du indsætte og udpege én - men kun én - underkollektor i hver stad og 
hver stift i Dit kollektorområde, hvis det er store og vidtstrakte stæder og stif
ter, men hvis det er små, skal Du indsætte ham i to, og Du må ikke undlade 
klart og tydeligt at indsende navn og tilnavn på hver enkelt underkollektor, 
som Du måtte udpege, til os eller vor kammermester og hvert andet år over 
for vor kammermester eller nævnte kammers folk at aflægge regnskab og af
regne for, hvad Du har modtaget og foretaget Dig. Du skal nu vise Dig så 
omhyggelig, omsorgsfuld og trofast i Dit fornævnte hverv, at Du med rette 
kan anbefales til os og til overmål fortjene at opnå vor og nævnte sædes vel
signelse og nåde. Givet i Avignon den 8. marts i vort pontifikats første år.

1) jf. DRB II 10 nr. 382 note 1 og 3.

1371. 11. marts. Avignon. 15

Pave Gregor 11. reserverer et kirkeligt beneficium med eller uden sjæle
sorg ved kirken i Lubeck for Johan Reventlow, klerk i Odense stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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r j ^il vor elskede søn Johan Reventlow, klerk i Odense stift, hilsen o.s.v.
JL Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds og Dine dyders 
øvrige fortjenester, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige mænds vid
nesbyrd, bevæger os til at vise Dig nådig gavmildhed. Idet vi i betragtning af 
det fornævnte og desuden af hensyn til den bøn, som vor ærværdige broder, 
biskop Bertram af Lübeck, der forsikrer, at Du er et elsket medlem af hans 
husstand, ydmygt har rettet til os herom på Dine vegne, ønsker at vise Dig 
særlig nåde, reserverer vi et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg til 
apostolisk overdragelse til Dig (o.s.u/). Givet i Avignon den 11. marts i vort 
første pontifikatsår.

1) brevet følger de sædvanlige formler, jf. f.eks. nr. 168.

16 1371. 11. marts. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Slesvig, abbeden i klostret Dobe
ran og dekanen ved kirken St. Agricol i Avignon at indføre Johan Reventlow 
i et kirkeligt beneficium ved kirken i Lübeck.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

I)å samme måde1) til vor ærværdige broder biskop (Henrik) af Slesvig 
og til vore elskede sønner abbed (Godskalk) i klostret Doberan, Schwerin 

stift, og (Johannes), dekan ved kirken St. Agricol i Avignon hilsen o.s.v.
Dit sædelige liv, Din vandel o.s.v.1)
1) jf. nr. 15. Brevet følger de gængse formler for indførelse, jf. f.eks. nr. 169.

17 1371. Omkr. 16. marts.1)

Odbert Witte erkender som befuldmægtiget for Kristine, borger i Mal
mø, at have oppebåret 49 mark af Johan Schoping, der bor i Lübeck, på 
hendes broder Lorenz Gerles vegne.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Odbert Witte, der var til stede for rådet og ved bogen, 
erkendte at have modtaget og fuldt ud oppebåret 50 mark minus tø 
mark på Lorenz Gerles vegne af Johan Schoping, der bor i De fem huse2), til 

brug for Kristine, samme Lorenz’ søster3), i sin egenskab af bemyndiget be-
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fuldmægtiget ifølge byen Malmøs erklæring, hvor samme Kristine er bor
ger. Desuden lovede Bertold v. Stove og Herman van dem Hagen ved erklæ
ring, at der ikke skal følge nogen påmindelse efter.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet. - 2) gade i Lübeck. - 3) en notits i marginen 
oplyser, at hun var Henrik v. Rintelns hustru, jf. også DRB III 8 nr. 479.

1371. 18. marts. Morsø Nørre herredsting. 18

Tingsvidne af Mors Nørre herredsting om, at fru Mette, enke efter herr 
Peder Nielsen af Smerup, skøder en gård i Tøving, Galtrup sogn, til Due
holm kloster.

Afskrift i Dueholm klosters brevbog.1)

Ove, provst i Mors og Han herred, Jens, sognepræst i Lørslev, præste - 
viede mænd, Mogens Mogensen, Niels Kid, Niels Jakobsen, væbnere, 

Knud Pedersen, Peder. . . sen, Niels Svenningsen, Povl Lende, Thomas Pe
dersen, Niels Svendsen og Niels. . . sen, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi i det Herrens år 1371 tirs
dag næst efter Letare søndag2) har været til stede på Morsø Nørre herreds
ting, har set og hørt, at den velbyrdige kvinde fru Mette, enke efter den vel
byrdige mand herr Peder Nielsen af Smerup, salig ihukommelse, personligt 
var til stede sammesteds for os og andre troværdige mænd og med velberåd 
hu og ligeledes med samtykke af venner og slægtninge i sandhed gav og 
skødede de fromme mænd og herrer brødrene af sankt Johannes Jerusalemi- 
tanerens orden i Dueholm en gård af sit gods i Galtrup sogn i landsbyen 
Tøving i Morsø Nørre herred, på hvilken Hartodocus Pallesen bor og årligt 
giver to pund kom i afgifter, og den ligger mod øst ved gården, der kaldes 
Galtrup, og har fire agre i den del3) mod øst, som kaldes Bredetofte, ud over 
de agre, og de ligger omkring dens egen toft, med alle dens tilliggender, 
vådt, tørt, intet overhovedet undtaget, til forløsning af hendes og hendes 
(families) sjæle, at besidde med rette evindeligt med alle dens tilliggender. 
Fremdeles forpligtede hun sig og sine arvinger til at fri og hjemle disse brød
re oftenævnte gård for tiltale fra enhver. Til vidnesbyrd herom er vore segl 
hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

1) siden i håndskriftet er overmalet med skaktavl - 2) 16. marts - 3) jf. Jyske Lov I 52 
dæld, et afgrænset afsnit i landsbymarken.
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19 1371. 26. marts.

Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen herr Erik Bamumsen, overdra
ger biskop Niels af Roskilde alt sit gods i Tuse og Ars herreder som vederlag 
for det gods, han tilstod hende.

Afskrift i Roskildebispens jordebog. Uppsala universitetsbibliotek.

Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen herr Erik Bamumsen, salig 
ihukommelse, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Ved dette brev gør jeg vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, 
at jeg til den ærværdige fader i Kristus og herre, herr Niels, af Guds nåde bi
skop af Roskilde, og til hans efterfølger for min livstid har overgivet og op
ladt alt mit nedennævnte gods, nemlig for det første i Tuse herred i Jyderup 
seks gårde, hvoraf den ene bebos af Niels Skrædder, som yder tønde smør 
i afgift, den anden af Mikkel Ræv, som ligeledes yder tønde smør i afgift, 
den tredie af Gerike, som yder et pund kom, den fjerde af Lave, som yder 
en øre kom i afgift, medens de to resterende nu er ødegårde, hvorfor jeg 
inden for de nærmeste otte dage i hver af dem som viming vil anbringe en 
ko, således at hver af gårdene skal give tønde smør i afgift, fremdeles i 
Hjembæk tre gårde, hvoraf den ene bebos af Svend Lise, som yder to pund 
kom i afgift, den anden af Kristian, som yder en øre kom, den tredie af Kle- 
ment, som ligeledes yder en øre kom, fremdeles i Bennebo en gård, som be
bos af Josef, der yder 3 pund kom i afgift, fremdeles i Kundby en gård, som 
bebos af Jens Ormsen, der yder seks pund kom i afgift, og dernæst i Ars her
red i Snuderup1) seks gårde som hver har en ko i viming og giver H tønde 
smør, tillige med hele Snuderup fang samt alt tilbehør og tilliggende til 
nævnte gods, nemlig agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt, 
rørligt og urørligt, uden undtagelse og uanset benævnelse, til gengæld for det 
gods, som er overladt mig af samme herr biskop Niels, således som hans 
brev2), affattet herom, tydeligt udviser, og idet jeg overlader ham mit gods 
til hans brug, bestemmelse og fri rådighed, forpligter jeg mig ved dette brev 
ubrydeligt til at hjemle nævnte herr Niels, biskop, og hans efterfølger alt det 
ovennævnte gods og til at løse og fri ham det for alle nulevendes og fremtidi
ges påkrav og indsigelser. Til klart vidnesbyrd om og til sikkerhed for alt det
te er mii segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende den hæder
værdige mand herr Oluf, ærkedegn i Roskilde. Givet i det Herrens år 1371 
dagen efter Marias Bebudelsesdag.

1) nu i Skippinge herred. - 2) kendes ikke.
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1371. 5. april. 20

(Lübeckborgeren) Bertold v. Stoves testamente.

Udtog i Mekl. UB efter tabt original i Lübeck Staatsarchiv.

F’remdeles giver jeg i lige måde Bodo og Bernhard, mine to sønner, ejen
domsretten til mit hus, som jeg bebor ...

. . . Fremdeles giver jeg i lige måde mine fornævnte to sønner alle mine 
udestående fordringer i Danmark, som jeg har sammen med den herre af 
Mecklenburg, hvorom jeg har åbne breve . . . Forhandlet i det Herrens år 
1371 dagen før påskedag.

1371. 9. april. 21

Pantebrev på alt Kristian Vendelbos gods i Gern herred.

Silkeborgske registratur (1558).

Fremdeles et pantebrev på latin på alt Kristian Vendelbos gods i Voldby, 
Alling og alt andet i Gem herred. Givet 1371 onsdag efter påskedag.

1371. 13. april. 22

Herr Gunnar  Jakobsen pantsætter Stånum med mere gods i Jylland til Pe
der Nielsen.

Eline Gøyes jorde bog.

Fremdeles et brev, at herr Gunnar Jakobsen pantsætter Peder Nielsen 
Stånum med en mølle i Kristrup sogn, Østerhedegård i Årslev sogn, 
Ugelvore i Galten herred i Ølst sogn, Amstrup med en mølle, tre gårde i 

Houlbjerg herred i Bøstrup, fremdeles Dalsgård i Himmersyssel i Astrup 
sogn, fremdeles i Hvanstrup to gårde med en mølle i Gislum herred i Farsø 
sogn, Støttrup i samme sogn, fremdeles Ømdrup i Års herred i Homum 
sogn, fremdeles gods i Brorstrup og i Mejlby 12 ørtug kom, 11 gårde, øde og 
bebyggede, i Rold, tre gårde i Visborg sogn, gods i Assens og Fladbjerg i 
Ommersyssel i Onsild herred, i Falslev 12 ørtug kom, for 250 mark lybsk. 
Givet Quasimodogeniti søndag 1371.
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23 1371. 15. april. Edsviken.

Karl Ulfsson, kong Albrecht af Sveriges marsk, ni andre riddere, fem re
præsentanterfor staden Stockholm, Bo Jonsson og 16 andre væbnere slutter 
våbenstilstand med biskop Nils af Linkoping, ti riddere og 18 væbnere, her
under Absalon Kjeldsen, for tiden indtil pinsedag og derefter i yderligere fi
re uger, i hvilket sidste tidsrum aftalen kan opsiges fra begge sider med 
åbent brev. I aftalen indgår bl.a. også, at der tilsikr es den fangne kong 
Magnus god behandling, og at han ikke må føres bort fra Stockholm.

Original i det svenske rigsarkiv.

24 1371. 18. april. Avignon.

Pave Gregor 11. overdrager Folkvin Deinertsen det kanonikat, den præ- 
bende og provstiet ved kirken i Lund, der var ledige ved Niels' udnævnelse 
til biskop af Roskilde.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn Folkvin Deinertsen, kannik og provst ved kirken i 
Lund, hilsen o.s.v.

De rosværdige og retskafne dyder og fortjenester, for hvilke Du anbefales 
til os ved troværdigt vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig nådig gavmild
hed. I sin tid reserverede vor forgænger pave Urban 5. - salig ihukommelse - 
alle kanonikater, præbender, digniteter, personater og øvrige kirkelige be
neficier, der var og i fremtiden vilde blive ledige ved det apostoliske sæde, 
for sin rådighed og bestemmelse og erklærede det for ugyldigt og magtesløst 
fra da af, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden 
herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag. Da dernæst det ka
nonikat, den præbende og provstiet ved kirken i Lund, som vor ærværdige 
broder, biskop Niels af Roskilde, besad på det tidspunkt, da fornævnte for
gænger forfremmede ham til kirken i Roskilde, der da var ledig, ved denne 
forfremmelse og ved den indvielsens nådegave, der ved nævnte forgængers 
befaling, og medens han levede, blev meddelt samme Niels ved samme sæ
de, blev ledige ved dette sæde, og da vi ved Guds nådige mildhed blev op
højet til det høje apostolats tinde, idet nævnte forgænger efter Guds vilje 
blev kaldt bort fra denne verden uden at have truffet bestemmelse om 
nævnte kanonikat, præbende og provsti, blev det af nogle draget i tvivl, om
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nogen anden end den romerske pave efter nævnte forgængers død havde 
kunnet eller kunde træffe bestemmelse om de kanonikater, præbender, dig- 
niteter, personater, officier og øvrige kirkelige beneficier, som denne for
gænger havde reserveret for sin bestemmelse, og som var ledige, da samme 
forgænger døde, hvorfor vi for at ophæve denne tvetydighed og tvivl udsted
te et brev, hvori vi kundgjorde, at ovennævnte kanonikater, præbender, 
digniteter, personater, officier og øvrige beneficier, som var reserverede på 
denne måde og som nævnt stod ledige, da fornævnte forgænger døde, for
blev og forbliver underkastet denne vor nævnte forgængers reservation og 
erklæring, og at ingen anden end den romerske pave på nogen måde har 
kunnet eller kan træffe bestemmelse om dem, og vi erklærer det for ugyldigt 
og magtesløst, hvad nogen i modstrid hermed med nogen som helst myndig
hed med eller uden viden herom hidtil måtte have forsøgt eller i fremtiden 
måtte forsøge at foretage sig i denne sag. Da vi derfor betænker, at ingen 
uden den romerske pave denne gang har kunnet eller kan træffe bestem
melse om nævnte kanonikat, præbende og provsti, som stadig som fornævnt 
er ledige, eftersom ovennævnte reservation, kundgørelse og erklæringer læg
ger sig hindrende i vejen, og da vi i betragtning af Dine fornævnte fortjene
ster ønsker at vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myn
dighed, med fuld kanonisk ret og med al ret og tilbehør nævnte kanonikat, 
præbende og provsti, der således er ledige, og hvoraf frugterne, indtægterne 
og indkomsterne, efter hvad Du forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi af 
seks mark sølv, idet de på grund af krige er ubetydelige og stærkt formind
skede, uanset at nævnte provsti er en dignitet med sjælesorg, hvilket provsti 
Du iøvrigt, efter hvad Du forsikrer, på befaling af vor ærværdige broder 
(Niels), ærkebiskop af Lund, har styret og ledet på nyttig og rosværdig vis i 
nogen tid, da det var ledigt, og vi giver Dig ligeledes fornævnte kanonikat, 
præbende og provsti ved provision, idet vi - hvad det også er - erklærer det 
for ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed 
med eller uden viden herom muligvis hidtil har forsøgt eller i fremtiden 
skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset alle herimod stri
dende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke i Lund, selv om de er be
kræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden be
kræftelse eller uanset, om nogen med apostolisk eller hvilken som helst an
den myndighed har fået anerkendelse som kanniker ved samme kirke i 
Lund eller gør påstand om anerkendelse eller af det apostoliske sæde eller 
dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonika-



Nr. 24 IS. april 1371 16

ter, præbender, digniteter, personater eller beneficier ved denne kirke i 
Lund, eller almindeligt brev om provision på andre kirkelige beneficier i de 
egne, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og erklæring el
ler er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at 
Du frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kanonikat, 
præbende og provsti, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænk
ning i deres ret til at opnå andre kanonikater, præbender, digniteter, perso
nater, officier og kirkelige beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), 
uanset om vor ærværdige broder, ærkebiskop (Niels), og vore elskede søn
ner, kapitlet i Lund, eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for 
sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal være forpligtede til 
anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, 
og at kanonikater, præbender, digniteter, personater eller officier ved den
ne kirke i Lund eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller 
særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation eller anden rådig
hed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision i kraft af apo
stolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne 
bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævn
te sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved virknin
gen af nærværende nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres el
ler blot opsættes, hvis nævnte begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i fuld 
udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i 
vort brev skal finde særlig omtale sted; (vor overdragelse gælder også), hvis 
Du ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på i anledning 
af nævnte kanonikat, præbende og provsti at ville overholde denne kirke i 
Lunds bestemmelser og sædvaner, når blot Du i Din fraværelse lader en 
egnet befuldmægtiget aflægge den, og når Du kommer til denne kirke, gør 
det i egen person, eller (uanset) at Du vides at besidde et andet kanonikat og 
en anden præbende ved samme kirke i Lund. Men det er vor vilje, at Du, så 
snart Du i kraft af dette brev ukæret har opnået fornævnte kanonikat, præ
bende og provsti, der som fornævnt er overdraget Dig af os, fuldt ud, således 
som Du også af egen drift har erklæret Dig villig til, skal afstå nævnte kano
nikat og præbende, som Du som fornævnt besidder, og som vi erklærer for 
ledig fra da af. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, 
provisions-, bestemmelses- og viljesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå 
imod det. Hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han 
derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og 
Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 18. april i vort første pontifikatsår.
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1371. 18. april. Avignon. 25

Pave Gregor 11. pålægger abbeden i Allehelgens kloster ved Lund, prov
sten ved kirken i Lübeck og dekanen ved St. Agricol i Avignon at indføre 
Folkvin Deinertsen i det kanonikat, den præbende og provstiet ved kirken i 
Lund, som var ledige ved Niels" udnævnelse til biskop af Roskilde.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner abbed i Allehelgens klo
ster i Lund, og Johan, provst ved kirken i Lübeck, og Johannes, dekan 
ved kirken St. Agricol i Avignon, hilsen o.s.v.

De rosværdige og retskafne dyder o.s.v. indtil1) ledig fra da af. Derfor på
lægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller 
blot en af Eder personlig eller ved en eller flere andre med vor myndighed 
skal indføre fornævnte Folkvin eller hans befuldmægtigede på hans vegne i 
faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat, præbende og provsti og sammes 
omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, efter at enhver 
uretmæssig besidder er fjernet derfra, idet I skal sørge for, at han eller 
nævnte befuldmægtigede i hans sted med fornævnte myndighed anerkendes 
som kannik og broder i nævnte kirke med adkomst til nævnte præbende, ef
ter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kirkens kapitel med fuld kano
nik ret, og at han tilstedes til kirkens provsti efter gældende sædvane, og at 
der fuldt ud svares ham samtlige afkastninger, afgifter, indkomster, rettig
heder og oppebørsler af dette kanonikat, denne præbende og dette provsti, 
uanset alt det ovenfor anførte, eller om samme ærkebiskop og kapitel eller 
hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af for
nævnte sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension eller 
bandlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og tydeligt og ord 
til andet omtaler den bevilling, idet I med vor myndighed tugter dem, der 
sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel. Givet som ovenfor1).

1) jf. nr. 24.

1371. 22. april. 26

fens Henzesen, kommendator i Antvorskov, og det menige konvent sam
mesteds forpligter kommandatoren for huset i Ribe til årligt at udbetale 3 
skilling sterling til kapellanen herr Pilgrims årtid.

Original i rigsarkivet.

2 - D.R.B. 3. Række. IX
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Broder Jens Henzesen, kommendator for sankt Johannes’ hus i Antvor
skov og hele det menige konvent sammesteds til alle, til hvem dette 

brev når, hilsen evindelig med Gud.
Den gode mand, herr Pilgrim, præst, kapellan ved Vor Frue kirke i Ribe, 

har til vort hus dersteds til brug for den der til enhver tid værende kommen
dator, til frelse for sin sjæl og med fuld ret henlagt, afhændet og skødet nog
le jorder ved siden af samme hus, på hvilke jorder der er opført nogle byg
ninger, på nedennævnte betingelse, nemlig at hans årtid hvert år afholdes i 
fornævnte Vor Frue kirke af kannikeme der. Derfor gør vi vitterligt for alle, 
nulevende og fremtidige, at vi efter forudgående moden overvejelse og efter 
vort enstemmige råd og samtykke ved dette brev fast forpligter den nuvæ
rende kommendator for nævnte hus og enhver, som vi og vore efterfølgere 
til evig tid i ubrudt rækkefølge indsætter som kommendator efter ham, til 
årligt på sankt Hans dag at udbetale prokuratoren ved omtalte kirkes kapi
tel 3 skilling sterling til fornævnte herr Pilgrims årtid, der til evig tid skal af
holdes af kannikeme der. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under 
dette brev. Givet i det Herrens år 1371 dagen før martyren sankt Georgs 
dag.

27 1371. 23. april. Avignon.

Pave Gregor 11. stadfæster biskop Erik af Odense overdragelse af provsti
et ved kirken i Odense til Johan Biitzow efter Mogens Nielsens udnævnelse 
til dekan i Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r j ^il vor elskede søn Johan Butzow, provst ved kirken i Odense, hilsen 
A o.s.v.

Din velbyrdige fødsel, Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds 
og Dine dyders andre fortjenester, for hvilke Du anbefales til os ved trovær
dige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Dig med apostolisk gunst. 
En ansøgning fra Dig, som nylig er blevet os forelagt, udtalte, at vor ærvær
dige broder biskop Erik af Odense fordum, da provstiet ved kirken i Odense, 
som er en dignitet med sjælesorg, på det tidspunkt var ledigt, fordi vor elske
de søn Mogens Nielsen, dekan ved kirken i Lund, som da besad nævnte 
provsti, ukæret opnåede dekanatet ved nævnte kirke i Lund, som ligeledes 
er en dignitet, og som da var ledigt og med stiftsbiskoppelig myndighed
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overdraget ham, overdrog Dig fornævnte således ledige provsti, da overdra
gelsen og provisionen af nævnte provsti ifølge gammel, billiget og hidtil 
ukæret overholdt sædvane tilkommer den til enhver tid værende biskop af 
Odense, ligesom han på kanonisk vis gav Dig samme ved provision under 
den forudsætning, at apostoliske reservationer ikke lagde sig hindrende i ve
jen, og at overdragelsen af samme provsti ifølge Laterankonciliets 
bestemmelser1) ikke lovformeligt var hjemfalden til det apostoliske sæde. 
Men da Du, således som samme ansøgning tilføjer, er i tvivl om, hvorvidt 
fornævnte provsti på det tidspunkt, da denne overdragelse og provision 
fandt sted, var reserveret apostolisk bestemmelse eller dets overdragelse som 
omtalt hjemfalden til fornævnte sæde, og Du derfor frygter i fremtiden at 
kunne fortrædiges herfor, og da vi i betragtning af Dine fornævnte fortjene
ster ønsker at omfatte Dig, der, efter hvad Du forsikrer, er af riddermæssig 
byrd, med nådig gunst, bøjer vi os for Dine bønner i denne henseende, hvor
for vi erklærer som vor vilje og med apostolisk myndighed tilstår Dig, at for
nævnte overdragelse og provision, og hvad som helst der er fulgt derefter, 
under forudsætning af, at samme Mogens ikke står i det apostoliske sædes 
tjeneste, fra dags dato skal have gyldighed og opnå fuld bestyrkelse og be
kræftelse, ganske som om fornævnte sæde ikke havde foretaget nogen reser
vation af nævnte provsti, og overdragelsen af dette som omtalt ikke var 
hjemfalden til fornævnte sæde. Intet menneske må altså bryde dette vort 
viljes- og tilståelsesbrev eller (— — — )2). Givet i Avignon den 23. april i vort 
første pave år.

1) jf. DRB 2. rk. I nr. 406, note 1. - 2) for den forkortede formel jf. nr. 24.

1371. 25. april. Pont-de-Sorgues. 28

Pave Gregor 11. reserverer det kanonikat og den præbende ved kirken i 
Lübeck, som blev ledige ved Henriks udnævnelse til biskop af Slesvig, for 
Franciscus lacobi de Poppleto, doktor i lovkyndighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vor elskede søn Franciscus lacobi de Poppleto, gejstlig fra Aquila, 
-L doktor i lovkyndighed, hilsen o.s.v.

... Da vi derfor for nylig ved vort brev1) af given ordlyd ved provision har 
givet vor elskede søn Henrik, udvalgt biskop af Slesvig, kirken i Slesvig, der 
da var ledig, idet vi har sat ham i spidsen for fornævnte kirke i Slesvig som
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biskop og hyrde, og da det kanonikat og den præbende ved kirken i Lübeck, 
som samme Henrik besad, da denne provision fandt sted, ligesom han sta
dig besidder dem, af denne grund må forventes at blive ledige, når indviel
sens nådegave meddeles ham . . . reserverer vi særligt . . . fornævnte kanoni
kat og præbende ... til apostolisk overdragelse til Dig . . . Givet i Pont-de- 
Sorgues, Avignon stift, den 25. april i vort første paveår.

1) jf. DRB. III 8 nr. 403.

29 1371. 1. maj.

Jens Pele, høvedsmand på borgen Kalø, lejer jorder på Voer mark mod 
en årlig afgift på tre øre korn.

Afskrift i Arhusbogen.

Jens Pele, høvedsmand på borgen Kalø, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle skal vide, at jeg ved dette brev har lejet jorder af nærværende brevvi
ser herr Jens Nielsen, kannik i Århus, i marken Voer i Rougsø, som ligger til 
Århuskannikemes bord, på den betingelse, at jeg hvert år skal give herr Jens 
eller hans til enhver tid værende efterfølger tre øre kom som vis afgift. Hvis 
jeg fremdeles med Guds hjælp kan forbedre nævnte jorder med hensyn til 
huse og bygninger samt kvæg og kom, kaldet holdsfæ og holdskom, skal jor
derne efter min død med alt det ovennævnte, hvert især, overgå til herr Jens 
eller til kapitlet i Århus uden påkrav og indsigelse fra mine arvinger og hvem 
som helst andre. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev 
tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd Erik Meinekesen og Niels 
Munk. Givet i det Herrens år 1371 på apostlene sankt Filips og Jakobs dag.

30 1371. 1. maj.

Torkil Jensen pantsætter alt sit gods i Fandrup til Niels Jensen til Alsbjerg 
for otte mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Torkil Jensen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg erkender, at jeg i sand

hed står i skyld og gæld til nærværende brevviser, den gode og hæderværdi-
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ge mand Niels Jensen til Alsbjerg for otte mark lødigt sølv, som jeg eller mi
ne arvinger uden nogen hindring skal betale ham eller hans arvinger fuldt 
ud inden førstkommende Mikkelsdag. For denne pengesum pantsætter jeg 
med dette brev alt mit gods i Fandrup i Farsø sogn til nævnte Niels tillige 
med alle tilliggender hertil, rørligt og urørligt, tørt og vådt, som fra gammel 
tid hører dertil, nemlig agre, enge og græsgange, idet denne betingelse for- 
udskikkes, at dersom jeg eller mine arvinger ikke indløser nævnte gods til 
førstkommende påske for de nævnte otte mark, da skal det overgå til Niels 
til evig og retmæssig besiddelse, som var det tilskødet ham på tinge. Yder
mere forpligter jeg mig til at hjemle ham nævnte gods, frit for hver mands 
krav. Til vidnesbyrd herom har jeg ladet mit segl tillige med segl tilhørende 
de gode mænd, herr Troels, præst i Bejstrup, og Povl Bosen, hænge under 
dette brev. Givet i det Herrens år 1371 på apostlene Filips og Jakobs dag.

1371. 1. maj. 31

Niels Jensen af Torp overgiver Peder Absalonsen af Hdrlov det åbne brev, 
hvorved Ulf Ågesen af Ellinge pantsatte sit gods i Ellinge og Dammstorp.

Afskrift i vidisse i det svenske rigsarkiv.

Niels Jensen af Torp til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg til den velbyrdige 

mand Peder Absalonsen af Hårlov til hans og hans arvingers rådighed med 
al ret frit har opladt det åbne brev, hvorved Ulf Ågesen af Ellinge i sandhed 
pantsatte mig alt sit gods i Ellinge og Dammstorp med alle dets tilliggender, 
idet jeg på egne og mine arvingers vegne erkender, at jeg har oppebåret den 
fulde værdi af denne Peder Absalonsen for dette åbne brev og for fornævnte 
gods, således at jeg erklærer denne Peder Absalonsen og hans arvinger for 
kvit og fri i forholdet til mig og alle mine arvinger, fødte eller ufødte, med 
hensyn til nævnte brev og gods; derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til 
at hjemle det fornævnte brev og gods med alle de rettigheder, som jeg har 
haft deri, for nævnte Peder Absalonsen og hans arvinger og fri det for egne og 
mine arvingers og alle andres påkrav og tiltale. Desuden giver jeg på egne og 
mine arvingers vegne afkald på enhver ret, ethvert krav og alle listige på
fund, som vil kunne rejses mod dette brevs ordlyd med støtte i kanonisk eller 
borgerlig ret. Til vidnesbyrd om denne erkendelse og forpligtelse er mit segl
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sammen med segl tilhørende de gode mænd Lars Pedersen af Bronnestad, 
Jens Lunds, Jakob Nielsen og Peder Uffesen af Eggelstad hængt under dette 
brev. Givet i det Herrens år 1371 på sankt Filip og sankt Jakobs dag.

32 [1371. Før 1. maj.]

Notat om artikler, at behandle på hansedagen.

Original i Liibeckarkivet.

<1> For det første på kongens vegne om udsoningen.
<2> For det andet at tale med rigsrådet om kongens tilstedeværelse.
<3> For det tredie at tale med kongen af Norge, hvis han kommer til ste

de.
<4> For det fjerde at tale med Rostockeme om deres klage.
<5> For det femte at mane Rostockeme angående 6^ læst øl.
<6> For det sjette angående Helsingborg.
<7> Ligeledes må de gå ind på tabene i penge, hvis en anden stad kræver 

regnskab.
<8> Fremdeles om sørøverne.

33 [1371. Før 1. maj.]
Notat om artikler, at forhandle (med hertugen af Mecklenburg).

Original i Liibeckarkivet.

<1> Fremdeles, at vi lånte dem skibe til at sejle over med, som de beholdt 
hele sommeren over, hvad der kostede os 1500 mark ud over den første over
fart.

<2> Fremdeles klager vi over, at hertug Henrik hængte en af vore leje
svende, som hed Henrik Raven, i Falsterbo, uden årsag og uden ret, og der
med gjorde han med urette indgreb i vor domsmyndighed. Og vore høveds - 
mænd var til stede i Skanør, men han talte ikke et ord med dem om denne 
sag.

<3> Fremdeles om røveriet i Molln og i Breitenfelde.
<4> Fremdeles om det gods i Nykøbing, der blev ranet.
<5> Fremdeles angående vor sagfører, som blev udplyndret.
<6> Fremdeles, at vore borgere blev udplyndret og godset taget som bytte 

i Gorlosen.
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<7> Fremdeles at mane Rostockeme om 6^ læst øl.
<8> Angående Helsingborg og regnskabet vedrørende Helsingborg.
<9> Fremdeles angående pundtolden.
<10> Angående de gamle regnskaber fra den gamle krig.
<11> Fremdeles at tale med Rostockeme om vor borgerrente.1)
<12> Fremdeles angående kongen af Norges udsendinge.
1) en stad kunde udstede gældsbrev med renteindtægt i stadens grunde. 1369 24. august, 

Mekl. UB. XVI nr. 9958, sælger Rostock således grundrente i Rostock til Lübeck.

1371. [Efter] 1. maj. Lübeck. 34

Reces af hansedagen i Lübeck.

Afskrift på det kgl. bibliotek og originalreces i Rostock.

Originalrecessen:

Det skal være vitterligt, at i det Herrens år 1371 på apostlene sankt Filips 
og sankt Jakobs dag forsamledes rådmændene fra søstædeme i Lü

beck, fra Hamburg de herrer Bertram Horborg og Heine Hoyers, fra Ro
stock de herrer Arnold Kröpelin, Johan v. Kyritz, Gerwin Wilde og Ludolf 
Niendorp, fra Stralsund Herman v. Rode og Ludolf v. Kulpe, fra Wismar 
Didrik v. Rampen, Didrik Mönnik og Bertold Kalsow, fra Greifswald Sig- 
fred v. Lübeck, fra Stettin Herman Westfal, fra Anklam Ludolf Sotemund, 
fra Kolberg Henning Gemelin, fra Stargard Povl Mallin og Henning Rode- 
wold, fra Lübeck Jakob Pleskow, Simon Swerting, Bertram Vorrad, Johan 
Pertzeval, Segebod Crispin og Herman Osenbrugge, fra Kampen Gerrit 
Rabbe af Putten, fra Zierikzee <. . .>T) og gennemdrøftede disse nedenfor - 
anførte sager.

<l-5> . . .2)
<6> Endvidere vedrørende kongen af Danmarks lejde og også angående 

kongen af Norge og angående pundtolden er stædeme blevet enige om, at 
det skal vente indtil næste møde, der er fastsat til Stralsund til pinse.

<7> Endvidere skal enhver træffe afgørelse i sit råd angående borgene i 
Helsingborg og i Skanør med hensyn til, hvem man skal overdrage dem til, 
og hvordan man skal forholde sig heri, så at enhver kan meddele sin beslut
ning på nævnte møde i Stralsund.

<8-14> . . .2)
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<15> Endvidere skal de fra Greifswald sammesteds i Stralsund gøre regn
skab for de sild, som de tog fra fjenderne.

<16> Endvidere blev de fra Rostock og de fra Wismar mindet om, at de 
skulde besegle brevene fra sidste krig, det vilde de forelægge deres råd.

<17> . . .2)
1) navnet mangler. - 2) artiklerne 1-5, 8 -14 og 17 vedrører interne hanseatiske forhold, 

navnlig af økonomisk karakter.

35 [1371. Efter 1. maj - Før 1380 29. juni.]1)

Broder Egbert, prior for dominikanerklostret i Helsingborg, Niels Lave
sen, lektor sammesteds, Mikkel Pedersen, borgmester i Helsingborg, og Jens 
Skytte, borger, vidimerer Niels Jensen af Torps brev af 1371 1. maj, nr. 31.

Original i det svenske rigsarkiv.

Nulevende og fremtidige skal vide, at vi broder Egbert, prior i domini
kanerklostret i Helsingborg, broder Niels Lavesen, lektor i samme or
den sammesteds, Mikkel Pedersen, borgmester i Helsingborg, og Jens Skyt

te, borger sammesteds, erkender og erklærer, at vi har set og hørt den vel
byrdige mand Niels Jensen af Torps brev, uskrabet, ustunget og ubeskadiget 
i enhver henseende, indeholdende efterfølgende ordlyd: Niels Jensen af 
Torp til alle, der ser dette brev (o.s.v. = nr. 31). Til vidnesbyrd og sikkert 
bevis i denne sag har vi ovennævnte ladet dette brev bestyrke med vore segl.

1) vidissen må være udstedt inden 1380 29. juni, Rep. nr. 3294, da borgmester Mikkel 
Pedersen omtales som afdød og Jens Skytte som borgmester.

36 [1371.]J) 6. maj. Westminster.

Kong Edvard 3. af England opfordrer staden Rostock til at skaffe de en
gelske købmænd retslig fyldestgørelse for de hindringer, som nogle mænd 
fra Rostock har lagt i vejen for deres køb af sild på Skånemarkedeme.

Original i Rostockarkivet.

Ved kongen af Frankrig og England2).
Kære venner. Af en alvorlig klage fra nogle af vore købmænd, med

lemmer af købmandsforbundene i vort rige England, har vi erfaret, at da de 
sidste forgangne år efter sædvanlig skik var kommet med deres købmands-
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varer til Skånemarkedet i Danmark i den hensigt sammesteds at købe en vis 
mængde hvidsild, på folkesproget kaldet Skånesild, og lægge dem i tønder 
for at føre dem til vort nævnte rige, forhindrede nogle mænd fra Eders stad 
Rostock vore nævnte købmænd i, således som de plejede, frit at købe disse 
sild og på tilbørlig måde lægge dem i tønder til ikke ringe skade og tynge for 
disse vore købmænd. Kære venner, vi anmoder og beder Eder af hjertet om, 
at I vil foranledige, at der hurtigt sker samme købmænd retslig fyldestgørel
se for de tab, som Eders fornævnte mænd fra fornævnte stad således har på
ført disse vore købmænd, og om under hensyntagen til os at modtage og be
handle alle andre købmænd fra vort nævnte rige, der fra nu af måtte kom
me til fornævnte marked og andetsteds inden for Eders områder, som ven
ner og gavmildt vise dem Eders velvillige gunst i deres forehavender. Herved 
vil I, kære venner, vise os en ikke ringe ære og gunst, og til gengæld for det 
agter vi til hver en tid at yde Eder og Eders samme velvilje, gunst og nådes - 
bevisning, når I fra nu af på lignende måde kommer til vort nævnte rige el
ler andetsteds inden for vore magtområder. Givet under vort private segl i 
vort slot Westminster den 6. maj.

1) brevet mangler år, men står sikkert i forbindelse med det engelske underhus’ klage i 
nr. 12. - 2) titulaturen står på brevets bagside.

1371. 7. maj. Avignon. 37

Pave Gregor 11. bemyndiger den apostoliske nuntius Johannes Mauberti, 
kantor ved kirken i Noyon, til at kvittere for de penge, som indsamlerne 
af kirkelige frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer i Un
garns og Danmarks riger, skal overgive i Brügge, og videregive dem til køb
mændene Matteo di Meto, brødrene Antonio og Simone Guardi og Philippe 
de Guardi fra Firenze.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1371. 7. maj. Avignon. 38

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, at opkræve den tiende af alle kirkelige indtægter i Danmark, Norge 
og Sverige, der blev pålagt af pave Urban 5.

Afskrift i de pavelige kopibøger.



Nr. 39 7. maj 1371 26

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Henrik, 
biskop i Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, hilsen og apostolisk 

velsignelse.
I sin tid pålagde pave Urban 5., vor forgænger, salig ihukommelse, af vis

se grunde og med føje en tiende, som i det apostoliske kammers navn skulle 
opkræves hvert tredie år til bestemte terminer af alle kirkelige frugter, ind
tægter og indkomster i rigerne Danmark, Sverige og Norge, og overdrog op
krævningen og indsamlingen af denne tiende til Dig, som det udførligt inde
holdes i samme forgængers derom udfærdigede brev, hvis ordlyd fra ord til 
andet vi har ladet indføje i dette brev. Ordlyden af nævnte brev er følgende: 
Urban, biskop, Guds tjeneres tjener (o.s.v. = nr. DRB III 8 nr. 441). Da vi 
ønsker, at den således pålagde tiende skal indkræves, pålægger vi Dig, bro
der, som befaling ved apostolisk brev, at Du i overensstemmelse med dette 
brevs indhold og ordlyd skrider til opkrævning og indsamling af denne tien
de og på tilbørlig vis fører alt det ud i livet, som indeholdes i nævnte brev, 
idet Du under udelukkelse af appel tugter dem, der handler herimod, med 
kirkens straf. Givet i Avignon den 7. maj i vort første pontifikatsår.

39 1371. 7. maj. Avignon.

Pave Gregor 11. bemyndiger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sæ
des nuntius, til at anvende kirkens straf mod alle, der lægger hindringer i 
vejen for ham i egenskab af kollektor i Danmark, Sverige og Norge eller for 
hans underkollektorer.

Afskrift i Brugge.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Henrik, 
biskop i Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, hilsen og apostolisk 

velsignelse.
Da vi har ladet Dig beskikke som det apostoliske sædes nuntius og vor kol

lektor og indsamler i rigerne Danmark, Sverige og Norge, og da vi ønsker, at 
Du i dette kollektorembede med Guds hjælp kan have des større og bedre 
fremgang, med jo større myndighed Du er udstyret, giver vi med dette brev 
Dig, kære broder, fuld og uindskrænket myndighed til at anvende kirkens 
straf mod alle personer, såvel gejstlige og klostergivne som verdslige og adeli
ge og læge, uanset stand, rang eller stilling, som kunde hindre Dig eller de 
af Dig indsatte subkollektorer i nævnte kollektorembede, eller som berøver
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Dig eller fornævnte subkollektorer Eders gods eller ting i Din embedsperio
de; (dette gælder) uanset hvilken som helst apostolisk bestemmelse om en el
ler to dagsrejser1) eller andre, som er i modstrid med dette, også hvis de og i 
deres hele ordlyd burde have været særligt eller udtrykkeligt nævnt i dette 
brev, eller hvis det af det apostoliske sæde er blevet tilstået nogle i fællesskab 
eller særskilt, at de ikke kan rammes af interdikt, suspension eller bandlys
ning eller ved apostoliske breve stævnes for retten ud over visse begrænsnin
ger, som ikke i fuld udstrækning, udtrykkeligt og fra ord til andet omtaler 
den tilståelse. Givet i Avignon den 7. maj i vort første pontifikatsår.

1) jf. flg. nr. 40 note 1.

1371. 7. maj. Avignon. 40

Pave Gregor 11, pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, at tage den afdøde biskop Magnus af Vasterds’ efterladte gods i for
varing.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Henrik, 
biskop af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, hilsen og apostolisk 

velsignelse.
I sin tid, før Magnus, biskop af Våsterås, salig ihukommelse, døde, lod pa

ve Urban 5., vor forgænger, salig ihukommelse, af visse grunde og med føje 
samme biskops rørlige gods, gældskrav og tilgodehavender - hvilke, hvor 
meget og af hvilken art de end måtte være - særligt båndlægge som stående 
til sin rådighed og bestemmelse; og med visse indskrænkninger, som ne
denfor omtales, erklærede han det for ugyldigt og magtesløst, om nogen ef
ter det tidspunkt i kraft af en hvilken som helst myndighed bevidst eller ube
vidst skulde forsøge på noget andet. Og eftersom nævnte biskop senere, end
nu medens vor nævnte forgænger var i live, er gået al kødets gang, overdra
ger og pålægger vi Dig, vise broder, ved apostolisk skrivelse, at Du enten selv 
eller ved en eller flere andre ikke undlader med vor myndighed og i det apo
stoliske kammers navn at inddrive, opkræve og tage alt den fornævnte bi
skops rørlige gods, tilgodehavender og gældskrav til Dig, hvilket, hvor meget 
og af hvilken art og beskaffenhed det end måtte være, hvilke personer der 
end sidder inde med det eller står som gældsforpligtede for det, angående 
hvilket Du, dersom det er nødvendigt, summarisk, rent og klart og uden of-
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fentlighed og formelig rettergang skal skaffe Dig vished og så hurtigt, som 
Du bekvemmest kan, give vort kammer underretning. Alle, der handler el
ler sætter sig herimod, hvilken gejstlig grad, rang eller stand eller fortrinsstil
ling de end måtte indehave, selv om de glimrer ved bispeværdighed eller no
gen anden kirkelig eller verdslig værdighed, skal Du, når og så ofte det måt
te være nødvendigt, tvinge i kraft af vor myndighed, uden adgang til appel 
og under trussel om kirkelig straf og andre bodsforanstaltninger, som det vil 
synes Dig mest passende i henhold til graden af deres opsætsighed, idet Du, 
dersom det måtte vise sig nødvendigt, påkalder den verdslige arms hjælp 
hertil, uanset både vor forgænger pave Bonifacius 8.s bestemmelse, hvorved 
det forbydes, at sager i medfør af den myndighed, som et brev fra det apo
stoliske sæde indeholder, overdrages til andre end dem, der har en digni- 
tetsgrad, eller som har et personat eller er kanniker ved en kathedralkirke1), 
og uanset forbudet mod, at nogen stævnes for retten uden for sin stad og sit 
stifts område, undtagen i visse særlige undtagelsestilfælde, og i disse ikke ud 
over en dagsrejse fra grænsen for stiftet, eller uanset forbudet mod, at de af 
det apostoliske sæde beskikkede dommere ikke uden for den stad og det 
stift, i hvilke de er beskikkede, må skride ind mod nogen med en proces eller 
delegere deres myndighed til een eller flere andre i deres sted eller stævne 
nogen ud over een dagsrejse fra hans stifts grænser, og uanset bestemmelser
ne om to dagsrejser, vedtaget på det almindelige kirkemøde2), såvel som alle 
de andre apostoliske bestemmelser, der er i modstrid hermed, 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 ud over visse steder ved noget apostolisk brev, 
som ikke til fulde og udtrykkeligt og ord til andet nævner den tilståelse og de 
personer, klostre, ordener og deres sæmavne. Thi vi tilstår Dig ved dette 
brev fuld bemyndigelse til selv eller ved en anden eller ved andre fuldt og frit 
at kvittere, fri- og løsgøre hver og en, af hvem Du har modtaget gods, tilgo
dehavender og gældskrav, dog kun for det, som det tilkommer Dig at mod
tage. Det er ligeledes vor vilje, at vi påbyder og pålægger Dig i den hellige ly
digheds navn udtrykkeligt, at Du sørger for ved offentligt brev eller breve, 
beseglet med Dit segl, at give det fornævnte kammer oplysninger om hvert 
og hvert enkelt af dette gods, disse tilgodehavender og gældskrav. Men ord
lyden af nævnte begrænsning er som følger: Eftersom vor nævnte forgænger 
og ligeledes vi har villet det, så vil og befaler vi, at ud af dette gods, disse til
godehavender og gældskrav skal samme biskops gæld, som han har pådra-
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get sig til bestridelse af sine og sin kirke i Våsterås’ nødvendige udgifter, 
samt udgifterne til en hæderlig og sømmelig begravelse samt de bøder, der 
måtte skulle udredes til en eller anden, samt de betalinger, der tilkommer 
dem, som tjente samme biskop, medens han levede, og det i overensstem
melse med deres tjenestes art, endvidere de bøger, de ting og det gods, som 
nævnte biskop, medens han levede, erhvervede for sin fædrenearv eller ved 
personlig indsats og dygtighed eller på anden måde både fra hans kirke i 
Våsterås eller fra andet kirkeligt gods, af Dig fradrages på rette vis, dersom 
han har lovlige arvinger; og at dette forbehold skal på ingen måde udstræk
kes til de bøger, kalke, kors, klædninger og andre bispelige prydelser eller 
kirkelige kostbarheder, som var anvist samme kirke, førend nævnte biskop 
forestod dens ledelse, eller var anvist den af ham selv, medens han levede og 
stod i spidsen for samme. Du skal udføre denne vor befaling på en sådan 
måde, at Du hverken kan bebrejdes forsømmelighed eller beskyldes for util
børlig opkrævning. Givet i Avignon den 7. maj i vort første pontifikatsår.

1) jf. c. 11 in VIto de rescriptis I 3 (Friedberg II 941). - 2) c 28 X de rescriptis I 3 (Fried- 
berg II 81).

1371. 7. maj. Avignon. 41

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, at tage den afdøde biskop Hemming af Abos efterladte gods i for
varing.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) og under samme dato blev der skrevet til samme bi
skop af Slesvig angående beslaglæggelse af gods tilhørende - salig ihu
kommelse - den afdøde Hemming, biskop af Abo.

1) jf. nr. 40.

1371. 7. maj. Avignon. 42

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, at tage den afdøde biskop  Johan af Abos efterladte gods i forvaring.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) angående gods tilhørende biskop Johan af Abo muta
tis mutandis under samme dato.

1) jf. ordlyden i nr. 40.
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43 1371. 7. maj. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, at tage den afdøde biskop Mogens af Ribes efterladte gods i forva
ring.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor ærværdige broder Henrik af Slesvig, det aposto
liske sædes nuntius, hilsen o.s.v. angående gods tilhørende biskop Mo
gens af Ribe mut atis mut andis. Givet i Avignon den 7. maj i vort første pon

tifikatsår.
1) jf. nr. 40.

44 1371. 7. maj. Avignon.

Pave Gregor 11. bemyndiger faktorerne for købmændene Matteo di Me- 
to, brødrene Simone og Antonio Guar di og Philippe de Guar di fra Firenze, 
der opholder sig i Brugge, til at modtage de penge, som kollektoreme i «Un
garns og Danmarks riger« indbetaler til det apostoliske sædes nuntiusJohan
nes Mauberti, kantor ved kirken i Noyon.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

45 1371. 14. maj.

Bertold Pil, borger i Helsingborg, pantsætter en gård i Malmø til Svend 
Sakstorp, kannik i Lund.

1. Skånebrevsfortegneisen.

Bertold Pil, borger i Helsingborgs, pantebrev udstedt til Svend Saks
torp, kannik i Lund, på en gård i Malmø, som han havde købt af Pe
der Nielsen Klumpfod, og som stod i pant for 10 mark sølv. Givet dagen før 

Kristi himmelfartsdag 1371.

2. Udkast til Skåne brevsfort egneisen.

Bertold Pils, borger i Helsingborgs pantebrev, udstedt til herr Svend 
Sakstorp, kannik i Lund, på en gård i Malmø, som han havde købt af 
Peder Nielsen Klumpfod. Givet 1371.
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1371. 16. maj. 46

Herman Hermansen stiller sikkerhed for, at indtægterne af det kanonikat 
og den præbende ved kirken i Lund, som pave Urban 5. har givet ham ved 
provision, ikke overstiger 15 guldfloriner.

Notits i Vatikanet.
O
Ar (13)71 den 16. maj gav han1) kammeret forsikring om den sande vær- 

jLJLdi af nævnte frugter ved et brev af den ærværdige fader herr Niels, 
af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas: at nævnte frugter ikke 
var mere end 15 guldfloriner værd.

1) Herman Hermansen, jf. DRB. III 6 nr. 344 og 377.

1371. 21. maj. Pont-de-Sorgues. 47

Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Riga, biskoppen af Slesvig 
og dekanen ved St. Pierre i Avignon at indføre Ludvig Tat her i et kanonikat 
ved kirken i Lübeck.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor ærværdige brødre ærkebiskop (Sigfred) af Riga 
og biskoppen af Slesvig og til vor elskede søn dekanen ved kirken St.

Pierre i Avignon hilsen o.s.v. . . . Givet i Pont-de-Sorgues, Avignon stift, den 
21. maj i vort (pontifikats) første år.

1) hermed henvises til hovedbrevet, der ligesom følgebrevet følger de sædvanlige formler.

1371. 25. maj. Stralsund. 48

Reces af hansedagen i Stalsund.

Afskrift i hanserecesseme.

det Herrens år 1371 på pinsedag forsamledes rådmændene fra søstæ- 
deme i Stralsund, fra Lübeck de herrer Jakob Pleskow og Herman v. 

Osenbrugge, fra Rostock Arnold Kröpelin og Johan v. Kyritz, fra Wismar 
Didrik v. Rampen, Herman Kröpelin og Johan Dargetzow, fra Greifswald 
Everhard Rubenow og Arnold Lange, fra Stettin Henning Westfal og Jo
han, notar sammesteds, fra Kolberg Henning Gemelin, fra Preussen fra
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Thom Johan v. Lohe, fra Elbing Hartvig Beteke, fra Danzig Povl Sane, fra 
Zuidersøen fra Kampen Gerrit af Putten, fra Zierikzee Willem Willemssen, 
fra Stralsund Herman v. Rode, Henrik Scheele, Bertram Wulflam, Johan 
Wren, Johan Ruge og Ludolf v. Kulpe, og forhandlede og afsluttede 
nedenforanførte handlinger og sager.

<l-3> . . ?)
<4> Endvidere talte man med herr Henning Podebusk om, hvordan man 

skulde forholde sig med borgen i Falsterbo; desangående sagde han os, at al
le, der kom didhen fra stædeme, skulde være sikre på liv og gods.

<5> Endvidere angående tolden blev der truffet aftale således: i Falsterbo 
skal herr Henning indsætte een (foged) og de fra Lübeck og fra de vendiske 
stæder een og de fra Preussen og de fra Zuidersøen een. De skal opkræve 
pundtolden og opbevare den i en kiste, hvortil enhver skal have nøgle. På 
dette punkt vilde de fra Rostock og de fra Wismar ikke være med. Deslige 
skal de fra Lübeck og fra den vendiske side have een (tolder) i Skanør og de 
fra Preussen og fra Zuidersøen een, hvilke skal oppebære tolden og ligeledes 
opbevare den i en kiste, hvortil enhver skal have en nøgle. Og udbyttet af 
begge toldafgifter skal man bringe til Stralsund til sankt Mikkelsdag, hvor 
alle stæder kommer sammen.

<6> Endvidere må man nedsalte sild i Falsterbo, i Skanør og i Malmø, og 
dér skal enhver, der er sin egen herre, komme med sit fulde harnisk, og alle 
skal holde sammen, og ingen købmænd skal ligge blandt fiskere under straf 
af tre lødige mark, og ligervis skal det ikke tilstedes nogen at ligge der. Vil 
nogen nedsalte andetsteds end disse tre steder, kan han gøre det uden bøde.

<7> Ligeledes skal alle forliges godt med hinanden, og angående den, der 
volder strid med skade til følge, desangående er stædeme blevet enige om, 
at enhver skal dømme sine egne folk på en sådan måde, at en anden betæn
ker sig. Og eftersom der for et år siden var strid mellem dem fra Rostock og 
dem fra Stralsund, nemlig angående deres fiskere i Skåne, har hansestæder- 
ne taget sig af den strid, således at den skal være stillet i bero, og ingen må 
rejse strid desangående under højeste straf, eftersom stædeme vil føre for
handlinger derom på det næste rådsmøde, de holder efter sankt Mikkels
dag, og foranledige, at den, der har forbrudt sig, sked give bøde.

<8> Endvidere skal enhver foged indkræve pundtolden i Skåne hos alle 
dem, der ligger på hans fed og ikke er med i forbundet; undtaget er de, der 
hører under kongen af Danmark. Men af englændere, flamlændere, bra- 
bandere og af alle dem, der ikke er i forbundet og ikke ligger på feddet, skal
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pundtolden i Skanør opkræves af fogedeme fra Wismar og fra Kampen, i 
Falsterbo af fogedeme fra Lübeck og fra Preussen. I Malmø skal de fra Lü
beck indsætte en retskaffen borger og de fra Rostock dertil een, som skal op
pebære pundtolden. De penge skal alle give beseglet brev om og overdrage 
dem til Stralsund til sankt Mikkelsdag.

<9> Endvidere skal enhver stad til sankt Mikkelsdag i Stralsund medbrin
ge hele sin pundtold, som den har opkrævet af fremmede.

<10> Angående tolden i Malmø enedes man om, at de fra Helsingborg 
skal beskikke en skriver did og en skriver eller en anden retskaffen mand på 
stædemes vegne; de skal opkræve tolden og gøre regnskab derfor på sankt 
Mikkelsdag over for stædeme i Stralsund. Og de samme to, som af Lübeck 
og Rostock bliver sat til at opkræve pundtolden, de skal også indsætte en til 
at indkræve tolden på stædemes vegne.

<11> Endvidere forhandlede de fra Lübeck på (Johan) Wartbergs2) vegne 
om den kogge fuld af mel, som blev taget fra heim i Øresund. Herom skal 
enhver tale med sine høvedsmænd og medbringe svar desangående til sankt 
Mikkelsdag. Dette skete i den første krig. Desuden sked enhver i sit råd drøfte 
spørgsmålet om de skibe, der blev opbrændt foran Helsingborg, hvor de på 
stædemes befaling skulde ligge; også herom skulde de medbringe et svar til 
sankt Mikkelsdag.

<12> . . . !)
<13> Endvidere aflagde herr Gregor Swerting regnskab vedrørende bor

gen i Helsingborg på den måde, at man blev ham 462 mark skyldig ud over 
alt det, som han havde modtaget. Og desangående har han givet enhver et 
brev om regnskabet, som enhver kan forelægge for sit råd. Og pengene skal 
han oppebære af de første penge, som forfalder i Skåne; men betalingen, 
som man skal give ham for hans tjeneste, skal stå i bero indtil sankt Mikkels
dag, når stædeme kommer sammen.

<14> . . . T)
1) § 1 handler om regnskabet for pundtolden, §§2-3 om forhandlinger med Norge, § 12 

om forholdet til Rostock og Wismar og § 14 om forholdet til Livland. - 2) jf. nr. 92.

[1371.] 25. maj. Stralsund. 49

Hansestædemes rådmænd, forsandet i Stralsund, meddeler staden Riga, 
at kong Valdemar 4. Atterdag endnu ikke har villet besegle de indgåede 
traktater mellem Danmarks riges råd og hansestædeme, beder Riga om at

3 - D.R.B. 3. Række. IX
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sende repræsentanter til nye forhandlinger i Stralsund 29. september og 
meddeler, hvad der er besluttet vedrørende pundtolden.

Original i Revalarkivet (nu i Koblenz).

Vor velvillige indstilling til efter ønske at være til behag i alt med for
smag på tjenstvillighed og æresbevisninger (tilforn).

I skal vide, at vi dags dato i fællesskab var forsamlet i Stralsund og for
handlede med de Danskes konge og hans mænd angående de forhandlin
ger, der forrige år i kongens navn blev forhandlet med hansestædeme, og 
som blev beseglet1); angående dette synes det os klart, at kongen endnu ikke 
har viljen til at besegle denne overenskomst med sit eget segl. Vi ved dog ik
ke, om han vil imødekomme de fornævntes vilje i tiden mellem nu og næst
kommende Mikkelsdag. Men biskopperne, ridderne og væbnerne sagde, at 
de som retskafne mænd fuldt og helt vilde overholde disse forhandlinger, 
som de gav os beseglet. Endvidere skal der blive tilskrevet Eder fra os, hvis 
han ikke inden aftalte Mikkelsdag besegier disse forhandlinger, eller hvis der 
desangående skulde blive foretaget noget andet i mellemtiden. Vi beder 
Eder meget indtrængende om, at I uden al tvivl sender Eders udsendinge til 
det kommende hansemøde til sankt Mikkelsdag i Stralsund. Dernæst skal I 
vide, at vi angående pundtolden i fællesskab er blevet enige på denne måde: 
. . .2) Givet pinsedag under de herrer rådmænd i Stralsunds sekret, som vi 
alle bruger til dette brev.

Ved rådmændene fra søstædeme, nemlig i den vendiske side, i landet 
Preussen, i Kampen og ved Zuidersøen, der nu er forsamlet i Stralsund.
1) traktaterne af 1370 24. maj. - 2) herefter følger § 1 i nr. 48.

50 1371. 1. juni. Nykoping.

Leek Ofradsson, ridder, pantsætter alt sit fædrene og mødrene gods i Va- 
stergotland til ridderen herr Erik Kattilsson, Sveriges riges marsk, for 200 lø
dige mark. - Brevet besegies af fem svenske riddere og seks væbnere, hvori
blandt som nr. 2 af væbnerne: Absalon Kjeldsen.

Vidisse 1396 10. november i rigsarkivet.
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1371. 2. juni. Nyhus. 51

Henneke Lasbek, kaldet Nyppemey, væbner, erklærer, at hvis greverne 
Henrik 2. og Klaus af Holsten betaler deres gæld til ham på 300 lybske 
mark, skal de være fri for gælden til Rudolf Skinkel. - Givet på Nyhus år 
1371 efter Guds fødsel mandagen næst efter trinitatis.

Original på Gottorp.

1371. 23. juni. 52

Biskop Henrik af Slesvig henlægger jomfru Maries, apostlene Peter, An
dreas og Jakob, Helligkors’ og Katarinas altre i kirken i Haderslev til kapitel
samfundet sammesteds.

Afskrift i rigsarkivet.

Henrik, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Slesvig, til alle, 
.der får dette brev at høre eller se, hilsen evindelig med Gud.

Skønt vi er forpligtet til at vise alle øm næstekærlighed, så er vi dog navn
lig og i videste omfang forpligtet over for dem, som på helsebringende vis 
har valgt at vie sig til og forrette den Guds tjeneste, som er dyrebar. Der
for skal I vide, at de ærværdige mænd, vore elskede sønner Tyge, kantor, og 
hele kapitlet ved kirken i Haderslev, under klage har berettet for os, at deres 
kirkes fællesgods på forskellig vis er blevet lagt øde af onde mennesker og af 
pesten, og det i en sådan grad, at de ikke på passende måde kan have deres 
underhold af godsets indtægter, men nærer frygt for, at de nødtvungent må 
give sig på flugt og blive tvunget til i fjerne egne og adsplittet på mange ste
der, hvor de kan have bedre ophold, fremføre deres sorgfulde klager. Af fa
derlig medfølelse med disse elskede sønners nød og optændt af et fromt øn
ske om at afhjælpe deres betrængte kår, såvidt det står til os, så den for
nævnte kirke ikke, efter at disse er spredt til alle sider, skal være berøvet 
gudstjenestens pryd og stå forladt, henlægger vi den hellige jomfru Marias 
alter, apostlene sankt Peters, sankt Andreas’ og sankt Jakobs alter, Hellig
kors’ alter og sankt Katarinas alter, hvilke findes sammesteds - skønt ind
tægten er ringe - til det højtelskede kapitelsamfund og inkorporerer dem 
uadskilleligt med alle deres tilliggende og rettigheder. Givet under vort segl i 
det Herrens år 1371 dagen før den hellige Johannes Døberens dag.
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53 1371. 24. juni.

Palle Nielsen skøder fru Kristine, enke efter herr Lars Hvas, to gårde i Si
menstrup og to tofter i Sahl.

Silkeborgske registratur (1558).

Fremdeles et brev af Palle Nielsen på latin, at han erkender at have 
skødet fru Kristine, enke efter herr Lars Hvas, to gårde i Simenstrup i 
Sahl sogn tillige med to tofter i Sahl. Givet 1371 på sankt Hans dag.

36

54 1371. [Efter 29. juni.]1)

Herr Godskalk Lange, vikar i Risby, erkender at have oppebåret alt, hvad 
hans moder har efterladt ved sin død.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Herr Godskalk Lange, vikar i Risby, der var til stede for rådet og ved 
.bogen, erkendte, at han af Henrik Brunsvig, hans moder fru Adelheid 
Vickes testamentseksekutor, har modtaget og til fulde oppebåret alt, hvad 

hans fornævnte moder havde efterladt sig efter sin død, idet han erklærer 
denne Henrik og alle, hvem det vedkommer, fuldstændigt kvit og løst fra et
hvert krav.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet, men er beskåret; den foregående side er da
teret 29. juni.

55 1371. 4. juli. Freienwalde.

Markgrev Otto af Brandenburg lover kong Valdemar 4. Atterdag og på 
dennes vegne hertugerne af Bayern, at han efter en kendelse af markgrev 
Frederik af Meissen vil tilbagegive det gods, der blev frataget kongen i Oder
berg.

Original i rigsarkivet.

Vi Otto, af Guds nåde markgreve af Brandenburg, erkender åbent med 
dette brev, at vi på vor ære og gode tro har lovet og lover den højbåme 
fyrste og herre, herr Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, hans 

arvinger og hans efterfølgere og til hans hånd de ædle herrer og fyrster, her
tug Stefan den gamle, hertug Stefan den unge, som man kalder Knustelin,
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hertug Frederik og hertug Johan, der er brødre og sønner af fornævnte den 
gamle hertug Stefan, (alle) af Bayern, at vi angående det gods, som vi har 
frataget den fornævnte konge i Oderberg, henskyder det til markgrev Frede
rik af Meissens afgørelse inden tre uger fra førstkommende søndag i Treu- 
enbrietzen, om den fornævnte konge har forbrudt sit gods og sine penge til 
os. Men hvis den fornævnte konge ikke har forbrudt sit gods, så skal og vil vi 
efter samme markgreve af Meissens afgørelse godvilligt, i fuldt omfang og 
uden opsættelse tilbagegive og erstatte den fornævnte konge, hans arvinger 
og hans efterfølgere godset og pengene. Og dette skal og vil vi gennemføre 
med den samme markgreve af Meissen, at han samme dag bestemt skal for
lige og forsone os uden nogen tøven og uden udflugter. Men hvis vi ikke den 
fornævnte dag fuldbyrder og opfylder alle disse forskrevne artikler, punkter 
og sager over for den fornævnte konge, så kan han mane os i kraft af dette 
brev, og forholdet skal være, som det tidligere har været mellem ham og os, 
før dette brev blev givet. Desuden giver vi den fornævnte konge sammen 
med alle hans mænd og visse sendebud lejde og sikkerhed med hensyn til at 
komme til det fornævnte møde, under opholdet dér og under tilbagerejsen 
til deres opholdssted i forholdet til os og til alle dem, der vil gøre eller undla
de at gøre noget for vor skyld, og det uden al argelist og uden svig. Givet og 
skrevet foran Freienwalde ved Oder år 1371 efter Guds fødsel første fredag 
efter de hellige apostle sankt Peters og Paulus’ dag. Til vidnesbyrd og til 
større sikkerhed har vi befalet, at vort segl med vort vidende skal hænges un
der dette brev.

1371. 13. juli. 56

Mogens Pedersen af Magiarp kvitterer Veste Hågensen for 20 mark sølv. 

Skdnebrevsfortegnelsen.

Mogens Pedersen af Magiarp bekender at have fået 20 mark godt, lø- 
. digt sølv, som Moder Mortens skyldte, af Veste Hågensen. Givet søn
dagen efter ottendedagen efter apostlene Peders og Povls dag 1371.

1371. 13. eller 20. juli. Stettin. 57

Kong Valdemar 4. Atterdag slutter forlig med ridderen herr Ture Knud
sen, efter at denne har betalt ham 200 mark lybske penge.
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Afskrift på det kongelige bibliotek.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, er
kender åbent med dette brev og gør vitterligt for alle dem, der ser og 
hører det læse, at vi angående al den splid og tvedragt, som vi har haft i vor 

sag mod ridderen herr Ture Knudsen, har forligt og helt og holdent venska
beligt udsonet os med ham, hvis han giver og fyldestgør os de 200 mark lyb
ske penge til den termin, således som han herom har givet os sine breve. 
Endvidere erkender vi, at vi på ingen måde hverken har udleveret eller for
lenet nogen med samme herr Tures gods, det være sig fast ejendom eller løs
øre eller hvad det kaldes. Til vidnesbyrd herom har vi med vort vidende la
det vort segl hænge under dette brev, som er givet og skrevet i Stettin år 
1371 efter Guds fødsel på den hellige jomfru sankt Margretes dag.

58 1371. [14.] juli.

Ærkebiskop Niels af Lund pålægger gejstligheden i Lunds ærkestift at 
forkynde bandlysningen af munken fens Krafse fra Esrom kloster, som har 
svigtet sit klosterløfte og afkastet munkekutten.

Afskrift på det kongelige bibliotek.

Niels o.s.v. til de ærværdige og gode mænd, de herrer abbeder, prælater, 
priorer, kanniker og andre, der beklæder en dignitet og er pæsteviede 

med sjælesorg, og til sognepræster, vikarer, kapellaner og offentlige notarer 
i kirkeprovinsen, i staden og stiftet Lund hilsen med Gud og med ønske om 
virkningsfuld udførelse af denne vor befaling.

Den ærværdige fader, den herre broder Peder, abbed i Esrom kloster af 
cistercienserordenen i Roskilde stift, har klaget til os over, at en broder Jens 
Krafse, munk, der har aflagt klosterløfte i fornævnte kloster, ubetænksomt, 
nemlig efter djævelens tilskyndelse, har forladt ordenen, kastet munkekut
ten og er vendt tilbage til denne verden og nu går iklædt verdslig dragt til fa
re for sin sjæl, til ikke ringe anstød for såre mange og til skændsel og fortræd 
for samme cistercienserorden. Og ved den handling, nemlig ved så frækt at 
opgive sin ordensdragt, har han utvivlsomt pådraget sig bandlysningsstraffen 
i henhold til de kanoniske bestemmelser1). Og skønt den fornævnte herr ab
bed flere gange personligt og gennem sine munke kærligt havde ladet denne 
forløbne munk formane om, at han, ramt i sit inderste hjerte, snarest muligt 
skulde vende tilbage til sin orden og opgive sit frafald og i ydmyghed under-
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kaste sig ordensdisciplinen, lægger og lagde dog samme Jens, der glemmer 
sin frelse og nærer foragt for den ham gjorte formaning, som en hårdnakket 
og genstridig person overhovedet ikke vægt på at vende tilbage til sit kloster i 
tillid til den verdslige arms magt, hvorfor den herre abbed indtrængende 
har bedt vor ærværdige broder i Kristus den herre biskop af Roskilde om, at 
fornævnte Jens, der er forløben og ifaldet band, skulde erklæres for bandlyst 
af de ham undergivne præster; men som samme herr abbed i egen person 
har fremført over for os, nægtede den samme herre biskop aldeles at gøre 
dette. Derfor tog samme herre abbed sin tilflugt til os som den overordnede 
instans angående fornævnte afslag og angående omtalte Jens’ stivsind og be
klagede sig svarligen til os, idet han bønfaldt os om, at vi snarlig måtte ville 
forskaffe ham et gavnligt middel mod det anførte. Efter at vi derfor har 
overvejet hans rimelige bønner og tilstrækkeligt er blevet sat ind i denne sag, 
erklærer også vi på indtrængende opfordring af den fornævnte herr abbed i 
Esrom, at den fornævnte broder Jens, som vor generalofficial i åndelige sa
ger, der sad til doms ved vor kirke i Lund, af denne grund havde erklæret 
for bandlyst, med navns nævnelse er bandlyst med dette brev. Både i den 
hellige lydigheds navn og under den bandlysningsstraf, som vi fælder mod 
Eder og enhver af Eder - dog først efter tre gange forudskikket kanonisk på
mindelse - hvis I foragter at adlyde vore befalinger, pålægger vi Eder alle og 
enhver af Eder som vor befaling med dette brev, at I hver eneste søn- og hel
ligdag offentligt i Eders kirker og andetsteds, hvor I måtte blive opfordret 
dertil, under klokkeringning og med tændte og siden slukkede lys erklærer 
og ved andre lader erklære, at oftenævnte Jens Krafse på denne måde er 
bandlyst og strengt bør undgås af alle troende kristne. Vi vil desuden og på- 
byder som befaling under fornævnte straf, at hvis fornævnte forløbne Jens, 
på den måde bandlyst, en måned efter denne kundgørelse fremturer i sin 
forhærdelse - det ske ikke - da skal gudstjenesten helt standse i det sogn, i 
den stad eller på den borg, hvor han har sin bopæl eller hvor han opholder 
sig. I skal ikke holde Eder tilbage fra denne bandlysning og fra vor befaling, 
førend han vender tilbage til sin orden og til omtalte kloster i Esrom og gør 
sig fortjent til at få syndsforladelsen, eller om I måtte få en anden befaling 
fra os. Men til tegn på udførelse af denne vor befaling skal I, som får op
fordringen, tilbagesende dette brev, beseglet med Eders segl. Til klart vid
nesbyrd om alt det fornævnte har vi ladet vort segl hænge under dette brev. 
Givet o.s.v. i det Herrens år 1371 mandag før den hellige jomfru Margretes 
dag.

1) jf. c. 24 X De regularibus III 31 (Friedberg II 578).
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59 1371. 20. juli. Rorchen.

Kong Valdemar 4. Atterdag og Frederik, hertug af Bayern, mægler forlig 
mellem markgrev Otto af Brandenburg og hertug Kasimir 4. af Stettin.

Original i Greifswald.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, og 
Frederik, pfalzgreve ved Rhinen og hertug af Bayern, erkender og 
gør vitterligt og åbenbart med dette brev for alle folk, der ser eller hører det 

læse, at vi med deres samtykke og gode vilje venskabeligt har forligt og forso
net de højbåme fyrster, herr Otto, markgreve af Brandenburg, på den ene 
side og herr Kasimir, hertug af Stettin, samt hans brødre på den anden side 
vedrørende al den splid og tvedragt, der nu i lang tid og indtil denne dag er 
foregået mellem dem, således som herefter står skrevet. Den nævnte mark
grev Otto skal lade de fornævnte hertuger af Stettin uden al hinder blive ved 
alle de borge, stæder, lande og folk, som fordum hertug Bamim af Stettin, 
deres salig fader, har haft og besiddet, og han skal på ny med sine breve 
stadfæste dem alle de breve, som de har fra markgrev Ludvig den ældste og 
markgrev Ludvig Romeren, salig ihukommelse, angående de samme borge, 
lande og gods, og overholde og opfylde disse over for dem uden svig, og det 
uden skade for de breve, som de har givet den fornævnte hertug Bamim og 
hans arvinger på de samme borge, befæstninger og gods, disse breve skal li
gefuldt forblive i kraft og gyldighed som forhen. Ligeledes har vi forhandlet 
og afsagt dette: de fornævnte hertuger af Stettin skal atter over for den for
nævnte markgrev Otto og hans arvinger stadfæste alle de breve, som for
nævnte hertug Bamim har givet fornævnte markgrev Ludvig den ældste og 
markgrev Ludvig Romeren, med alle de punkter eller aftaler de måtte inde
holde. Vi har også forhandlet og afsagt dette mellem dem, at begges fyrsten
dømmer, stæder, borge, lande og folk skal have og nyde al fred, ro, frihed, 
nåder, rettigheder og alle gode sædvaner, som de fordum har haft på begge 
sider under deres forgængere efter vidnefast udsagn, hvad det så end måtte 
dreje sig om. Og hvis nogen overtræder disse punkter eller et af dem og ikke 
overholder dem, så sked de fornævnte, markgreven af Brandenburg og her
tugerne af Stettin, i troskab og af al deres magt være hinanden behjælpeli
ge, så såre den ene bliver opfordret dertil af den anden, og skal med ret og 
magt tvinge den samme lovovertræder til, at han uden svig overholder de 
punkter og sædvaner, som forskrevet står. Desuden har vi forhandlet og af
gjort, at alle fanger på begge sider hos de fornævnte herrer skal løsgives og
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være fri uden svig, undtagen dem, der har forholdt sig æreløse i forbindelse 
med deres fangenskab1). Endvidere skal alle aftalte løsepenge, der endnu ik
ke er forfaldet eller betalt, hvad enten der er stillet sikkerhed for dem eller 
ikke, uden svig forblive uopkrævet og ikke modtages. Desuden skal på begge 
sider alle penge, der endnu ikke er forfaldet i forbindelse med aftalt løse
sum, helt eller delt, lovet, tilsikret eller garanteret, forblive umanet og være 
løs og fri uden svig. Desuden har vi forhandlet og afsagt dette mellem dem: 
at de på begge sider med alle deres borge, stæder, lande og folk, som ligger 
og hører hjemme i deres fyrstendømmer, uden al svig skal overholde og be
vare en evig og stadig fred. Men hvis nogen blandt deres undergivne bryder 
freden og ikke holder den, så skal herrerne på begge sider, på hvad tids
punkt den ene end bliver opfordret dertil af den anden, af al kraft og i tro
skab slå følge med hinanden og være hinanden behjælpelig mod fredsbryde
ren og optræde mod ham, efter hvad loven kræver. Vi erkender også med 
dette brev - og det er nu blevet forhandlet på samme måde som sidste fredag 
for fjorten dage siden på øen ved Freienwalde - at de fornævnte herrer, 
markgreven og hertugerne, har tilsikret og garanteret, hver med 12 af deres 
mænd ligesom i dag her i Rorchen, stedse, fuldstændigt, i troskab og uden 
svig at overholde og gennemføre adle disse forskrevne forhandlinger og ken
delser. Desuden har vi forhandlet og afsagt, at alle fredsbrud, der på begge 
sider er sket inden for den fred, de fornævnte herrer har aftalt, skal godtgøres 
og erstattes uden al svig. Med vidnesbyrd i dette brev, som er forseglet med 
vore vedhængende segl. Givet på gården Rorchen år 1371 efter Guds fødsel 
søndagen før sankt Maria Magdalenes dag.

1) svigtet et givet ord eller undladt at opfylde fastlagte betingelser.

1371. 20. juli. Rorchen. 60

Markgrev Otto af Brandenburg stadfæster for hertugerne Kasimir 4., 
Swantibor 3. og Bugislav 7. af Stettin alle de breve, som markgreverne Lud
vig den ældre og Ludvig Romeren havde givet deres fader hertug Bamim 3. 
af Stettin. Blandt vidnerne den såre høje fyrste herr Valdemar, konge af 
Danmark.

Efter tryk hos Schwartz.
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61 [1371]1) 21. juli. Lübeck.

Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck svarer kong Edvard 3. af Eng
land vedrørende dennes klage over de forhindringer, de engelske købmænd 
er udsat for i Skåne.

Afskrift i Lübeckarkivet.

Eers hengivne borgmestre og rådmænd i staden Lübeck i ydmyghed til 
den såre høje og glorværdige fyrste og herre, den stormægtige herr 
Edvard, Frankrigs og Englands konge, vor nådige velynder, og med redebon 

vilje til at opfylde alle ønsker om følgagtighed, ærbødighed og lydighed.
Berømmelige fyrste. Vi har med tak og med den ærbødighed, som det 

sømmede sig, modtaget og klart fattet velviljen i Eders højheds brev, herre, 
hvis indhold var, at nogle fra vort land havde forhindret Eders mænd, køb
mænd fra Eders rige, som sidst forgangne år opholdt sig med deres køb
mandsvarer i Skåne i Danmarks rige for at forskaffe sig sild og drive køb- 
mandsskab, i at købe sild og lægge dem i tønder, idet vi som svar meddeler 
Eder, høje konge, at vi, eftersom denne sag ikke blot berører os, men også 
de andre rådmænd i søstædeme og alle hansekøbmænd, af den grund ikke i 
øjeblikket har kunnet give Eder et omgående og endeligt svar, men vi vil 
med så virkningsfuld omhu som muligt på trofast vis forelægge Eders omtal
te sag for søstædemes rådmænd, som samles i nærmeste fremtid, og som 
derpå øjeblikkeligt vil affatte et mere udtømmende svar til Eder, velbyrdige 
og høje fyrste, idet vi ubetinget af al vor evne og i al vor stræben ikke uden 
grund stedse agter at være Eders kongelige majestæt til behag i lydighed og 
ærbødighed og med ydmyge bønner anråber Eder på Eders højmods tinde 
om, at I med henblik på Gud og under hensyn til vor stedsevarende, omend 
ubetydelige tjenstvillighed vil værdiges - således som I altid hidtil har plejet 
at være - at være og forblive vor og vore borgeres velvillige velynder, deres 
virkningsfulde befordrer og nådige herre, idet vi fast stoler på, at I i alle 
henseender vil vise os og vore yderligere nådig velvilje overensstemmende 
med, hvad I er slået ind på. Den evindelige kongernes konge bevare, bestyr
ke og sikre Eders kongelige person, der byder over os, uskadt og lykkelig i et 
langt liv. Givet i Lübeck dagen før sankt Marie Magdalene dag under vor 
stads store segl.

1) jf. nr. 12 og nr. 36.
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[1371]1) 5. august. 62
Magistrater, rådmænd og borgere i Dordrecht akkrediterer deres foged 

Willem Eliwoldssen til rådet i Lübeck angående problemer vedrørende 
pundtolden i Skåne.

Original i Lübeckarkivet.

Til de agtværdige og såre gode herrer rådmænd i staden Lübeck og til 
alle andre, der tilslutter sig dem, og hvem det vedkommer, vore elskede 
venner2).

Med forudskikket ydmyg anbefaling. Ærværdige herrer og såre kære ven
ner. Det er Eder vitterligt, hvilke store og svære udgifter vi har afholdt som 
følge af de stridigheder, der tidligere blev udkæmpet mod kongen af Dan
mark sammen med andre fyrster og stæder, og hvorledes vi fortsat sammen 
med alle de andre, der er tilsluttet os, stedse er rede til at yde de tjenester og 
udgifter, som vi med Guds bistand efter ærens krav skal for at fuldbyrde 
dette forbund. Ligeledes blev det blandt det andet, som der forud er truffet 
bestemmelse om, meddelt os, at vi skulde tage pundpenge af vore bymænd, 
som besøgte Skåne i det forgangne år, af de beløb, der går på hver enkelt, til 
afkortning i de penge, som skulde modtages sammesteds, hvilke vi har 
gjort hos nogle, som personlig gav møde for os; af andre fraværende har vi 
stadig intet fået, men angående dem agter vi, som det sømmer sig, så snart 
som muligt efter forudgående streng påmindelse at træffe en afgørelse, såle
des som vor foged, skipperen Willem, søn af Eliwold, vore kære bymand, på 
fyldestgørende måde i enkeltheder vil klarlægge. Idet vi af vort inderste hjer
te beder Eder, ærværdige, gode mænd, om at vise vor bymand og foged 
Eders gunst og befordring angående det fornævnte og i det, som efter for
nuft skal være os til held, bør I med henblik på vor stedsevarende tjenstvil
lighed værdiges at have tiltro til alt, som vil blive sagt Eder af samme, som 
om det blev sagt af os. Den Højeste bevare Eder i alt godt. Givet tirsdagen 
efter den 1. august.

Magistrater, rådmænd og alle borgere i byen Dordrecht.
1) Willem Eliwoldi optræder som Dordrechts repræsentant ved forhandlingerne i Stral

sund 1371 27. oktober, nr. 125. - 2) adressen står på brevets bagside.
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63 1371. 9. august.

Broder Thomas og konventet i Ryd kloster skøder alt deres gods i Bylde- 
rup sogn, som afdøde Erik Skram har overdraget dem, til Niels Jensen til 
gengæld for Erik Skrams anpart i Haaldesgaard.

Afskrift i Løgumbogen.

Broder Thomas og hele det menige konvent i Ryd til alle, der ser dette 
brev, hilsen med alles frelser.

Alle, såvel fremtidige som nulevende skal vide, at vi til nærværende brev
viser Niels Jensen med dette brev skøder, hjemler og overdrager til evig og 
retmæssig besiddelse alt vort gods i Bylderup sogn med agre, enge, møller og 
bygninger, som Erik Skram salig ihukommelse overdrog os før sin begravel
se, til gengæld for en anpart af hans gods i Haaldesgaard. Til vidnesbyrd 
herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1371 da
gen før den berømmelige martyr sankt Laurentius’ dag.

64 1371. 9. august. Stockholm franciskaner kloster.

Kong Albrecht af Sverige lover at imødegå den indre strid og mistro i sit 
rige, erklærer at ville støtte sig til sit rigsråd med de borge og lande, han sid
der inde med, og med dem, som han indløser fra sin fader. Desuden lover 
han det alle de borge i Blekinge, Skåne og Halland og i Sverige, som han 
måtte erhverve, og endelig lover han dem, der besidder gods i Sverige, men 
bor i Danmark eller Norge, at de må beholde det mod at gøre sædvanlig tje
neste.

Efter tryk i Diplomatarium Svecanum.

Vi Albrecht, af Guds nåde de Svears og Gotars konge og herre over 
landet Skåne, sender alle dem, der hører eller ser dette brev, hilsen 
med Gud.

. . . Fremdeles lover vi dem at overdrage alle de borge i Blekinge, i Skåne, 
i Halland og i Sverige, hvor de end ligger, og som vi kan få i vor magt, til 
forvaring for rigets råd og for hele riget og til vores, deres og rigernes be
stand. . . . Fremdeles skal de, som har gods i riget Sverige og har besiddelser 
i Norge eller i Danmark, nyde deres gods under den tid de gør os og riget 
Sverige den pligtige tjeneste og ikke er eller bliver rigets fjender, såfremt det
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er således, at Sveriges mænd også nyder samme ret i Norge og Danmark. 
Givet i franciskanernes kloster i Stockholm i det Herrens år 1371 dagen før 
ærkedegnen og martyren sankt Laurentius’ dag under vort sekret.

1371. 9. august. 65

Absalon Rønning, væbner, oplader til Ebbe Piik det gods i Brannarp og 
Steninge, som han havde købt af Arvid Piik.

Original i det svenske rigsarkiv.

Absalon Rønning, væbner, til alle, hvem dette brev når, hilsen med Gud. 
ZjL Jeg vil, at det med ordlyden af dette brev skal stå klart for alle, at 
jeg overdrager, oplader og giver den velbyrdige mand herr Ebbe Piik alt mit 
gods i hænde i Brannarp og Steninge, som jeg ved sandt køb har erhvervet 
fra Arvid Piik1), at besidde med rette evindelig, og jeg forpligter mig med 
dette brev til at skøde og hjemle ham fornævnte gods med alle dets tilliggen
der og det, der findes på godset. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt un
der dette brev. Givet i det Herrens år 1371 dagen før sankt Laurentius’ dag.

1) jf. DRB. III 8 nr. 431.

1371. 14. august. 66

Kong Magnus af Sverige løslades af fangenskabet mod betaling af 12000 
lødige mark, afståelse af hele sit rige tillige med al ret til Skåne.

Referat af Olaus Petri.

Endvidere måtte kong Magnus oplade kong Albrecht hele riget frit med 
I al den ret, han havde til Skåne; thi1) kong Albrecht havde i sinde at 
indtage Skåne igen, og derfor skrev han sig i sine breve som Sveriges og Gd- 

talands konge og herre over landet Skåne.
1) denne sætning må være Olaus Petris egen tilføjelse.

1371. 18. august. 67

Biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, stævner Johan 
Luman og herr Hartvig Wulf vikarpræster i Kiel, samt Simon v. Stettin,
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kannik i Bordesholm kloster, til at give møde på bispens borg Svavsted den 
25. august, fordi de har nægtet at påtage sig de hverv, han som apostolsk 
nuntius har pålagt dem.

Afskrift i notarakt i Gottorp Landesarchiv.

68 1371. 25. august. St. Ansgar kirkegård i Bremen.

Natarialvidnesbyrd af Johan Sehusen, kejserlig notar, at Stefan, provst i 
Bordesholm kloster, har appelleret biskop Henrik af Slesvigs stævning 18. 
august, nr. 67, af Johan Luman og Simon v. Stettin til paven.

Afskrift i notarakt i Gottorp Landesarchiv.

69 1371. 26. august.

Testamente af Herman Schonenberg, borger i Lübeck.

Efter tryk i Meklenburgisches Urkundenbuch.

For det første giver jeg til kirken i Falsterbo fem mark, ... til hospitalet i 
Wismar fire mark .... Dette er sket år 1371 efter Guds fødsel førstkom
mende tirsdag efter sankt Bartholomæus’ dag.

70 [1371] 1. september. Gottorp.

Grev Henrik 2. af Holsten meddeler kong Edvard 3. af England, at søstæ- 
derne har sluttet forlig med kong Valdemar under forbigåelse af ham og 
hans broder, og at kongen befinder sig i kystegnene kun to dages sejlads fra sit 
rige; efter at have givet efterretninger om krigen mellem kejser Karl 4. på 
den ene side og markgreven af Brandenburg, hertugerne af Bayern og kon
gen af Ungarn på den anden, minder han kong Edvard om et tilgodehaven
de, som han har hårdt brug for til fremme af sine planer.

Original i London, The British Library, brandskadet.

r I Ml den såre fremragende fyrste og herre Edvard, af Guds nåde konge 
-L af England, den mig nådige og såre kære herre, i føjelig vilje til i alt 
at være til behag samt til altid underdanigt og lydigt at stå til tjeneste.

I skal vide, kongelige højhed, at jeg fryder mig over Eders og Eders fræn-
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ders held og lykke, og over at I er rask, hvad der er mit store ønske. Vide sked 
I, herre, at søstædeme nemlig Lübeck og de andre stæder, til stor skade og 
tynge og i modstrid med deres forbundsbrev har sluttet forlig med kongen af 
Danmark under udelukkelse af mig og min broder, hvilket vi kan bevise 
med henvisning til dets ordlyd. Og som følge heraf har kongen af Danmark 
begivet sig til kystområderne, så han, hvis han vilde og turde, i løbet af to 
dage til skibs vilde kunne nå til kongeriget. Men som det synes mig og træf
fende siges blandt menigmand, tør han ikke dette på grund af splid blandt 
sine mænd og blandt andre i riget, til hvem han ikke har fuld tillid. Og at 
Lübeck og de andre stæder har gjort dette i modstrid med deres brev, be
sværer jeg mig svarligen over hos Eder. Fremdeles skal I vide, at jeg og min 
broder stadig har borge og befæstninger i riget til ugunst for kongen og hans 
mænd og til dels har rigets bedste mænd som vore hjælpere, og ligeledes at 
vore fjender, rigets forstandere, er så uenige, at hvis vi med Eders råd og 
hjælp og ved Guds nåde kunde invadere riget med 1000 væbnede mænd, 
som vi kunde forstrække med det nødvendige, vilde vi i triumf kunne føre 
vor vilje igennem til en god afslutning. Fremdeles skal I vide, at kongen af 
Ungarn, hertugerne og herrerne af Bayern og markgreven af Brandenburg 
tillige med flere velbyrdige mænd har kastet den herre kejseren deres hand
ske, og kongen af Ungarn er med våben i hånd trængt ind i kejserens lande 
og områder og har taget og erobret flere borge fra ham. Fremdeles sked I vi
de, at de herrer markgreven af Brandenburg og hertugen af Mecklenburg 
kraftigt bekæmper hinanden, og stor uenighed råder mellem dem. Hvis det 
derfor måtte behage Eder, nådige herre, at tilstille mig Eders brev til 
markgreven, Eders slægtning1) . . . vil jeg gerne og villigt efterkomme ... så 
jeg kunde forlige dem2) . . . 3) Jeg bønfalder Eder, nådige og kongelige her
re, om, at Eders nåde vil værdiges at træffe afgørelse om de penge, der re
sterer i Eders kammer, eftersom jeg har behov for dem. Ja, nu har jeg ikke 
mere nyt fra vore egne, som jeg kan skrive til Eder om, undtagen at Eders 
nåde burde støtte mig ved som svar at meddele mig Eders og Eders mænds 
vilje og ved at byde over mig til evige tider, thi jeg er rede til alle arter af be
falinger fra Eder. Den almægtige Gud bevare Eder. Skrevet på vor borg 
Gottorp under vort sekret på abbeden Egidius’ dag. Jeg beder om svar fra 
Eders nåde. Ligeledes hvis I skulde have brug for min tjeneste, så bønfalder 
jeg om, at der skrives til mig igen, idet I skal vide, at jeg i alt, hvad jeg evner, 
stedse og overalt vil være velvillig og redebon.
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Dette (sender) vi Henrik, af Guds nåde greve af Holsten og Stormam, 
Eders i eet og alt.

1) markgrev Otto af Brandenburg var søn af kejser Ludvig af Bayern i dennes 2. ægte
skab med Margarethe, datter af grev Vilhelm af Hainaut og Holland; hendes søster Philip
pa var gift med kong Edvard 3. af England. - 2) allerede 4. september 1371 sluttede hertug 
Albrecht og markgrev Otto fred i Prenzlau uden medvirken fra grev Henriks side, Strecker 
s. 197. - 3) beskadigelser i originalen på grund af brand.

71 1371. 2. september. Villeneuve.

Pave Gregor 11. meddeler en række af sine nuntier, herunder biskop 
Henrik af Slesvig, at de, skønt det den 2. maj var bestemt, at de penge, de 
modtog i deres områder i løbet af et år, regnet fra 1371 23. maj, skulle ind
betales til handelshuset Guardis faktorer i Brugge, nu skal sende 5000flori- 
ner til handelshuset Alberti Antichis faktorer sammesteds og 5000 til Guar
dis, fordi dette hus ikke fuldtud kan klare sine forpligtelser over for kamme
ret.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder biskop 
Johan af Augsburg og til sin elskede søn Vilhelm vom See, kannik i 

Mainz, det apostoliske sædes nuntier, hilsen og apostolisk velsignelse.
Omendskønt der i sin tid mellem (vort kammers) folk (o.s.v. = Acta 

Pont. I nr. 689). Givet i Villeneuve, Avignon stift, den 2. september i vort 
(pontifikats) første år.

På lignende måde blev der skrevet til biskop Henrik af Slesvig, det aposto
liske sædes nuntius, at han skal overgive 5000 floriner til fornævnte Guardis 
faktorer og andre 5000 til Alberti Antichis faktorer, der opholder sig på ste
det i Brugge . . . den 2. september i vort første pontifikatsår.

72 1371. 2. september. Villeneuve.

Pave Gregor 11. bemyndiger handelshuset Alberti Antichis faktorer til at 
modtage og kvittere for de i forrige nr. omtalte pengesummer, der skulle 
indbetales af en række af pavens nuntier, heriblandt »biskopperne Johan af 
Augsburg og Henrik af Slesvig«.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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1371. 2. september. Villeneuve. 73

Pave Gregor 11. meddeler handelshuset Albert Antichis faktorer, hvilke 
pengesummer en række kollektorer skal indbetale til dem, herunder at bi
skopperne »Johan af Augsburg og Henrik af Slesvig«, skal betale 5000 guld- 
floriner.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1371. 8. september. Slesvig. 74

Notarialvidnesbyrd af Markvard Ghodelant, kejserlig notar, om, at Ste
fan, provst i Bordesholm kloster, har overgivet biskop Henrik af Slesvig sin 
appel til paven, jf. nr. 68. »Men fornævnte herre biskop gav fornævnte herre 
provst den fastsatte frist på otte dage til at give og modtage appelbrev på 
Svavsted. Forhandlet i Slesvig i fornævnte herre biskops hus og bopæl år, 
indiktion, måned, dag, time, pontifikat og sted som ovenfor, i nærværelse af 
de gode og agtværdige mænd, de herrer Peder Buk, Johan Sidenlif og Her
der, kanniker ved kirken i Slesvig«.

Original i Gottorp Landesarchiv.

1371. 11. september. Villeneuve. 75

Pave Gregor 11. bemyndiger  Johannes Mauberti, kannnik i Cambrai, det 
apostoliske sædes nuntius, til at kvittere for de pengesummer, som kollekt o - 
rerne i rigerne »Ungarn, Krakow og Polen og Danmark, Sverige og Norge« 
indbetaler i Brügge.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1371. 17. september. 76

Vilhelm v. Bokholt kvitterer rådmændene i staden Lubeck for den af 
ham i Helsingborg fortjente sold.

Original i Lubeckarkivet.

Jeg Vilhelm v. Bokholt ønsker, at det skal være vitterligt for adle, til hvem 
dette brev når, at jeg med dette brev offentligt erklærer, at de hæder-

4 - D.R.B. 3. Række. IX
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værdige mænd de herrer rådmænd i Lübeck på enhver måde har gjort mig 
fyldest efter min vilje angående hele min sold, der til førstkommende mik
kelsdag vil være fortjent af mig i Helsingborg.
Givet i det Herrens år 1371 onsdag efter det glorrige hellige kors’ dag.

77 1371. 17. september. Varde sysselting.

Tingsvidne af Varde sysselting, at Bodil, enke efter Esger Eskilsen og sø
ster til Niels Pallesen, oplod alt sit gods i Skast herred til Thomas Ivarsen for 
fuld betaling.

Original i rigsarkivet.

Jakob Esbemsen, Esger Pedersen, Lars Olufsen, Niels Maltesen, Jens 
Olufsen, Esger Meretesen, Lave Esbemsen, Oluf Jensen og Jon Bosen 

til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi i det Herrens år 1371 sidste 

onsdag før apostlen og evangelisten sankt Matheus’ dag var til stede på Var
de sysselting og i sandhed hørte, at en vis Bodil, enke efter Esger Eskilsen, sø
ster til og eneste arving efter Niels Pallesen, personlig fremstod sammesteds i 
vor og andre troværdige mænds nærværelse og frivilligt og frit afstod til 
nærværende brevviser Thomas Ivarsen alt sit gods i Skast herred med alle 
deres tilliggender, der var pantsatte til nævnte Niels Pallesen af Kristian 
Kås, samt det derom affattede åbne brev, og at hun anerkendte fuldt ud at 
have modtaget fuld betaling for hele den sum penge, for hvilke nævnte gods 
var pantsat, hvorfor hun erklærede ham og hans arvinger for kvit og ganske 
fri at være for tiltale fra hende og hendes arvinger og fra en hvilken som 
helst anden i denne sag. Yderligere erklærer vi offentligt med dette brev, at 
vi ovennævnte år, dag og sted var til stede og i sandhed hørte, at fornævnte 
Bodil frit skødede og afhændede alle de bygninger på Søndermark i Skast 
sogn, opførte på Ribe Frue kirkes toft, hvilke nævnte Niels Pallesen havde 
havde købt af Jens Nielsen af . . ?), og en lade rejst på kirkegården i Skast, 
som oftnævnte Niels Pallesen havde købt af Toste Baggesen, med fuld ret 
til fornævnte Thomas, idet hun frivilligt overgav samme Thomas herr bi
skoppens og Ribe kirkes kapitels derom affattede åbne brev og anerkendte 
at have oppebåret fuld betaling derfor. Givet ovennævnte år, dag og sted 
under vore segl til vidnesbyrd om det ovenfor anførte.

1) ulæseligt stednavn.
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1371. 21. september. Schwerin. 78

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer rådet i Lübeck for rigsskatten for 
1367.

Registratur i Lübeck (19. årh.).

1371, 21. september (apostlen Mathæus’ dag) Schwerin. Kong Valdemar af 
Danmark stadfæster, at han af staden Lübeck har modtaget rigsskatten - 
600 pund lybske penninge - for året 1367.

1371. 27. september1) Tuse herredsting. 79

Tingsvidne af Tuse herredsting om, at fru Kristine af Bjergby har pantsat 
alt sit gods i Bjergby til sin datter Ingerd for 100 marsk lybsk.

Afskrift i rigsarkivet.

Bamum Eriksen og Man Basse, riddere, Jens af Kundby og Mads af Hør
by, præster, Povl Pedersen, kaldet Bille, Jakob Nielsen af Vognserup, 

Jakob Mogensen af Ellinge og Jakob Krage, væbnere, til alle, der ser dette 
brev, hilsen med Gud.

Alle skal vide, at i det Herrens år 1371 på sidste ting før mikkelsdag var 
fru Kristine af Bjergby personligt på Tuse herredsting og erkendte, at hun 
skyldte den hæderlige jomfru, sin elskede datter Ingerd 100 mark lybsk, som 
fuldt ud skal betales til nu forestående ting før mortensdag; for disse penge 
har samme Kristine frit og uden hinder pantsat samme Ingerd alt sit gods i 
Bjergby i Tuse herred, nemlig en hovedgård med otte gårdsædestavne, med 
alle tilliggender, nemlig agre, enge, skove, græsgange og det øvrige, rørligt 
og urørligt, vådt og tørt, på det vilkår, at hvis førnævnte penge ikke betales 
til nævnte termin, skal førnævnte Ingerd eller hendes mand, hvis hun i mel
lemtiden er blevet gift, årligt oppebære frugterne og indtægterne af det før
nævnte gods, indtil det lovligt indløses fra dem, uden at de bør fradrages i 
gældens hovedstol, dog med den bestemmelse, at når førnævnte Ingerd 
bliver gift og får børn i sit ægteskab, som overlever hende, da skal hendes 
mand beholde førnævnte gods til sin nytte og frit kunne råde over det i 
fremtiden ligesom hidtil, indtil det lovligt indløses fra ham af de rette arvin
ger; men hvis oftnævnte Ingerd dør uden at efterlade sig efterkommere, skal 
førnævnte gods uden nogen betaling vende tilbage til de rette arvingers be
siddelse, med undtagelse af det, som synes at tilhøre samme ægtemand med
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rette, og som landets love kræver. Dette har vi set og hørt og erklærer det of
fentligt for alle, hvem det vedkommer eller i fremtiden vil kunne vedkom
me. Til (vidnesbyrd) herom o.s.v.

1) lørdag var tingdag i Tuse herred.

80 1371. 27. september. Tuse herredsting.

Tingsvidne af Tuse herredsting om, at fru Kristine af Bjergby har bemyn
diget ridderen herr Bent Byg til at indløse alt hendes gods.

Afskrift i rigsarkivet.

Bamum Eriksen og Man Basse, riddere, Jens af Kundby og Mads af Hør
by, præster, Povl Pedersen, kaldet Bille, Jakob Nielsen af Vognserup, 

Jakob Mogensen af Ellinge og Jakob Krage til alle, der ser dette brev, hilsen 
med Gud.

Alle skal vide, at i det Herrens år 1371 på sidste ting før mikkelsdag var 
fru Kristine af Bjergby personligt på Tuse herredsting og erkendte, at hun 
havde givet den velbyrdige herre herr Bent Byg, ridder, fuldmagt og tilla
delse til at indløse alt hendes gods, hvor det end lå og til hvem det end var 
pantsat, og til frit at råde over det, med vådt og tørt, til egen nytte og tarv, 
indtil det lovligt indløses fra ham. Dette har vi set og hørt og erklærer det of
fentligt overfor alle, hvem det vedkommer eller i fremtiden vil kunne ved
komme. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet 
ovennævnte år og dag.

81 1371. 29. september.

Jens Grubbe af Smerup skøder en gård i Høed til sin svoger Jakob Krage 
som sin søster Kristines fædrenearv.

Original i den amamagnæanske samling.

Jens Grubbe af Smerup til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle skal vide, at jeg til min svoger Jakob Krage med dette brev oplader en 
gård i Høed i Tuse herred, nemlig 16 ørtug skyldjord med alle dens tillig
gender, intet undtaget, frit til hans hånd og med dette brev skøder den til 
ham og min søster Kristine som hendes fædrenearv. Til vidnesbyrd herom er 
mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1371 på Mikkelsdag.
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1371. 29. september. 82

Henze Kræmmer erklærer, at Niels Jensen af Lindholm har aflagt fyldest
gørende regnskab for alt det gods i Vendsyssel, han har haft i forvaltning.

Original i rigsarkivet.

Henze Kræmmer til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg i det Her

rens år 1371 på ærkeenglen sankt Michaelsdag efter en omhyggelig regn
skabsopgørelse med nærværende brevviser Niels Jensen af Lindholm har 
fundet, at han har gjort fuldt og fyldestgørende regnskab over for mig ved
rørende alt det gods i Vendsyssel, som han har haft i forvaltning for mig, så
vel over det oppebåme som over det i mit navn udgivne, og det indtil denne 
dag, hvorfor jeg med dette brev erklærer ham og hans arvinger kvit, fri og 
ganske undskyldt for krav fra mig og mine arvinger for nævnte regnskabsaf
læggelse og regnskab, der rigtigt er aflagt for mig. Til vidnesbyrd herom er 
mit segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

1371. 29. seprember. 83

Jens Uffesen lejer en ålegård i Revn af priorinden søster Hildeborg og 
konventet i Ring kloster for livstid.

Afskrift i Uppsala universitetsbibliotek.

Jens Uffesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg af søster Hildeborg, 

priorinde, og hele konventet i Ring kloster har lejet et fiskevand, kaldet åle
gård, i Revn for livstid for otte tønder salt på denne betingelse, at nævnte 
priorinde eller hendes efterfølgere årligt skal modtage og oppebære fire tøn
der salt inden sankt Hans dag og fire tønder salt inden sankt Michaels dag af 
mig i Århus. Givet under mit segl i det Herrens år 1371 på ærkeenglen sankt 
Michaels dag.

1371. 3. oktober. 84

Hertug Magnus af Braunschweig og Lüneburg pantsætter Lüchow til 
kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).
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Fremdeles at hertug Magnus af Braunschweig og Lüneburg pantsætter 
kong Valdemar og hans arvinger Lüchow hus og slot, Lüchow by og 

fogedi med al jord og alle tjenere, som hører dertil, således, at hvis fornævn
te slot blev kong Valdemar afvundet, så skal fornævnte hertug alligevel sam
me år give kong Valdemar eller hans arvinger og efterkommere, konger af 
Danmark, så mange penge som fornævnte slot var sat fornævnte kong Val
demar i pant for, nemlig 2100 lødige mark sølv, uden nogen hindring, men i 
god tro og sanddruhed. Givet i Lüchow i det Herrens år 1371 fredag efter 
ærkeengelen sankt Michaels dag.

85 1371. 3. oktober.

Rådet i Oldendorp anmoder rådet i Lübeck om at lade det af den i lybsk 
tjeneste afdøde Johan v. Scherne efterladte gods i Danmark udlevere til af
dødes broder Ludvig, kannik i Minden.

Registratur i Lübeck.

Borgmestre og råd i Oldendorp anmoder rådet i Lübeck om at lade det 
i Danmark efterladte gods efter den i lybsk tjeneste afdøde Johan v. 

Scherne udlevere til dennes broder Ludvig, kannik i Minden. 3. oktober 
1371.

86 1371. 16. oktober. Avignon.

Pave Gregor 11. overdrager Niels Jensen, søn afJens Nielsen af Svenstorp, 
det kanonikat og den præbende ved kirken i Linkoping, som blev ledige ved 
Lars" udnævnelse til biskop af Vdsterås.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | 'il vor elskede søn Niels, søn af afdøde Jens Nielsen af Svenstorp, kan- 
A. nik i Linkoping, hilsen o.s.v.

Dit liv, din vandel i ærbarhed og gode sæder og din retskaffenheds øvrige 
fortjenester og dyder, for hvilke du anbefales til os ved troværdige mænds 
vidnesbyrd, bevæger os til at vise dig en nådig gavmildhed. I sin tid lod vi al
le kanonikater og præbender og øvrige kirkelige beneficier, som de, der af 
vor forgænger pave Urban 5. - salig ihukommelse - blev forfremmet til styret 
af alle domkirker, på tidspunktet for denne forfremmelse besad, og som
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derefter på enhver måde var ledige og i fremtiden vilde blive ledige, reserve
re for vor rådighed og bestemmelse og erklærede det for ugyldigt og magtes
løst fra da af, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden 
viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag. Da derfor se
nere det kanonikat og den præbende ved kirken i Linkoping, som fordum 
Lars, udvalgt biskop af Våsterås, besad på det tidspunkt, da nævnte for
gænger forfremmede ham som udvalgt biskop til kirken i Våsterås, der da 
savnede en hyrde, ved denne forfremmelse og efter forløbet af den tid, der 
er fastsat i kanonisk ret om indvielse af biskopper1), er blevet ledige og for ti
den vides at være ledige, og ingen uden os denne gang har kunnet eller kan 
træffe bestemmelse om dem, eftersom ovennævnte reservation og erklæring 
lægger sig hindrende i vejen, og da vi i betragtning af dine fornævnte fortje
nester ønsker at vise dig særlig nåde - du, som har præstegrad og, som du 
forsikrer, i fem år har studeret kanonisk ret -, overdrager vi dig med aposto
lisk myndighed, med fuld kanonisk ret og med al ret og tilbehør fornævnte 
kanonikat og præbende, der således er ledige, og giver dig dem ligeledes ved 
provision, idet vi - hvad det også er - erklærer det for ugyldigt (— — — )2) 
sædvaner ved denne kirke i Linkoping, selv om de er bekræftede ved, apo
stolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset 
om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed har fået 
anerkendelse som kanniker ved samme kirke eller gør påstand om anerken
delse eller af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at 
de skal have provision på kanonikater og præbender ved nævnte kirker i Lin- 
koping, eller almindeligt brev om provision på andre kirkelige beneficier i de 
egne, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og erklæring el
ler er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at 
du frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kanonikat og 
præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres 
ret til at opnå andre kanonikater og præbender eller beneficier; (vor over
dragelse gælder endvidere), uanset om vor ærværdige broder, biskop (God
skalk), og vore elskede sønner, kapitlet i Linkoping, eller hvilke som helst an
dre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af nævnte sæde, at de ikke 
skal være forpligtede til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke 
skal kunne tvinges dertil, og at kanonikater og præbender ved denne kirke i 
Linkoping eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt 
(— — — )2) at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirke i 
Linkopings bestemmelser og sædvaner, når blot du i din fraværelse lader en
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egnet befuldmægtiget aflægge den, og når du kommer til denne kirke, gør 
det i egen person, eller (uanset) at du vides at besidde et andet kanonikat og 
en anden præbende ved fornævnte kirke i Linkoping. Men det er vor vilje, 
at du, så snart du i kraft af dette brev ukæret har opnået nævnte kanonikat 
og præbende, der som fornævnt er overdraget dig af os, fuldt ud, således 
som du også af egen drift har erklæret dig villig til, skal afstå fornævnte ka
nonikat og præbende, som du som fornævnt besidder, og som vi erklærer 
for ledig fra da af. Intet menneske (— — — )2). Givet i Avignon den 16. ok
tober i vor første (pontifikats)år.

1) cap. un. de præbendis in Extr. Joan, XXII tit III (Friedberg II 1207, cf. II 1259). - 2) 
for de forkortede formler se nr. 24.

87 1371. 16. oktober. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Vdxjd og dekanerne ved kirkerne 
i Lund og St. Agricol i Avignon at indføre Niels Jensen i det kanonikat og 
den præbende ved kirken i Linkoping, der blev ledige ved Lars1 udnævnelse 
til biskop af Vdsterås.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor ærværdige broder biskoppen af Våxjd, og vore 
elskede sønner, dekanerne ved kirkerne i Lund og St. Agricol i Avig
non, hilsen o.s.v.

Dit liv, din vandel o.s.v. indtil1) ledig fra da af. Derfor pålægger vi 
(Eder), at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved en eller 
flere andre med vor myndighed skal indføre samme Niels eller hans befuld
mægtigede på hans vegne i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og 
præbende og sammes omtalte ret og tilbehør, der som fornævnt er overdra
get ham af os, og forsvare ham efter indførelsen, efter at enhver uretmæssig 
besidder er fjernet derfra, idet I skal sørge for, at han eller nævnte befuld
mægtigede i hans sted anerkendes som kannik og broder i nævnte kirke i 
Linkoping med adkomst til samme præbende, efter at I har anvist ham sæ
de i koret og plads i denne kirkes kapitel med fuld kanonisk ret, og at der 
fuldt ud svares ham samtlige afkastninger, afgifter, indkomster, rettigheder 
og oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, uanset edt det oven
for emførte, eller om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst andre 
(— — — )2). Givet som ovenfor1).

1) jf. nr. 86. - 2) for de forkortede formler se nr. 25.
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1371. 17. oktober. Malmø. 88

Johan Knorre, tolder i Malmø, erklærer at have modtaget told af Herman 
Nyman og hans dragere, men ikke pundtold, fordi de er borgere.

Original i Liibeckarkivet.

Jeg Johan Knorre, for tiden tolder i Malmø, erkender og erklærer med 
dette brev, at jeg af Herman Nyman, skipper, og af hans dragere har 

modtaget told, men ikke pundtold, fordi de alle er borgere og ikke gæster. 
Givet i Madmø i det Herrens år 1371 dagen efter Gallus’ dag under mit segl, 
påtrykt på bagsiden.

[1371]1) 19. oktober. Rostock. 89

Wedekind vom Berge meddeler Henrik v. d. Mohlen, borgmester i Lüne
burg, at kong Valdemar 4. Atterdag er redet fra Rostock til Gnoien for at 
mødes med greverne af Holsten.

Original i Lüneburg.

Wedekind, herre af Berge. Venlig hilsen tilforn.2)
Herr Henrik, kære, specielle ven. I skal vide, at det, som vor herre 

af Lüneburg har skrevet til os, det vil vi gerne udvirke så godt vi kan og af al 
vor magt, og underret vor herre i Lüneburg herom. Desuden sked I vide, at 
kongen i dag red fra Rostock til Gnoien og venter på herrerne af Holsten, 
der skulde komme til møde dér og endnu ikke er kommet. Og hvad der hæn
der os på det møde, det skal nok blive meddelt Eder. Skrevet i Rostock søn
dagen efter Gallus under vort segl.

1) for datering se Dipi. Dan. - 2) adressen står på brevets bagside: Skal gives til den gode 
mand Henrik v. d. Mohlen, borgmester i Lüneburg, vor kære ven.

[1371]1) 25. oktober. Westminster. 90

Kong Edvard 3. af England takker grev Henrik 2. af Holsten for nyheder 
om kongen af Danmark og hans rige og beklager, at han ikke er i stand til i 
øjeblikket at udrede, hvad han skylder ham, fordi han har en stor hær t 
Frankrig under ledelse af sin søn John, hertug af Lancaster og konge af Ka
stilien og Leon.
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Original på Gottorp.

Ved kongen af Frankrig og England.
Velbyrdige mand, vor højtelskede tro håndgangne mand. Vi har for 

nylig modtaget det af Eder til os stilede brev og har til fulde forstået og over
vejet såvel dette som det, som Eders tjener, nærværende brevviser, mundt
ligt har forebragt os på Eders vegne. Thi takker vi Eder, elskede herre, hjer
teligt for de nyheder, som angår kongen og riget Danmark, der er indeholdt 
i samme brev1), og som i hengivenhed er tilstillet os, skønt vi dog er ilde be
rørt over de besværligheder, der, som I skriver, forvoldes og tilføjes Eder af 
samme konge. Men, højtelskede og tro mand, med hensyn til restancen i 
forbindelse med Eders årlige løn som vor tro mand, der i sin tid blev tilstået 
Eder af os, skal I vide, at vi nu for tiden har vor kære søn John, konge af Ka
stilien og Leon, hertug af Lancaster, sammen med adskillige velbyrdige stor- 
mænd samt andre væbnere og bueskytter samlet i en stor hær i landet Fran
krig. Af samme grund har vi ladet tildele et antal kogger og mindre 
krigsskibe2) den opgave at holde sig i søen over havet, og derfor har vi måttet 
og må sætte os i så store flydende udgifter, at vi i øjeblikket ikke kan ud
betale nævnte restance til Eder på en så god måde, som vi vilde, hvad vi 
meddeler med ubehag; og vi kan heller ikke sende krigsfolk til Eder, således 
som I beder om i Eders nævnte brev, men ved gunstig lejlighed, når heldet 
tilsmiler os, vil vi både med hensyn til nævnte restance og med hensyn til 
Eders løn for tjenester i fortiden sørge for at lade Eder få en sådan afløn
ning, så at I som følge heraf - det give Gud - med rette vil føle Eder tilfreds. 
Thi beder vi om, at den velvillige indstilling hos Eder i forholdet til os og vor 
tjeneste, som vi hidtil har forefundet hos Eder, må vare ved, ligesom vi næ
rer tillid til Eders troskab i fremtiden, ved at I altid efter Eders viljes behag 
ved brev fra Eder troligt skriver til os om alle forhold sammen med nyheder 
fra Eders egne, når det måtte passe Eder. Givet under vort private segl i vort 
slot Westminster den 25. oktober.

1) jf. nr. 70. - 2) teksten har certas armatas nauium et bargearum de guerra.

91 [1371]1) 26. oktober. Ribnitz.

Hartvig v. d. Siilten meddeler Jakob Pleskow, borgmester i Lübeck, at 
grev Henrik 2. af Holsten ikke har sluttet overenskomst med kong Valdemar 
4. Atter dag, og advarer ham på Lüneburgs vegne mod kongen.
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Original i Lübeckarkivet.

Tjenstvillig hilsen tilforn2). Kære herre og ven herr Jakob Piesko w. I skal 
vide, at det er blevet meddelt mig af grev Henrik af Holsten, at han 
ikke har nogen som helst overenskomst med kongen af Danmark, og han var 

mig venligsindet, og det vilde være ham kært, at I vidste det. Heraf kan I ud
drage, hvad der er til nytte for Eder; og på rådet i Lüneburgs vegne beder 
jeg Eder tjenstvilligt om, at I tænker på deres bedste i forholdet til kongen af 
Danmark, om det lader sig gøre, eftersom han stærkt er ude på at skade 
dem. Og optag det ikke som udslag af ond vilje, at jeg tilskriver Eder dette. 
Hav det vel i Kristus. I kan byde over mig. Skrevet af mig Hartvig van der 
Sulten i Ribnitz søndagen før Simon og Judas under mit segl.

1) jf. nr. 89. - 2) adressen står på brevets bagside: Brevet skal gives til den fremsynede 
mand herr Jakob Pleskow, borgmester i staden Lübeck.

[1371. Før 27. oktober.]1) 92

Johan Wartberg anmoder Lübeck om, at hans skib, lastet med mel, som 
blev taget af danskerne i Øresund, men generobret af tyskerne, som fordelte 
lasten til gavn for hæren, må blive tilbagegivet ham.

Original i Lübeckarkivet.

Kære herrer. Selv om jeg, Johan Wartberg, tit og ofte har været stedet 
.for Eder og ført klager, så klager jeg endnu en gang over, at dengang 
da hansestædeme lå foran Helsingborg, da havde mit handelsselskab et skib 

under segl fra Preussen ind i Øresund, fuldt af mel, og skipperen hed Eler 
Grawerok. Da kom danskere fra København og tog skibet. Da tyskerne, som 
lå foran Helsingborg, så det, da bemandede de samme dag to skibe og tog 
igen samme dag inden solnedgang skibet med ladningen fra danskerne og 
førte det til hærens lejr og fordelte det mellem sig, således at hele ladningen 
kom hansestædeme til nytte, som jeg tit og ofte har ført klage over i Stral
sund, Ribnitz, Rostock, Wismar og Lübeck, og som jeg også har vitterlig- 
gjort i Lübeck, og hvor det fremefter står indskrevet i stadsbogen, i hvilken 
ingen sag af den art kan komme ind, medmindre den kommer derind med 
sandhed. Derfor så beder jeg Eder, ærværdige og vise mænd, at I af hensyn 
til Gud, ære og retfærdighed i godhed vil tage min nød i betragtning og til
bagegive mig mit gods, som blev frataget mig dér, eftersom Gud vel ved, at 
jeg har ret dertil, og jeg beder om et venskabeligt svar herpå.

1) jf. hanserecessen 1371 27. oktober, nr. 125 § 13.
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93 1371. 27. oktober. Stralsund.

Kong Valdemar 4. Atterdag lover at overholde den fred, der 1370 24. 
maj er sluttet mellem Lübeck, Stralsund, Wismar, Greifswald og 32 andre 
stæder og Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, samt de øvrige 
danske råder.

Original i Stralsund.

I Guds navn, amen. Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders 
og Goters konge, erkender og bevidner åbent med dette brev, at vi har 

samtykket og med dette brev samtykker i den fred og alle de aftaler, der står 
skrevet herefter i dette brev, og som vore kære tro mænd og rådgivere, nem
lig herr Hennig Podebusk, vor høvedsmand i vort rige Danmark, som vi selv 
har sat dertil, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, Niels, bi
skop af Roskilde, Johan Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, Fikke Molt- 
ke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, høvedsmand på Hol
bæk, Otze van Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, høvedsmand på Sø
borg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik Jensen, Jensike Paris, 
riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på Kalø i Jylland, Heine Ka- 
bolt, Henning Køtelberg, riddere, høvedsmænd på Ørkild, Henneke Mok
ke, væbner, høvedsmand på Nyborg, Jens Absalonsen, ridder, Henning 
Meinerstorp, ridder, høvedsmand på Tranekær på Langeland, Kristian Ku
le, ridder, høvedsmand på Alholm på Lolland, Konrad Mokke, høveds
mand på Varberg i Halland, Henrik van der Osten, ridder, høvedsmand på 
Vesborg på Samsø, Uffe Basse, ridder, Rikman van der Lancken, Peder 
Eskilsen, høvedsmand på Laholm, Tyge Puder, høvedsmand på Öresten, 
Peder Nielsen, høvedsmand på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på 
Ahus, Peder Absalonsen af Bjömholm, Bosse Paris og Peder Falk, væbnere, 
har aftalt med rådmændene i disse byer: Lübeck, Rostock, Stralsund, Wis
mar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Köln, Hamburg og Bremen, i 
Preussen: Kulm, Thom, Elbing, Danzig, Königsberg, Braunsberg og alle de 
stæder, der ligger i Preussen, i Livland: Riga, Dorpat, Reval, Pemau og de 
andre stæder, der ligger i Livland; og ved Zuidersøen: Kampen, Deventer, 
Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, Middelburg, Ame- 
muiden, Harderwijk, Zutphen, Eiburg, Stavern, Dordrecht og Amsterdam, 
desforuden de andre stæder, der sammen med dem er indbefattet i deres 
sammenslutning og forbund og hører under deres ret, hvilket blev skrevet på 
den glorrige dag for Vorherre Guds himmelfart i Stralsund år 1370 efter
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Guds fødsel i alle henseender på den måde, som står skrevet herefter i dette 
brev: I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem (o.s.v. = 
DRB. III 8 nr. 449). Og eftersom denne fredsslutning er aftalt og sluttet 
med vor udelte vilje, vidende, befaling og samtykke, så har vi lovet og lover i 
dette nærværende brev rådmændene i de fornævnte stæder, deres borgere 
og borgerskab og alle dem, der sammen med dem er indbefattet i deres 
sammenslutning og forbund, at overholde denne fredsslutning og overens
komst i alle dens punkter og artikler, således som de står skrevet her foran, 
og det stadigt, fast og ubrudt til evige tider, og vi har til vidnesbyrd, erken
delse og ydermere sikkerhed ladet vort lille segl, eftersom vi ikke havde vort 
store segl for hånden, med vor fulde vilje og vidende hænge under dette 
brev og har derudover lovet og lover i dette brev de samme rådmænd fra de 
fornævnte stæder, at vi med vort store segl vil besegle alle disse forskrevne 
punkter, denne fredsslutning og overenskomst for dem med alle de artikler, 
som de står skrevet foran, mellem dette tidspunkt, hvor dette brev er givet, 
og førstkommende sankt Jakobs dag. Dette brev er givet og skrevet i Stral
sund i året 1371 efter Guds fødsel dagen før de hellige apostle Simon og Ju
das’ dag.

1371. 27. oktober. Stralsund. 94

Kong Valdemar 4. Atterdag lover at overholde overenskomsten mellem 
Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald og 32 andre stæder og 
Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og de øvrige danske råder 
af 1370 24. maj angående pantsættelsen af Helsingborg, Malmø, Skanør og 
Falsterbo, dog med udeladelse af bestemmelsen om Varberg.

Original i Stralsund.

I Guds navn, amen. Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders 
og Goters konge, erkender og bevidner åbent med dette brev, at vi har 

samtykket og med dette brev samtykker i den fred og adle de aftaler, der står 
skrevet herefter i dette brev, og som vore kære tro mænd og rådgivere, nem
lig herr Henning Podebusk, vor høvedsmand i vort rige Danmark, som vi 
selv har sat dertil, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, Niels, 
biskop af Roskilde, Johan Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, Fikke 
Mokke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, høvedsmand på 
Holbæk, Otze van Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, høvedsmand på
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Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik Jensen, Jensike Pa
ris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på Kalø i Jylland, Heine 
Kabok, Henning Køtelberg, riddere, høvedsmænd på Ørkild, Henneke 
Moltke, væbner, høvedsmand på Nyborg, Jens Absalonsen, ridder, Hen
ning Meinerstorp, ridder, høvedsmand på Tranekær på Langeland, Kristi
an Kule, ridder, høvedsmand på Ålholm på Lolland, Konrad Moltke, hø
vedsmand på Varberg i Halland, Henrik van der Osten, ridder, høveds
mand på Vesborg på Samsø, Uffe Basse, ridder, Rikman van der Lancken, 
Peder Eskilsen, høvedsmand på Laholm, Tyge Puder, høvedsmand på Öre- 
sten, Peder Nielsen, høvedsmand på Lindholm, Torkil Nielsen, høveds
mand på Åhus, Peder Absalonsen af Bjömholm, Bosse Paris og Peder Falk, 
væbnere, har aftalt med rådmændene i disse byer: Lübeck, Rostock, Stral
sund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Köln, Hamburg og 
Bremen, i Preussen: Kulm, Thom, Elbing, Danzig, Königsberg, Brauns - 
berg og alle de stæder, der ligger i Preussen, i Livland: Riga, Dorpat, Reval, 
Pemau og de andre stæder, der ligger i Livland; og ved Zuidersøen: Kam
pen, Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, Mid
delburg, Amemuiden, Harderwijk, Zutphen, Eiburg, Stavern, Dordrecht 
og Amsterdam, desforuden de andre stæder, der sammen med dem er ind
befattet i deres sammenslutning og forbund og hører under deres ret, hvil
ket blev skrevet på den glorrige dag for Vorherre Guds himmelfart i Stral
sund år 1370 efter Guds fødsel i alle henseender på den måde, som står skre
vet herefter i dette brev: I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle 
dem (o.s.v. = DRB. III 8 nr. 450). Og eftersom denne fredsslutning er af- 
talt og sluttet med vor udelte vilje, vidende, befaling og samtykke, så har vi 
lovet og lover i dette nærværende brev rådmændene i de fornævnte stæder, 
deres borgere og fællesskab og alle dem, der sammen med dem er indbefat
tet i deres sammenslutning og forbund, at overholde denne fredsslutning og 
overenskomst i alle dens punkter og artikler, således som de står skrevet her 
foran, og det stadigt, fast og ubrudt til evige tider, og vi har til vidnesbyrd 
ladet vort lille segl, eftersom vi ikke havde vort store segl for hånden, med 
vor fulde vilje og vidende hænge under dette brev og har derudover lovet og 
lover i dette brev de samme rådmænd fra de fornævnte stæder, at vi med 
vort store segl vil besegle alle disse forskrevne punkter, denne fredsslutning 
og overenskomst for dem med alle de artikler, som de står skrevet foran, 
mellem dette tidspunkt, hvor dette brev er givet, og førstkommende sankt 
Jakobs dag, undtagen den artikel om Varberg, som de i god vilje vil fritage
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os for. Dette brev er givet og skrevet i Stralsund i året 1371 efter Guds fødsel 
dagen før de hellige apostle Simon og Judas’ dag.

1371. 27. oktober. Stralsund. 95

Rådene i Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald og 32 andre 
stæder slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at 
genoptage handelen med stæderne som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Guds navn, amen. Vi rådmænd i disse stæder: Lübeck, Rostock, Stral
sund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Köln, Hamburg 

og Bremen, i Preussen: Kulm, Thom, Elbing, Danzig, Königsberg, Brauns
berg og alle de andre stæder, der er beliggende under vor herre højmesteren 
i Preussen, i Livland: Riga, Dorpat, Reval, Pemau; og ved Zuidersøen: 
Kampen, Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, 
Middelburg, Amemuiden, Harderwijk, Zutphen, Eiburg, Stavern, Dor
drecht og Amsterdam erkender og bevidner over for adle dem, der ser og hø
rer dette nærværende brev læse, at vi med de ærværdige herrer, Danmarks 
riges råd, og de ædle mænd, nemlig herr Henning Podebusk, høvedsmand i 
det samme rige Danmark, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Oden
se, Niels, biskop af Roskilde, Johan Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, 
Fikke Mokke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, høveds
mand på Holbæk, Otze van Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, hø
vedsmand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik Jen
sen, Jensike Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på Kalø i Jyl
land, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høvedsmænd på Ørkild, 
Henneke Moltke, høvedsmand på Nyborg, Jens Absalonsen, ridder, Hen
ning Meinerstorp, ridder, høvedsmand på Ålholm på Lolland, Konrad 
Moltke, høvedsmand på Varberg i Halland, Henrik van der Osten, ridder, 
høvedsmand på Vesborg på Samsø, Uffe Basse, ridder, Rikman van der 
Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand på Laholm, Tyge Puder, høveds
mand på Öresten, Peder Nielsen, høvedsmand på Lindholm, Torkil Niel
sen, høvedsmand på Åhus, Peder Absalonsen af Bjömholm, Bosse Paris og 
Peder Falk, væbnere, har aftalt og sluttet et fuldstændigt forlig, en fuld
stændig fredsslutning og en fuldstændig fred, som vi vil holde varig og fast 
til evige tider, i anledning af al den splid, tvedragt og krig, der har været
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mellem kongeriget Danmark og de fornævnte herrer og kongerigets mænd 
og deres folk, hjælpere og indvånere i det førnævnte kongerige på den ene 
side og os, vore stæder, borgere, tjenere og alle vore på den anden side. Des
uden er det vor vilje, at de fornævnte herrer og rigets råd og deres folk, både 
gejstlige og verdslige, og alle indvånere i samme Danmarks rige skal med de
res handelsvarer og deres gods kunne komme til og med rette forblive i vore 
fornævnte stæder, markeder, havne og land lige så frit, som de gjorde til 
fom, før krigen begyndte, og købe, sælge og udføre deres forretninger, som 
de gjorde det til fom, da freden var allerbedst. Endvidere skal ingen mand 
bøde for en anden, men den, der forbryder sig, han skal bøde for sig selv. 
Da skal heller ikke nogen mand betale for en anden. Hermed skal al tve
dragt og strid, der har været mellem kongeriget Danmark og alle indvånere 
i riget og deres hjælpere på den ene side og os, vore fornævnte stæder og 
borgere, tjenere og hjælpere på den anden side være bilagt og sonet til evig 
tid uden hævngerrighed. Til vidnesbyrd herom har rådmændene i Strål - 
sund hængt deres store segl under dette brev på vore alles vegne, eftersom vi 
ikke havde vore stadssegl hos os, og vi har endvidere lovet det fornævnte 
kongeriges råd, at alle og enhver af vore fornævnte stæder mellem dette tids
punkt, da dette brev er givet, og førstkommende sankt Jakobs dag skal sen
de deres breve af dette indhold, beseglet med deres store segl, til staden 
Stralsund, at overgive til det forskrevne kongeriges råd uden svig. Dette brev 
er givet og skrevet i Stralsund år 1371 efter Guds fødsel dagen før de hellige 
apostle Simon og Judas’ dag.

96 1371. 27. oktober.

Rådet i staden Dorpat slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i 
dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

I Guds navn, amen. Vi rådmændene i staden Dorpat erkender og be
vidner over for alle dem, der ser dette nærværende brev og hører det 

læse, at vi med de ærværdige herrer, Danmarks riges råd, og de ædle 
mænd, nemlig herr Henning Podebusk, høvedsmand i det samme rige, 
Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, Niels, biskop af Roskil
de, Johan Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, Fikke Moltke, høveds
mand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, høvedsmand på Holbæk, Otze
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van Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, høvedsmand på Søborg og 
Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik Jensen, Jensike Paris, riddere 
på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Hen
ning Køtelberg, riddere, høvedsmænd på Ørkild, Henneke Moltke, høveds
mand på Nyborg, Jens Absalonsen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, 
høvedsmand på Tranekær på Langeland, Kristian Kule, ridder, høveds
mand på Ålholm på Lolland, Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i 
Halland, Henrik van der Osten, ridder, høvedsmand på Vesborg på Samsø, 
Uffe Basse, ridder, Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand 
på Laholm, Tyge Puder, høvedsmand på Oresten, Peder Nielsen, høveds
mand på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på Åhus, Peder Absalon
sen af Bjomholm, Bosse Paris og Peder Falk, væbnere, har aftalt og sluttet 
et fuldstændigt forlig, en fuldstændig fredsslutning og en fuldstændig fred, 
som vi vil holde varig og fast til evige tider, i anledning af al den splid, tve
dragt og krig, der har været mellem kongeriget Danmark og de fornævnte 
herrer, rigets mænd og deres folk, tjenere og hjælpere og indvånere i det for
nævnte kongerige på den ene side og os og vor stad, vore borgere, tjenere og 
alle vore på den anden side. Desuden er det vor vilje, at de fornævnte herrer 
og rigets råd og deres folk, både gejstlige og verdslige, og alle indvånere i 
samme Danmarks rige skal med deres handelsvarer og deres gods kunne 
komme til og med rette forblive i vor fornævnte stad, marked, havn og land 
lige så frit, som de gjorde til fom, før krigen begyndte, og købe, sælge og ud
føre deres forretninger, som de gjorde det til fom, da freden var allerbedst. 
Endvidere skal ingen mand bøde for en anden, men den, der forbryder sig, 
han skal bøde for sig selv. Da sked heller ikke nogen mand betale for en an
den. Hermed skal al tvedragt og strid, der har været mellem kongeriget 
Danmark, herr Henning Podebusk og alle dem, der står skrevet her foran, 
og alle indvånere i riget og alle deres tjenere og hjælpere på den ene side og 
os, vor fornævnte stad og borgere, tjenere og hjælpere og alle dem, der med 
os er indbefattet i vor ret, på den anden side, være bilagt og sonet til evige ti
der uden hævngerrighed. Til vidnesbyrd om disse punkter har vi hængt vor 
stads store segl under dette brev. Givet år 1371 efter Guds fødsel dagen før 
de hellige apostle Simon og Judas’ dag.

5 - D.R.B. 3. Række. IX
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97 1371. 27. oktober.

Rådet i staden Reval slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i 
dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 96.

98 1371. 27. oktober.

Rådene i stædeme Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg, Brauns
berg og alle andre stæder under højmesteren i Preussen slutter fred med 
Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen 
med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 96.

99 1371. 27. oktober.

Rådet i Harderwijk slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i 
dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 96.

100 1371. 27. oktober.

Rådet i staden Kampen slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle 
i dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 96.

101 1371. 27. oktober.

Magistrater, borgmestre og råd i staden Middelburg slutter fred med 
Danmarks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen 
med sig som før krigen.
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Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 96, med undtagelse af slutformlen, der lyder: Til vidnes
byrd om sandheden har vi beseglet dette brev med vor fornævnte stads store 
segl. Givet og gjort i det år efter Vor Herre Guds fødsel, da man skriver 
1371, dagen før de hellige apostle Simons og Judas’ dag.

1371. 27. oktober. 102

Magistrater, borgmestre og råd i staden Zierikzee slutter fred med Dan
marks riges råd og giver alle i dette rige ret til at genoptage handelen med 
sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 96, dog med slutformel som i nr. 101.

1371. 27. oktober. 103

Rådet i staden Zutphen slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle 
i dette rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 96.

1371. 27. oktober. 104

Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald og 32 andre st æder 
lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag 
og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage 
handelen med st æderne som før krigen.

Original i rigsarkivet.

I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette 
brev og hører det læse, at vi rådmænd i stædeme Lübeck, Rostock, 

Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Köln, Hamburg 
og Bremen, i Preussen: Kulm, Thom, Elbing, Danzig, Königsberg, Brauns
berg og alle de andre stæder, der er beliggende under vor herre højmesteren
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i Preussen, i Livland: Riga, Dorpat, Reval, Pemau; og ved Zuidersøen: 
Kampen, Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, 
Middelburg, Amemuiden, Harderwijk, Zutphen, Elburg, Stavem, Dor- 
drecht og Amsterdam erkender og bevidner i dette brev, at den aftale og 
overenskomst om en fuldstændig fredsslutning og evig fred, som vi har fået 
beseglet og stadfæstet af den høje fyrste og højbåme herre kong Valdemar 
af Danmark og hans ædle mænd og rådgivere, nemlig herr Henning Pode
busk, høvedsmand i riget Danmark, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, bi
skop af Odense, Niels, biskop af Roskilde, Johan Tirbach, høvedsmand på 
Vordingborg, Fikke Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent 
Byg, høvedsmand på Holbæk, Otze van Bydelsbak af Jungshoved, Jakob 
Nielsen, høvedsmand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, 
Henrik Jensen, Jensike Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på 
Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høvedsmænd på 
Ørkild, Henneke Moltke, høvedsmand på Nyborg, Jens Absalonsen, ridder, 
Henning Meinerstorp, ridder, høvedsmand på Tranekær på Langeland, 
Kristian Kule, ridder, høvedsmand på Ålholm på Lolland, Konrad Moltke, 
høvedsmand på Varberg i Halland, Henrik van der Osten, ridder, høveds
mand på Vesborg på Samsø, Uffe Basse, ridder, Rikman van der Lancken, 
Peder Eskilsen, høvedsmand på Laholm, Tyge Puder, høvedsmand på Ore- 
sten, Peder Nielsen, høvedsmand på Lindholm, Torkil Nielsen, høveds
mand på Åhus, Peder Absalonsen af Bjomholm, Bosse Paris og Peder Falk, 
væbnere, den vil vi overholde i ære og på vor gode tro til evige tider. 
Desuden er det vor vilje, at de fornævnte herrer kong Valdemar af Dan
mark, herr Henning Podebusk, høvedsmand over Danmarks rige, ærkebi
skop, biskopper, riddere og væbnere fornævnt og deres folk, både gejstlige 
og verdslige, og alle indvånere i Danmarks rige skal med deres handelsvarer 
og deres gods kunne komme til og med rette forblive i de fornævnte stæder, 
markeder, havne og lande lige så frit, som de gjorde til fom, før krigen be
gyndte, og købe, sælge og udføre deres forretninger, som de gjorde det til 
fom, da freden var allerbedst. Endvidere skal ingen mand bøde for den an
den, men den, der forbryder sig, han skal bøde for sig selv. Da skal heller ik
ke nogen mand betale for en anden. Endvidere skal med disse fornævnte 
punkter al tvedragt og strid, der har været mellem kongen og hans rige Dan
mark og alle hans folk på den ene side og på den anden side de fornævnte 
stæder og deres borgere og dem, der er indbefattet i deres ret, være bilagt og 
sonet til evige tider uden hævngerrighed. Til vidnesbyrd herom har råd-
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mændene i Stralsund hængt deres store segl under dette brev på alle vores 
vegne, eftersom vi ikke havde vore stadssegl hos os, og vi har endvidere lovet 
den fornævnte konge, at enhver af vore fornævnte stæder mellem dette tids
punkt , da dette brev er givet, og førstkommende sankt Jakobs dag skal sende 
deres brev af dette indhold, beseglet med deres store segl, til staden Stral
sund, at overgive til den forskrevne herre kongen, når man får hans breve, 
beseglet med hans store segl. Dette brev er givet og skrevet år 1371 efter 
Guds fødsel på den hellige aften før apostlene Simon og Judas’ dag.

1371. 27. oktober. 105

Rådet i staden Dorpat lover at overholde den fred, der er beseglet af kong 
Valdemar 4. Atter dag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres 
rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette 
brev og hører det læse, at vi rådmænd i staden Dorpat erkender og be

vidner i dette brev, at den aftale og overenskomst om en fuldstændig freds
slutning og evig fred, som vi har fået beseglet og stadfæstet af den høje fyrste 
og højbåme herre kong Valdemar af Danmark og hans ædle mænd og råd
givere, nemlig herr Henning Podebusk, høvedsmand i riget Danmark, 
Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, Niels, biskop af Roskil
de, Johan Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, Fikke Moltke, høveds
mand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, høvedsmand på Holbæk, Otze 
van Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, høvedsmand på Søborg og 
Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik Jensen, Jensike Paris, riddere på 
Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning 
Køtelberg, riddere, høvedsmænd på Ørkild, Henneke Moltke, høvedsmand 
på Nyborg, Jens Absalonsen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, høveds
mand på Tranekær på Langeland, Kristian Kule, ridder, høvedsmand på 
Ålholm på Lolland, Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i Halland, 
Henrik van der Osten, ridder, høvedsmand på Vesborg på Samsø, Uffe Bas
se, ridder, Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand på La- 
holm, Tyge Puder, høvedsmand på Oresten, Peder Nielsen, høvedsmand 
på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på Åhus, Peder Absalonsen af 
Bjomholm, Bosse Paris og Peder Falk, væbnere, den vil vi overholde over
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for den fornævnte konge, hans arvinger og efterkommere i ære og på vor go
de tro til evige tider. Desuden er det vor vilje, at den fornævnte kong Valde
mar af Danmark, herr Henning Podebusk, høvedsmand af Danmarks rige, 
ærkebiskop og biskopper, riddere og væbnere fornævnt og deres folk, både 
gejstlige og verdslige, og alle indvånere i riget skal med deres handelsvarer 
og deres gods kunne komme til og med rette forblive i de fornævnte stæder, 
markeder, havne og lande lige så frit, som de gjorde til fom, før krigen be
gyndte, og købe, sælge og udføre deres forretninger, som de gjorde det til 
fom, da freden var allerbedst. Endvidere skal ingen mand bøde for en an
den, men den, der forbryder sig, han skal bøde for sig selv. Da skal heller ik
ke nogen mand betale for en anden. Endvidere skal med disse fornævnte 
punkter al tvedragt og strid, der har været mellem kongen og hans rige Dan
mark og alle hans folk på den ene side og på den anden side os og vore bor
gere og alle dem, der er omfattet af vor ret, være bilagt og sonet til evige ti
der uden hævngerrighed. Til vidnesbyrd om disse punkter har vi hængt vor 
stads store segl under dette brev. Givet år 1371 efter Guds fødsel dagen før 
de hellige apostle Simon og Judas’ dag.

106 1371. 27. oktober.

Rådet i staden Reval lover at overholde den fred, der er beseglet af kong 
Valdemar 4. Atter dag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres 
rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 105.

107 1371. 27. oktober.

Rådet i staden Riga lover at overholde den fred, der er beseglet af kong 
Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres 
rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i Liibeckarkivet.

Tekst som i nr. 105.
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1371. 27. oktober. 108

Rådene i stæderne Kulm, Thom, Elbing, Danzig, Königsberg, Brauns
berg og alle andre stæder under højmesteren i Preussen lover at overholde 
den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og 
giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig 
som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 105.

1371. 27. oktober. 109

Rådet i staden Harderwijk lover at overholde den fred, der er beseglet af 
kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i 
deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 105.

1371. 27. oktober. 110

Magistrater, borgmestre og råd i staden Middelburg lover at overholde 
den fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og 
giver disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig 
som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 105, med undtagelse af slutformlen, der lyder: Til erken
delse af sandheden har vi beseglet dette brev med vor fornævnte stads store 
segl. Givet og gjort i det år efter Vor Herre Guds fødsel, da man skriver 
1371, dagen før de hellige apostle Simons og Judas dag.

1371. 27. oktober. 111

Rådet i staden Stavem lover at overholde den fred, der er beseglet af kong 
Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres 
rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 105.
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112 1371. 27. oktober.

Magistrater, borgmestre og råd i staden Zierikzee lover at overholde den 
fred, der er beseglet af kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver 
disse og indbyggerne i deres rige ret til at genoptage handelen med sig som 
før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 105, dog med slutformel som i nr. 110.

113 1371. 27. oktober.

Rådet i staden Zutphen lover at overholde den fred, der er beseglet af 
kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i 
deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 105.

114 1371. 27. oktober.

Rådet i staden Deventer lover at overholde den fred, der er beseglet af 
kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i 
deres rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 105.

115 1371. 27. oktober. Stralsund.

Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald og 32 andre stæder 
lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle til
liggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.

Original i rigsarkivet.

I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle, der ser dette brev og 
hører det læse, at vi rådmænd i disse stæder: Lübeck, Rostock, Stral

sund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Köln, Hamburg og
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Bremen, i Preussen: Kulm, Thom, Elbing, Danzig, Königsberg, Brauns - 
berg og alle de andre stæder, der er beliggende under vor herre højmesteren 
i Preussen, i Livland: Riga, Dorpat, Reval, Pemau; og ved Zuidersøen: 
Kampen, Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, 
Middelburg, Amemuiden, Harderwijk, Zutphen, Eiburg, Stavern, Dor
drecht og Amsterdam erkender og bevidner med dette brev, at når vi i 15 
år, som man skal regne fra dagen efter Guds himmelfart år 1370 efter Guds 
fødsel, frit og uhindret har oppebåret to trediedele og kong Valdemar af 
Danmark og hans rige sammesteds en trediedel uden hindring fra Kong 
Valdemar af Danmark og hans rige, af den told og af alle de indtægter, som 
kan falde og er faldet i de 15 år, nemlig i Helsingborg, Malmø, Skanør og 
Falsterbo med alle deres tilliggender, således som de breve lyder, som ne
dennævnte rigsråd i Danmark har givet og beseglet desangående, så skal og 
vil vi frit og uhindret, som vi da har dem i vor besiddelse, tilbagegive de for
nævnte borge med alle deres tilliggender, således som de er pantsat til os, og 
som vi til den tid har dem i vor besiddelse, til kong Valdemar af Danmark 
eller hans arvinger, til riget og rigsrådet, nemlig herr Henning Podebusk, 
høvedsmand i Danmarks rige, ærkebiskop, biskopper, riddere og væbnere, 
der nævnes nedenfor i dette brev, som sammen med den samme høveds
mand, herr Henning Podebusk, har aftalt dette i Stralsund, eller til den el
ler dem, som til den tid er konge eller høvedsmand eller rådet i Danmarks 
rige. Det lover vi den fornævnte kong Valdemar at overholde i alle sine 
punkter og artikler, som de står skrevet her foran og her efter, sammen med 
hans råder, nemlig herr Hening Podebusk, høvedsmand i Danmarks rige, 
Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, Niels, biskop af Roskil
de, Johan Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, Fikke Moltke, høveds
mand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, høvedsmand på Holbæk, Otze 
van Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, høvedsmand på Søborg og 
Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik Jensen, Jensike Paris, riddere 
på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Hen
ning Køtelberg, riddere, høvedsmænd på Ørkild, Henneke Moltke, høveds
mand på Nyborg, Jens Absalonsen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, 
høvedsmand på Tranekær på Langeland, Kristian Kule, ridder, høveds
mand på Ålholm på Lolland, Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i 
Halland, Henrik van der Osten, ridder, høvedsmand på Vesborg på Samsø, 
Uffe Basse, ridder, Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand 
på Laholm, Tyge Puder, høvedsmand på Öresten, Peder Nielsen, høveds-
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mand på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på Åhus, Peder Absalon - 
sen af Bjomholm, Bosse Paris og Peder Falk, væbnere, den samme for
nævnte kong Valdemars og rigets råder og mænd. Endvidere skal indvåner
ne i Danmark, både gejstlige og verdslige, i forholdet til os nyde al den fri
hed, således som vi stæder og vore folk nyder den i landet Skåne i det om
fang, som kong Valdemar og hans folk lader dem blive derved. Fremdeles 
skal i disse herreder, som er tildelt os til de fornævnte borge, alle de gejstlige, 
alle riddere og væbnere, som har gods der og bor nogetsteds i de områder, 
som vi har i vor besiddelse, blive ved deres ret i forholdet til os og alle dem, 
der vil gøre og undlade at gøre noget for vor skyld, under forbehold af, hvad 
man med rette er skyldig at yde de fornævnte borge. Til vidnesbyrd herom 
har rådmændene i Stralsund på alle vore vegne hængt deres store segl under 
dette brev, fordi vi ikke havde alle vore stæders segl hos os, og vi har yderli
gere lovet den fornævnte konge, at enhver af vore fornævnte stæder mellem 
det tidspunkt, hvor dette brev er givet, og førstkommende sankt Jakobs dag 
skal sende deres brev med samme indhold, beseglet med deres store segl, til 
staden Stralsund, at overgive til den forskrevne herre kongen, når man mod
tager hans breve, beseglede med hans store segl. Dette brev er givet og skre
vet i Stralsund år 1371 efter Guds fødsel dagen før de hellige apostle Simon 
og Judas’ dag.

116 1371. 27. oktober.
Rådet i staden Dorpat lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør 

og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perio
den er udløbet.

Original i rigsarkivet.

Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle, der ser dette brev og 
hører det læse, at vi rådmænd i staden Dorpat erkender og bevidner med 

dette brev, at når vi i 15 år, som man skal regne fra dagen efter Guds him
melfart år 1370 efter Guds fødsel, frit og uhindret (o.s.v. = nr. 115). Til 
vidnesbyrd om disse punkter har vi hængt vor stads store segl under dette 
brev. Givet i året 1371 efter Guds fødsel dagen før de hellige apostle Simon 
og Judas’ dag.
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1371. 27. oktober. 117

Rådet i staden Reval lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og 
Falst er bo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden 
er udløbet.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 116.

137[1]. 27. oktober. 118

Rådet i staden Riga lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og 
Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden 
er udløbet.

Original i Lübeckarkivet.

Tekst som i nr. 116, dog at dateringen er ukorrekt formuleret.

1371. 27. oktober. 119

Rådene i stædeme Kulm, Thom, Elbing, Danzig, Königsberg, Brauns
berg og alle andre stæder under højmesteren i Preussen lover at tilbagegive 
Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er 
pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 116.

1371. 27. oktober. 120

Rådet i staden Harderwijk lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, 
Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når 
perioden er udløbet.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 116.
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121 1371. 27. oktober.

Rådet i staden Kampen lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør 
og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perio
den er udløbet.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 116.

122 1371. 27. oktober.

Magistrater, borgmestre og råd i staden Middelburg lover at tilbagegive 
Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er 
pantsat til dem i 15 år, når perioden er udløbet.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 116, med undtagelse af slutformlen, der lyder: Til erken
delse af sandheden har vi beseglet dette brev med vor fornævnte stads store 
segl. Givet og gjort i det år efter Vor Herre Guds fødsel, da man skriver 
1371, dagen før de hellige apostle Simons og Judas dag.

123 1371. 27. oktober.

Rådet i staden Stavem lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør 
og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perio
den er udløbet.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 116.

124 1371. 27. oktober.

Magistrater, borgmestre og råd i staden Zierikzee lover at tilbagegive Hel
singborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender, der er pantsat 
til dem i 15 år, når perioden er udløbet.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 116, dog med slutformel som i nr. 122.
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1371. [Efter] 27. oktober. Stralsund. 125

Reces af hansedagen i Stralsund.

Afskrift i hanserecesseme.

det Herrens år 1371 dagen før apostlene Simon og Judas’ dag forsam
ledes rådmændene fra søstædeme i Stralsund: fra Lübeck de herrer 

Jakob Pleskow, Johan Schepenstede, Herman v. Osenbrugge og Johan Lan
ge, fra Rostock Gerwin Wilde, Ludolf Niendorp, fra Wismar Didrik v. 
Rampen, Herman Kröpelin og Johan Dargetzow, fra Greifswald Everhard 
Rubenow, Arnold Lange og Henrik Schuppelenberg, fra Stettin Hartvig 
van dem Sunde, fra Kolberg Detlev Verchemin, fra Anklam Ludolf Sote- 
mund, fra Livland: fra Riga Henrik Berner, fra Dorpat Herman Kaporie, 
fra Reval Johan v. Mole, fra Preussen: fra Kulm Ertmar v. Hereke, fra 
Thom Johan v. Lohe, fra Kampen Gerrit af Putten, fra Zierikzee Hugo van 
Lochen, fra Zutphen Didrik van dem Walle, fra Briel Jakob Mannesen, fra 
Dordrecht Willem Eliwoldsen, fra Stavern Simon Bere, fra Harderwijk Her
man Kleek, fra Amsterdam Gerrit Willemssen, fra Deventer Jan Rover, fra 
Eiburg Lambert van Ertbom, og har sammen med de herrer rådmænd fra 
samme stad Stralsund, nemlig Herman v. Rode, Henrik Scheele, Bertram 
Wulflam, Johan Wren, Johan Ruge, Ludolf v. Kulpe, forhandlet og truffet 
afgørelse i de nedennævnte sager.

<1> For det første kom man overens om, at man generelt efter denne dag 
skal afskaffe pundtolden, og ingen pundtold skal opkræves.

<2> Fremdeles blev der dér gjort regnskab for den pundtold, der var ind
betalt indtil nu, og den blev fordelt mellem alle i fællesskab efter mandtal, 
som det sig hør og bør.

<3> Fremdeles tog Lübeck og de vendiske stæder, der sidder inde med 
borgene, forbehold, eftersom de har givet meget mere ud for at holde bor
gene, end de har oppebåret af told og af al anden indtægt, så de vil ind
kræve det, de mangler, af de første indtægter, der oppebæres i Skåne i det 
andet år. Det vil stædeme fra Preussen, fra Kampen og fra Zuidersøen fore
lægge for deres råd.

<4> . . J)
<5> Fremdeles angående den strid, som for et år siden var i Skåne mellem 

dem fra Rostock, og dem fra Stralsund, og som man nu skulde have afgjort; 
den sag skal henstå i venskabelighed, indtil stædeme inden for landet2) mø
des. Bliver det heller ikke da bilagt, så skal det henstå, indtil alle stæder mø
des.
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<6> Fremdeles skal enhver i sit råd drøfte udrustning af skibe til sommer 
til beskyttelse af havet; og svaret skal sendes til dem fra Lübeck inden kyn
delmisse.

<7> Fremdeles blev der sendt biskoppen af Lund breve om, at han skulde 
komme til Stralsund for at svare for det gods, som de fra Preussen mistede 
under Bornholm; og der kom ingen på hans vegne. Desangående er der på 
ny sendt ham breve fra herr Henning Podebusk og fra stædeme. Og de fra 
Stralsund venter på svar desangående.

<8> . . .3)
<9> . . .3)
<10> Fremdeles skal enhver stad forkynde sine borgere, at kongen har til

trådt fredsslutningen og de aftaler, som blev truffet med danskerne for et år 
siden, og han har beseglet dem med sit private segl og lovet, at han vil gøre 
det endegyldigt med sit store segl inden sankt Jakobs dag. Derefter har vi 
sammen med ham lovet og givet garantier for en fuldstændig fred; og en
hver skal på førstkommende sankt Jakobs dag advare sine borgere, at alle og 
enhver skal undlade at give anledning til splid eller strid i Danmark og i Skå
ne men lader sig nøje med, hvad ret er, og ikke tiltager sig noget uden at ha
ve ret dertil. Hvis nogen overtræder det, det vil stædeme dømme således, at 
en anden i påkommende tilfælde må betænke sig.

<11> Fremdeles er man kommet overens om, at enhver skal tage koncep
ter med sig hjem, svarende til, hvad de breve skal indeholde, som man be
seglet sked give til kongen og danskerne; på den måde skal enhver, så snart 
han kan, sende det med sin stads store segl beseglede brev til Stralsund i ti
den mellem nu og inden påske. Og når de ankommer dertil, så skal de fra 
Stralsund have fuldmagt til, at de får udleveret kongens breve og til gengæld 
sender ham vore (hansestædemes) breve.

<12> I den første krig blev det påbudt nogle skibe foran Helsingborg, at 
de skulde forblive liggende der. En del blev liggende og blev opbrændt; og 
nogle andre sejlede bort uden orlov, det er dem, der står nævnt herefter: fra 
Lübeck Panpow den ældre, Bernhard Aldewerlt, fra Rostock Albrecht 
Thomas, fede Jakob Grawetop, fra Stralsund Heine v. Lochen den ældre, 
Rudolf v. Dalwitz. Angående disse sked enhver drøfte i sit råd, om man kan 
indkalde dem for stædeme, så man kan tage deres bøde og hermed erstatte 
de andre deres skade.

<13> Fremdeles angående Wartberg, der klagede over, at der blev taget 
mel fra ham i den første krig foran Helsingborg, hvilket blev fordelt blandt



79 [Efter] 27. oktober 1371 Nr. 125

stædemes høvedsmænd, blev der truffet afgørelse, at han skal drage fra den 
ene stad til den anden og stævne til doms, således at enhver skal erstatte 
ham det, han har forbrugt af melet, eller frigøre sig for sagen med rette; det 
blev almindelig tiltrådt af stædeme.

<14> Summen af hele tolden i Skåne 3453^ mark og 4 penning lybsk 
med undtagelse af den i Malmø. Fremdeles fra Malmø 63 mark lybsk, af 
hvilke notarerne skal underholdes.

Lybækkemes pundtold fra påskedag (13)70 indtil mikkelsdag år (13)71 
229 mark 15 penning lybsk.

De fra Rostock 20 mark lybsk.
De fra Wismar 44 mark lybsk.
De fra Greifswald 8 mark lybsk.
De fra Stettin 2 mark lybsk.
De fra Kolberg 9 mark lybsk.
De fra Riga og Dorpat intet.
De fra Reval 9 mark lybsk.
De fra Stralsund 41 mark lybsk, fra Skåne 214 mark.
Alle stæder i Preussen 39 mark lybsk og 9 mark fra Skåne.
De fra Kampen intet.
De fra Zierikzee 25 mark og 7 skilling lybsk.
De fra Zutphen 4^ mark lybsk og 2 skilling.
De fra Briel 4 mark og 6 penning lybsk.
De fra Dordrecht intet.
De fra Stavem intet.
De fra Harderwijk 21/? mark og 3 skilling lybsk.
De fra Amsterdam 16 mark lybsk minus 4 skilling.
Deventer intet.
Elburg intet.
Tilsammen 480 mark 2 skilling og 9 penning.
<15> De herrer Johan Lange og Didrik Krudener har oppebåret tolden i 

Skanør og Falsterbo, og den beløber sig til mere end 3.453^ mark og seks 
skilling lybsk. Heraf udredede de dette nedenforanførte. Først til herr Gre
gor Swerting 461^ mark lybske penninge, fremdeles til Nicolaus Soldis i 
Skanør 200 mark lybsk, fremdeles til lejesvendene sammesteds 99 mark 10 
skilling og 8 penning, fremdeles til de herrer Johan Lange og Didrik Kinde
ner 20 mark lybsk til deres forbrug. Den tiloversblevne sum er 2.681 mark 
3 skilling og 8 penning.
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I Guds navn, amen. Vi Henning Podebusk (o.s.v. = nr. 127).
<15> Fremdeles aflagde herr Johan Lange og herr Didrik Krüdener regn
skab for tolden i Skåne på den måde, at de havde modtaget 3454 mark og 6 
skilling lybsk. Deraf har de givet herr Gregor Swerting 462 mark lybsk og Ni
colaus Soldis 200 mark lybsk, endvidere lejesvendene i Skanør 100 mark mi
nus 4 penninge og 5 skilling. Fremdeles har herr Johan Lange og herr Didrik 
Krüdener fået 20 mark lybsk, så der i alt resterer 2682 mark 3 skilling og 8 
penninge. Deraf har de fra Stralsund fået 634 mark og 6 skilling lybsk, som 
de gav til udrustning af deres fredskogge; fremdeles sagde de: havde herr Jo
han Ruge givet mere, vilde de ikke stå til ansvar herfor. Fremdeles fik de fra 
Lübeck 1600 mark minus 16 skilling lybsk, som deres fredskogger kostede. 
Fremdeles fik de 110 mark og 18 penning lybsk, som herr Johan Lange ud
gav i Skåne til den samme fredskogge. Endvidere gjorde herr Johan Ruge 
regnskab for 123 mark og 2 skilling lybsk, som han ligeledes udgav til fred
skoggen; de penge fik de fra Stralsund også fra tolden. Således bliver der til 
overs 215 mark og 1 skilling.

<16> I Guds navn, amen. Det skal være åbenbart for alle dem (o.s.v. = 
nr. 103).

<17> I Guds navn, amen. Det skal være åbenbart for alle dem (o.s.v. = 
nr. 115).

<1Ä> I Guds navn, amen. Vi rådmænd i staden Lübeck (o.s.v. = nr. 95).
<19> Det skal være åbenbart, at stædemes overenskomst med kongen 

(o.s.v. = nr. 126).
<20> . . .4)
1) § 4 handler om en kommende forhandling med Norge. - 2) d.v.s. de vendiske stæder. - 

3) vedrører forholdet til Stargard og Novgorod. - 4) handler om hansestædemes indbyrdes 
afregning for krigsomkostninger.

126 [1371. Omkr. 27. oktober.]

Overenskomst mellem hansestædeme og kong Valdemar 4. Atter dag om 
forvaltningen af borgene Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo i de 15 
år.

Udkast optaget i hanser e c esserne.

Det skal være åbenbart, at stædemes overenskomst med kongen af Dan
mark angående borgene Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo er 
således: stædeme skal overdrage de samme borge til herr Henning Podebusk
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at holde til stædemes tro hånd indtil 15 år er slut; i de år skal stædeme have 
de samme borge og to dele af tolden og af indtægterne i Skåne, og i den an
ledning skal herr Henning til bestridelse af sine omkostninger have sjettede
len af al told og af alle indtægter i Skåne, som han oppebærer; disse indtæg
ter skal deles med kongen, således at kongen beholder to sjettedele og herr 
Henning en sjettedel og stædeme tre sjettedele. I denne anledning har herr 
Henning overtaget borgene således, at han i hele den tid vil holde dem til 
stædemes hånd og til ingen andens; og når de kræver dem tilbage fra ham, 
så skal han overdrage borgene til dem igen og til ingen andre. Ligeledes skal 
han ikke beregne sig omkostninger herfor men skal afholde disse af de herre
der, der ligger til borgene, og af den sjettedel, som er nævnt foran. Og i Skå- 
netiden da skal stædeme have en toldopkræver i Skanør og en i Falsterbo på 
borgene; de skal oppebære tolden sammen med hans folk. Ligeldes skal herr 
Henning efter stædemes råd indsætte retskafne folk på borgene; og til dem, 
der i Skånetiden er på borgene fra stædeme, skal man forskaffe så megen 
bekvemmelighed, at de har det bekvemt sammen med deres folk. Deslige 
skal stædeme også have en tolder i Malmø, der kan opkræve tolden. Alle 
disse trufne aftaler har fornævnte herr Henning garanteret med løftemænd, 
således som de breve udviser, som rådmændene af Stralsund har fået fra 
ham til stædemes tarv. Fremdeles angående alt, hvad der står skrevet her 
foran om at holde de forskrevne borge gennem 15 år, så har herr Henning 
dog ikke overtaget dem længere end fra nu af og til førstkommende sankt 
Jakobs dag og videre i to år. I den anledning har stædeme på forhånd givet 
herr Henning 600 mark lybsk til hjælp, som man skal låne mod renter i 
Stralsund; og de penge og renter skal man på forhånd udtage af de første 
indtægter, som forfalder i Skåne som stædemes andel.

[1371. Omkr. 27. oktober.] 127

Henning Podebusk, ridder og Danmarks riges høvedsmand, erklærer at 
have overtaget borgene Helsingborg, Skanør, Falsterbo og Malmø fra han- 
sestædeme, at holde til deres tro hånd indtil 1374 23. juli.

Udkast i Stralsund.

I Guds navn, amen. Vi Henning Podebusk, ridder, høvedsmand over 
Danmarks rige, erkender i dette brev åbent og bevidner, at vi fra alle 

hansestæder har annammet og modtaget borgene Helsingborg, Skanør, Fal-

6 - D.R.B. 3. Ra kke. IX
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sterbo og Malmø på den måde, at vi på vor tro skal holde og værne dem i 
troskab til deres hånd1), begyndende fra nu af og indtil førstkommende sankt 
Jakobs dag og derefter videre i de to umiddelbart følgende år, således at vi 
ikke skal overantvorde de samme borge til nogen anden end til ham, som 
rådmændene i Lübeck og Stralsund på alle stædemes vegne befaler os at 
overantvorde dem til. Ligeledes hvis de kommer til den beslutning, at de vil 
have disse borge tilbage fra os inden den tid, så skal vi uden modsigelse og 
nogen slags udflugter give dem tilbage til dem, når rådmændene i Lübeck 
og Stralsund æsker dem af os. Disse fornævnte borge skal vi underholde af 
de herreder, der ligger til dem. Derudover skal de give os sjettedelen af tol
den og af indtægter, der falder hvert år i Skåne, nemlig i Skanør, Falsterbo 
og i Malmø, således som de herom har fastsat det. Herudover skal vi ikke fø
re dem nogen omkostning eller udgift til regnskab. Fremdeles skal vi efter de 
fornævnte stæders råd indsætte retskafne folk i Skanør, Falsterbo og Mal
mø, som kan være købmanden behagelig og beskytte ham i hans ret. Des
uden skal de fornævnte stæder på hver af de forskrevne borge, Skanør, Fal
sterbo og Malmø i Skånetiden have en mand, der kan opkræve tolden dér 
sammen med ham, der er dér på kongens vegne; og til ham skal vi skaffe så 
megen bekvemmelighed, så han kan have god plads sammen med sine folk. 
Dette lover vi fornævnte Henning Podebusk, høvedsmand over Danmarks 
rige, sammen med vore mediovere, der står skrevet herefter, at overholde 
stadig og fast uden nogen modsigelse og udflugter over for disse forskrevne 
stæder på vor ære og i god tro. Og vi Fikke Mokke af Møn, Fikke Moltke af 
Divitz, Henning Podebusk den yngre, Konrad van der Osten, Lippold van 
der Osten, riddere, Bertold van der Osten, herr Henriks søn, Tetze van dem 
Rosengarden, væbnere, har lovet og lover i dette brev de fornævnte stæder 
stadig og fast uden nogen udflugter og modsigelse at overholde alle disse for
skrevne punkter på vor ære og i god tro. Til vidnesbyrd om alle disse punk
ter, der står skrevet foran, så har vi alle, således som vi er nævnt foran, 
hængt vore segl under dette brev. Givet o.s.v.

1) teksten har tho ener truwen hånd ( = lat. ad fideles manus), d.v.s. efter givet hånd- 
slag-
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1371. 28. oktober. Stralsund. 128

Rådene i stædeme Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, 
Stettin og Kolberg slutter fred med Danmarks riges råd og giver alle i dette 
rige ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 95, dog at dateringen er: de hellige apostle Simons og Ju
das dag.

1371. 28. oktober. Stralsund. 129

Rådene i stædeme Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, 
Stettin og Kolberg lover at overholde den fred, der er beseglet af kong Val
demar 4. Atterdag og hans råder, og giver disse og indbyggerne i deres rige 
ret til at genoptage handelen med sig som før krigen.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 105, dog at dateringen er: de hellige apostle Simons og Ju
das dag.

1371. 28. oktober. Stralsund. 130

Rådene i stædeme Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, 
Stettin og Kolberg lover at tilbagegive Helsingborg, Malmø, Skanør og Fal
ster bo med alle tilliggender, der er pantsat til dem i 15 år, når perioden er 
udløbet.

Original i rigsarkivet.

Tekst som i nr. 116, dog at dateringen er: de hellige apostle Simons og 
Judas dag.

1371. 30. oktober. 131

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at hertug Albrecht 2. af Mecklen
burg og hans søn hertug Henrik 3. har tilbagegivet ham de borge i Dan
mark, som de havde erobret, mod, at hans dattersøn hertug Albrecht, søn 
af hertug Henrik, skal arve Danmarks rige, hvis kongen dør uden mandlige 
arvinger.

Original i Schwerinarkivet (p.t. i Koblenz).
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Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, 
erkender og bevidner åbenbart med dette brev, at vi på grund af en 
særlig forkærlighed og i anledning af, at de høj velbårne fyrster, vore fræn

der, hertug Albrecht af Mecklenburg den ældre og hertug Henrik, hans 
søn, tilbagegiver og overlader os vore borge, som de havde afvundet og taget 
fra os sammen med deres hjælpere i Danmarks rige, og også på grund af 
den særlige kærlighed og naturgivne pligtfølelse, som vi billigt bør nære over 
for vor datters børn, har lovet og i dette brev lover vore fornævnte frænder, 
hertug Albrecht af Mecklenburg og hertug Henrik, hans søn, og deres ar
vinger fast at overholde, at hvis vi abdicerer eller dør uden kødelige mandli
ge arvinger, da skal ingen have Danmarks rige efter vor død og sidde inde 
med det som konge med alle kongelige rettigheder uden hertug Albrecht, 
hertug Henriks søn, vor ældste datter fru Ingeborgs søn. Dog skal man da 
fyldestgøre vor anden datter, kong Håkon af Norges hustru og deres barn 
for deres del af vor arv i det omfang, som det er muligt og redeligt. Og skul
de det forholde sig sådan, at disse forskrevne hertug Albrecht den ældre el
ler hertug Henrik eller deres arvinger har givet os eller nogen på vore vegne 
breve eller ellers aflagt nogle løfter, som kunde eller kan være denne for
nævnte hertug Albrecht, hertug Henriks søn, vor forskrevne datters søn til 
skade med hensyn til fornævnte kongerige Danmark og til hans arv af dette 
forskrevne kongerige, da annullerer vi dem med dette brev og gør dem gan
ske og aldeles kraftløse og ugyldige i hele deres omfang og i al deres beskaf
fenhed, hvorledes de end lyder eller er beskrevet. Og på disse forskrevne be
tingelser har vi med hånd og mund godtaget denne forskrevne hertug Al
brecht, vor forskrevne datter fru Ingeborgs søn, således at efter vor død, hvis 
vi dør uden mandlige arvinger, født af vor ægtefælle, skal ingen have, sidde 
inde med og bevare dette vort forskrevne kongerige Danmark uden vor for
skrevne ældste datter, fru Ingeborgs søn, hertug Albrecht, hertug Henrik af 
Mecklenburgs søn, og det uden hindring, modstand eller indsigelse fra alle 
dem, som dette vedrører eller med rette kan vedrøre. Vi fornævnte kong 
Valdemar og vore arvinger lover på vor tro med brev bestandigt og fast at 
overholde alt det forskrevne over for de fornævnte hertug Albrecht af 
Mecklenburg den ældre og kong Albrecht af Sverige, hertug Henrik og her
tug Magnus, hans sønner, og hertug Albrecht, vor datters søn, og deres ar
vinger og efterkommere og har til vidnesbyrd hængt vort segl under dette 
brev, som er skrevet og givet år 1371 efter Guds fødsel på den hellige martyr 
sankt Eusebius’ dag. Vidner til dette er de ædle herrer og mænd Gerhard,
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greve af Hoya, Wedege, friherre til Berge og verdslig foged i Minden, We- 
dege Buggenhagen den ældre, Kristian Kule, Henning Meinerstorp, Henrik 
Stralendorp, Henrik v. Bülow, Fikke Moltke, riddere, og Bosse Paris, væb
ner, og mange andre retskafne folk, der er fuldt værdige til tro og tillid.

1371. 1. november. Linköping. 132

Broder Efrike, guardian i Linköping franciskaner klost er, sælger en mark 
på tre spand korns udsæd i nærheden af Linköping tilföns Djdkn. - »Til vid
nesbyrd herom er segl tilhørende den ærværdige broder, broder Niels, mini
ster for Danmark, sammen med mit og konventet i Linköpings segl hængt 
under dette brev«.

Original i det svenske rigsarkiv.

1371. 14. november. 133

Hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg meddeler hertug Albrecht af Sach
sen og Lüneburg, at han har været sammen med kong Valdemar 4. Atter - 
dag og hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg og har aftalt med dem at 
give hertug Albrecht lejde fra Lüneburg til Boizenburg og tilbage igen.

Original i Lüneburg.

Den velbårne fyrste hertug Albrecht af Sachsen og Lüneburg, vor kære 
fætter1), tilbyder vi Erik, af Guds nåde hertug af Sachsen, Engem og 
Westfalen, vor villige tjeneste.

I skal vide, at vi har været hos vor herre kongen2) og hos vor svigerfader 
hertug Magnus og til afsked har truffet den aftale med ham, at vi skal give 
Eder lejde, og heri vil hertug Magnus give os al mulig støtte. I den anledning 
skal I vide, at i morgen midt på formiddagen vil vi være foran staden Lüne
burg og vil uden argelist beskytte, gelejde og lede Eder og alle dem, som I vil 
have med Eder og som rider med Eder, fra Lüneburg indtil Boizenburg og 
tilbage til Boizenburg til Lüneburg, mod alt det, der kan skade Eder; og i 
dette vil vi værne Eder og alle Eders på bedste måde. Og til vidnesbyrd har 
vi ladet vort segl trykke på bagsiden af dette brev, der er givet . . .3) år 1371 
efter Guds fødsel fredagen efter sankt Mortens dag.

1) her brugt i vid betydning. - 2) Kong Valdemar var på dette tidspunkt indblandet i 
striden om arven efter hertug Wilhelm af Lüneburg (d. 1369). Den rolle, han spillede, er 
dog ret uklar, jf. Tägil s. 396. - 3) udstedelsesstedet mangler.



Nr. 134 19. november 1371 86

134 1371. 19. november.

Gunne Tjålvason oplader til abbed og konvent i Nydala kloster alt det 
gods, som herr Ulf havde skænket dem, med undtagelse af sin gård i Horja. - 
Til vidnesbyrd om, bestyrkelse og urokkelig vished om denne handling har 

jeg ladet segl tilhørende de velbyrdige og gode mænd, nemlig Arvid Piik, 
herr Atte af Våmamo, herr Abjom af Berga, herr Peter af Fryele, Ulf Ar- 
vidsson, Erland Algotsson sammen med mit eget hænge under dette brev.

Original i det svenske rigsarkiv.

135 1371. 22. november. Skånes landsting.

Tingsvidne af Skånes landsting om, at magister Niels Knudsen, kannik i 
Lund, skøder en gård i Vaggarp til kantoren Niels Erlandsen på kapitlets 
vegne mod, at dette afholder to årtider årligt for hans brødre Peder Knud
sen og Trued Hase.

Afskrift i Lundebogen.

Anders Olufsen, landstingsfoged i Skåne, Morten Båd, foged i Lund, 
L Peder Jensen, præst, sakristan ved kirken i Lund, Eskil Nielsen og Hen
rik Hermansen, borgere sammesteds, til alle, som ser dette brev, hilsen evin

delig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1371 på jomfruen sankt Cecilies dag 

var den gode mand herr magister Niels Knudsen, kannik i Lund, på lands
tinget i Skåne, og i nærværelse af os og andre troværdige mænd, skødede og 
overgav han til herr Niels Erlandsen, kannik og kantor sammesteds, i det 
ærværdige Lundekapitels navn og på dets vegne, en gård i Vaggarp i Harja- 
gers herred, i hvilken en vis Jens Nielsen bor, og som tidligere af hans bro
dér, herr Peder Knudsen, tidligere kannik i Lund, salig ihukommelse, var 
testamenteret til kapitlet i Lund med alle dens tilliggender og rettigheder, 
med hvilket navn de end benævnes, tillige med samme gårds viminger, der 
er udsat af deres broder Trued Hase, på det vilkår, at samme Lundekapitel 
i koret i Lund højtideligt skal lade afholde to årtider årligt for hans førnævn
te brødre, nemlig herr Peder Knudsen og Trued Hase, for den landgilde, 
som indkommer deraf, således som det tydeligt er indskrevet i 
anniversariebogen1), idet han forpligter sig og sine arvinger til at hjemle og 
frigøre gården for nævnte Lundekapitel med alt dens tilbehør, som forud er
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anført, for påkrav fra alle og enhver, at besidde med rette evindelig. Dette 
erklærer vi med dette brev over for alle, hvem det vedkommer eller i fremti
den vil kunne vedkomme. Givet under vore segl til vidnesbyrd om foranstå
ende, på foranførte år, dag og sted.

1) jf. Weeke s. 239 flg.

1371. 27. november. Avignon. 136

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, om fornødent med 
hjælp og råd af ærkebiskoppen af Nidar os, at opkræve peterspenge, tien
der, underhold1) og alle andre afgifter til den romerske kirke og kammeret i 
de lande, hvor han er apostolisk nuntius, og aflægge regnskab for, hvad han 
har modtaget, når han kommer til Rom.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vor ærværdige broder biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sæ- 
-L des nuntius, hilsen o.s.v. ... Givet i Avignon den 27. november i vort 
(pontifikats) første år.

1) jf. DRB. 2. rk. I nr. 207 note 1.

1371. 1. december. Stralsund. 137

Testamente af Frederik Grip, borger i Stralsund.

Original i Stralsund.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn, amen. Jeg, Frederik Grip, 
borger i Stralsund, sund på legeme, sind og fornuft, vel ved magt - vel
signet være Gud - agter at begive mig på pilgrimsrejse til frelse for min sjæl, 

og hvis jeg kommer til at ombytte dette liv med det evige, opsætter og gør 
jeg mit testamente på denne måde . . . Fremdeles testamenterer jeg Henzeke 
Skytte, min søstersøn, 20 mark stralsundske penge, og dertil testamenterer 
jeg ham en halv »bod« - på folkesproget -, som Herman Dudesche og jeg på 
lige fod har i Ystad med alle dens tilliggender. Fremdels skylder samme Her
man Dudesche mig 27^ penning grot, som jeg ligeledes testamenterer 
nævnte Henzeke. Fremdeles skylder Nicolaus Konow mig 18 grot, som jeg 
testamenterer nysnævnte Henzeke. Fremdeles skylder Mogens Hugleksen
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mig 1 skilling grot; den testamenterer jeg samme Henzeke. Fremdeles testa
menterer jeg min steddatter, på folkesproget ’steefdochter’, som kaldes Une, 
10 mark stralsundske penge, og hertil testamenterer jeg alt det, som kan 
henføres til mig af hendes moders arv. . . Givet i Stralsund i det Herrens år 
1371 dagen efter apostlen sankt Andreas’ dag.

138 [1371]. 3. december. Lüchow.

Kong Valdemar 4. Atterdag beder de herrer Jakob Pleskow og Herman 
Osenbrugge om at udlevere hans segl og andre ejendele til hans kapellan 
herr Bertold og gelejde denne sikkert itl Schwerin.

Original i Lübeckarkivet.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge.
Gunstig og venlig hilsen tilforn. Kære herrer, herr Jakob Pleskow og 

herr Herman Osenbrugge. Vi har forstået Eders brev, hvori I skriver og 
meddeler os, at Rikman van der Lancken indtrængende har bedt og befalet 
Eder at overantvorde os vort segl, vort pelsværk og vor kalk. For det besvær 
med vore utensilier og for den velvilje, som I heri viser os og efter vor vilje 
har, takker vi Eder ubetinget. Derfor beder vi Eder og er det vort ønske, at I 
vil overantvorde vort segl, vort pelsværk og vor kalk, og hvad I yderligere 
måtte have fra os, til overbringeren af nærværende brev, herr Bertold, vor 
kapellan, for at han kan bringe det til os, og stol på ham, hvad han anmo
der Eder om på vore vegne; og vi beder Eder om og ønsker, at I med Eders 
tjenere og svende giver vor kapellan herr Bertold sammen med vore utensili
er et trygt og sikkert lejde til Schwerin. Deri gør I os takskyldig. Givet i Lü
chow på sankt Barbaras aften, beseglet på bagsiden med vort sekret.

139 [1371]. 3. december. Lüchow.

Kong Valdemar 4. Atterdag anbefaler sin kapellan Bertold Witte.

Original i Lübeckarkivet.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge.
Med nådig og venskabelig hilsen tilforn1). Vi har sendt Bertold Witte, 

vor kapellan, der er underrettet med hensyn til vore sager, til Eder, venner 
og gode mænd, idet vi indtrængende bønfalder Eder om, at I vil vise den
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samme ubetingede tillid til de ord, som denne skal fremføre i Eders nærvæ
relse i vort navn, som om vi personligt forhandlede med Eder. Skrevet i Lü
chow dagen før den strålende jomfru Barbaras dag under vort sekret.

1) adressen står på brevets bagside: Skal gives til de hæderuærdige og gode mænd, de 
herrer borgmestre og rådmænd i staden Lübeck, hans trofaste og elskede venner.

1371. 3. december. Avignon. 140

Pave Gregor 11. overdrager Niels Jensen et kanonikat ved kirken i Uppsa
la og giver ham ventebrev på en præbende og en dignitet sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | ^il vor elskede søn Niels Jensen, kannik i Uppsala, hilsen o.s.v.
JL Dit liv, din vandel i ærbarhed og gode sæder og din retskaffenheds øv
rige fortjenester og dyder, for hvilke du anbefales til os ved troværdige 
mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise dig nådig gavmildhed. Idet vi der
for i betragtning af dine fornævnte fortjenester ønsker at vise dig særlig nåde 
- du, der har præstegrad og, som du forsikrer, har studeret kanonisk ret i 
fem år -, overdrager vi dig med apostolisk myndighed et kanonikat ved kir
ken i Uppsala med fuld kanonisk ret og giver dig det ved provision. Hvis en 
præbende samt en dignitet, et personat eller et officium med eller uden sjæ
lesorg, selv om man plejer at blive antaget til den eller det ved valg - når blot 
denne dignitet ikke er den største i samme kirke efter den biskoppelige - for 
tiden er ledige i nævnte kirke, eller når de bliver ledige, og du eller din dertil 
lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at du 
eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til deres ledighed, beslutter 
at godtage dem, reserverer vi dem til apostolisk overdragelse efter denne 
godtagelse, at overdrage til dig med al ret og tilbehør. Vi forbyder strengt 
vor ærværdige broder (Birger), ærkebiskop, og vore elskede sønner kapitlet i 
Uppsala, og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen eller al 
anden rådighed over præbendeme og digniteteme, personateme eller offici- 
eme ved samme kirke i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til også 
i tiden før denne godtagelse på nogen måde at træffe bestemmelse om den
ne præbende og denne dignitet, dette personat eller officium, undtagen ef
ter at have bragt i sikker erfaring, at du eller fornævnte befuldmægtigede 
ikke har villet godtage dem. Og vi erklærer det fra nu af ugyldigt eller mag
tesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden
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herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset bestemmel
sen om et vist antal kanniker og alle andre herimod stridende bestemmelser 
og sædvaner i denne kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stad
fæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller (uanset) om nogen 
med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendte som 
kanniker i samme kirke eller arbejder på at få anerkendelse, eller med hen
syn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender og digniteter, 
personater eller officier ved nævnte kirke, har fået særligt eller angående 
kirkelige beneficier i de egne har fået almindeligt brev af det apostoliske sæ
de eller dets legater, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og 
afgørelse eller er gået frem på en hvilken som helst måde. Det er nemlig vor 
vilje, at du med hensyn til opnåelse af den præbende og denne dignitet, det
te personat eller officium skal foretrækkes for alle disse undtagen for dem, 
der med vor myndighed har fået anerkendelse i denne kirke eller har ven- 
tebrev på præbender og digniteter eller personater eller officier sammesteds, 
men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå 
andre præbender og digniteter, personater eller officier eller beneficier; (vor 
overdragelse gælder endvidere), uanset om samme ærkebiskop og kapitel el
ler hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af 
nævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision af 
nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at kanonikater og præben
der og digniteter, personater eller officier eller andre kirkelige beneficier, 
hvortil de (— — — j1) at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde 
denne kirkes bestemmelser og sædvaner, når blot (— — — j1) i egen person, 
eller (uanset) om vi i dag til fordel for en anden eller andre i samme kirke 
har ladet tilstå vort brev om en eller flere lignende nådesbevisninger. Thi det 
er vor vilje, at såvel det som dette brev skal have sin virkning, uanset en hvil
ken som helst herimod stridende apostolisk bestemmelse, og (uanset) at du 
vides at besidde et kanonikat og en præbende ved kirken i Linkoping, og at 
vi for nylig ved provision har ladet dig give et andet kanonikat og en anden 
præbende ved denne kirke i Linkoping, som da var ledige, ved et andet brev 
af os, hvorved du virkeligt og fuldt ud skal afstå nævnte andet kanonikat og 
nævnte anden præbende, som du som fornævnt besidder. Intet menneske 
må altså bryde dette vort overdragelses-, provisions-, reservations-, forbuds-, 
bestemmelses- og viljesbrev (— — — j1) vrede. Givet i Avignon den 3. de
cember i vort første pontifikatsår.

1) de forkortede formler se nr. 24.
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1371. 3. december. Avignon. 141

Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Linkoping, abbeden i Allehelgens 
kloster i Lund og dekanen ved St. Pierre i Avignon at indføre Niels fensen i 
et kanonikat ved kirken i Uppsala.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor ærværdige broder (Godskalk), biskop af Lin- 
koping, og vore elskede sønner (. . . og . . .), abbed af Allehelgens 
kloster i Lund, og dekanen ved St. Pierre kirke i Avignon, hilsen o.s.v.

Dit liv, din vandel o.s.v. indtil1) som fornævnt besidder. Derfor pålægger 
vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller blot en af 
Eder personlig eller ved een eller flere andre med vor myndighed fra nu af 
skal skaffe samme Niels eller hans befuldmægtigede i hans sted anerkendelse 
som kannik og broder i nævnte kirke i Uppsala, efter at I har anvist ham sæ
de i koret og plads i kapitlet i denne kirke med fuld kanonisk ret, og at I ef
ter fornævnte godtagelse med fornævnte myndighed sørger for at overdrage 
og anvise fornævnte Niels denne præbende og dignitet eller dette officium 
med alle rettigheder og tilbehør, der af os som ovenfor omtalt er reserveret 
ham i nævnte kirke, hvis sådanne, da vi foretog reservationen, var ledige el
ler senere blev ledige, eller når de måtte blive ledige. I skal fremdeles indføre 
ham eller nævnte befuldmægtigede for ham i korporlig besiddelse af for
nævnte præbende og dignitet, personat eller offcium ved kirken i Uppsala 
og deres omtalte rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og 
sørge for, at denne eller nævnte befuldmægtigede for ham - som det er skik - 
antages til denne dignitet, dette personat eller officium, og at der fuldt ud 
svares ham samtlige afkastninger, afgifter, indkomster, rettigheder og oppe- 
børsler af fornævnte kanonikat og præbende og dignitet, personat eller offi
cium ved kirken i Uppsala, uanset alt det ovenfor emførte, (— — — )2). Gi
vet som ovenfor1).
1) jf. nr. 140. - 2) for de forkortede formler se nr. 25.

1371. 7. december. Avignon. 142

Pave Gregor 11. overdrager Niels Jensen det kanonikat og den præbende 
ved kirken i Roskilde, som var ledige efter Niels1 udnævnelse til biskop af 
Roskilde.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn Niels Jensen, kannik i Roskilde, hilsen o.s.v.
Dit sædelige liv, Din vandel og Dine andre retskafne og fortjentstfulde 

dyder, (— — — j1) imod Dig. I sin tid reserverede vor forgænger pave Ur
ban 5. - salig ihukommelse - jo alle kanonikater og præbender og øvrige kir
kelige beneficier, der da var og i fremtiden vilde blive ledige ved det aposto
liske sæde, for sin rådighed og bestemmelse og erklærede det fra da af ( — 
----- ) i denne sag. Men da det kanonikat og den præbende ved kirken i Ro
skilde, som vor ærværdige broder biskop Niels af Roskilde besad på det tids
punkt, da han blev forfremmet af nævnte forgænger til nævnte kirke i Ros
kilde, der da savnede en hyrde, ved denne forfremmelse og ved den indviel
sens nådegave, der ved samme forgængers særlige befaling blev meddelt 
samme biskop Niels ved fornævnte sæde, var ledige ved dette sæde, og da 
nævnte forgænger, der slet ikke havde truffet bestemmelse om nævnte ka
nonikat og præbende, afgik ved døden, og vi blev ophøjet til det høje apo
stolats tinde, og da det blev draget i tvivl af nogle, om nogen ud over den ro
merske pave efter nævnte forgængers død havde kunnet eller kunde træffe 
bestemmelse om de kanonikater og præbender og andre kirkelige benefici
er, som denne forgænger havde forbeholdt sig for sin bestemmelse, og som 
var ledige på tidspunktet for samme forgængers død, erklærede vi for at op
hæve denne tvetydighed og tvivl ved vort brev, at ovennævnte kanonikater 
og præbender og andre kirkelige beneficier, som således reserverede var le
dige på tidspunktet for samme forgængers død, forblev og forbliver omfattet 
af forbehold og denne afgørelse, og at ingen ud over den romerske pave på 
nogen måde kunde eller kan træffe bestemmelse om dem, og erklærede det 
ugyldigt og magtesløst, som nogen i modstrid hermed med nogen som helst 
myndighed med eller uden viden herom muligvis hidtil har forsøgt eller i 
fremtiden skulde forsøge at foretage i denne sag. Da derfor fornævnte kano
nikat og præbende stadig som fornævnte vides at være ledige, og ingen ud 
over den romerske pave denne gang har kunnet eller kan træffe bestemmel
se om dem, eftersom ovennævnte reservation, erklæring og afgørelser læg
ger sig hindrende i vejen, og idet vi i betragtning af Dine fornævnte fortjene
ster ønsker at vise Dig, der er af præstegrad, og som i fem år, således som Du 
forsikrer, har studeret kanonisk ret, særlig nåde, overdrager vi Dig med 
apostolisk myndighed fornævnte således ledige kanonikat og præbende, hvis 
frugter, indtægter og indkomster i følge den almindelige indtægtsangivelse2),
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som du forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi af seks mark sølv, med fuld 
kanonisk ret og al ret og tilbehør (— — —) bekræftelse, eller om nogen med 
apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendte som kan
niker i samme kirke eller anstrenger sig for at få anerkendelse eller med hen
syn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender ved nævnte 
kirke, har fået særlig (— — —). Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn 
til opnåelse af nævnte kanonikat og præbende skal foretrækkes for alle, men 
at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå an
dre kanonikater, præbender eller beneficier; (vor overdragelse gælder end
videre), uanset om den til enhver tid værende biskop og vore elskede sønner 
kapitlet i Roskilde eller hvilke (— — —), og at på kanonikater og præben
der ved denne kirke og andre kirkelige beneficier (— — —) i egen person, 
eller (uanset) at Du vides at besidde et kanonikat og en præbende ved kirken 
i Linköping, hvis frugter, indtægter og indkomster i følge den fornævnte al
mindelige indtægtsangivelse, som Du forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi 
af seks mark sølv, og at Du for nylig med apostolisk myndighed ved provisi
on har fået et andet kanonikat og en anden præbende ved samme kirke i 
Linköping, der da var ledige på en bestemt måde, og at Du, når Du har op
nået disse, skal afstå nævnte andet kanonikat og nævnte anden præbende 
ved samme kirke, som Du som fornævnt besidder. Intet menneske (— — 
—). Givet i Avignon den 7. december i vort første pave år.

1) for de forkortede formler se nr. 24. - 2) Jf. DRB. 3 rk. II nr. 18 note 4.

1371. 7. december. Avignon. 143

Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Lübeck og dekanerne ved kirken i 
Lund og kirken St. Agricol i Avignon at indføre Niels fensen i et kanonikat 
og en præbende ved kirken i Roskilde.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor ærværdige broder biskoppen af Lübeck og til 
vore elskede sønner dekanerne ved kirken i Lund og kirken St. Agricol 
i Avignon hilsen o.s.v.

Dit sædelige liv, Din vandel o.s.v. indtil besidder. Derfor pålægger (— — 
— )2) indføre samme Niels eller hans befuldmægtigede på hans vegne i fak
tisk besiddelse af fornævnte kanonikat og præbende ved kirken i Roskilde og 
deres omtalte ret (— — —) og sørge for, at samme Niels eller nævnte be-
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fuldmægtigede i hans sted antages i nævnte kirke i Roskilde til samme præ- 
bende som kannik og broder, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads 
i kapitlet i denne kirke med fuld kanonisk ret, og at der fuldt ud (— — —) 
oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, uanset alt (— — —). 
Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 142. - 2) for de forkortede formler se nr. 25.

144 1371. 10. december. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, at inddrive og modtage den afdøde ærkebiskop Amo af Nidaros’ 
bo samt indtægterne af det ærkebiskoppelige bord, indtil sædet bliver besat 
ved provision.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Gregor o.s.v. til sin ærværdige broder, biskop Henrik af Slesvig, det apo
stoliske sædes nuntius, hilsen o.s.v.

. . . Givet i Avignon den 10. december i vort første pontifikatsår.

145 1371. 12. december. Villeneuve.

Pave Gregor 11. pålægger efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 
dekanerne ved kirkerne St. Andreas og St. Mauricius extra muros i Hildes
heim og skatmesteren ved kirken i Verden at overdrage kongens kapellan 
Frederik Piper fra Hune et kanonikat og kældermest er embedet ved kirken i 
Verden og give ham ventebrev på en præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I il vor kære sønner dekanerne ved St. Andreas kirke i Hildesheim og 
JL St. Mauritius kirke uden for murene i Hildesheim og skatmesteren ved 
kirken i Verden hilsen o.s.v.

De rosværdige retskaffenheds fortjenester og dyder, for hvilke vor kære 
søn Frederik Piper af Hune, klerk i Verden stift, anbefales til os ved troværdi
ge mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. Da der
for, som vi har erfaret, kældermesterembedet ved kirken i Verden, som er 
en dignitet, er blevet ledigt og for tiden er ledigt, fordi fordum Lambert v. 
Alden, kældermester ved denne kirke, som da opnåede ærkedegneembedet
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med sjælesorg i Hittfeld i nævnte kirke, ukæret kom i besiddelse af fornævn
te kældermesterembede, der da var ledigt, og som var overdraget ham på 
kanonisk vis, og sad inde med dette sammen med nævnte ærkedegneembe- 
de i et år og mere efter og i modstrid med vor forgænger - lykkelig ihukom
melse pave Johannes 22.s herom udstedte forordning, som begynder: 
Forbandelsesværdig1), uden at have opnået apostolisk dispensation hertil, 
og da vi betænker, eftersom det fornævnte er sandt, at ingen ud over den ro
merske pave denne gang har kunnet eller kan træffe bestemmelse om nævn
te kældermesterembede, fordi samme forgænger reserverede alle digniteter, 
personater og officier og de øvrige kirkelige beneficier, der måtte blive ledige 
som følge af denne forordning, for sin og det apostoliske sædes rådighed, og 
fra da af erklærede det ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som 
helst myndighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle an
derledes i denne sag, og da vi under hensyntagen til hans fornævnte fortje
nester og desuden i betragtning af den bøn, som vor såre kære søn i Kristus 
Valdemar, Danmarks berømmelige konge, ydmygt har rettet herom til os 
på denne Frederiks vegne, hans elskede kapellan, ønsker at vise nævnte Fre
derik en særlig nåde, pålægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at 
I alle tre eller to eller blot een af Eder personlig eller ved een eller flere an
dre, hvis I finder, at ovennævnte har støtte i sandheden, med vor myndig
hed skal overdrage og anvise samme Frederik et kanonikat ved denne kirke 
med fuld kanonisk ret og fornævnte kældermesterembede med alle rettighe
der og tilbehør og skaffe denne eller nævnte befuldmægtigede i hans sted 
anerkendelse som kannik og broder i samme kirke, efter at I har anvist ham 
sæde i koret og plads i kapitlet i samme kirke med fuld kanonisk ret. I skal 
fremdeles indføre ham eller nævnte befuldmægtigede i hans navn i korpor
lig besiddelse af fornævnte kældermesterembede og dets omtalte ret og til
behør og forsvare ham efter indførelsen, efter at enhver ulovlig besidder er 
fjernet derfra og, som det er skik, tilstede ham adgang til nævnte kælderme
sterembede. Hvis en præbende for tiden er ledig i nævnte kirke, eller når 
den bliver ledig, og samme Frederik selv eller hans dertil lovformeligt indsat
te befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at han eller samme be
fuldmægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter at godtage 
den, skal I reservere den med samme myndighed til Eders overdragelse efter 
denne godtagelse, at overdrage til nævnte Frederik med al ret og tilbehør. 
Vi forbyder strengt vor ærværdige broder biskoppen og vore elskede sønner 
kapitlet i Verden, og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen,
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præsentationen af eller al anden rådighed over præbende ved nævnte kirke i 
fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til også i tiden før denne god
tagelse på nogen måde at træffe bestemmelse om nævnte præbende, undta
gen efter at have bragt i sikker erfaring, at fornævnte Frederik eller hans be
fuldmægtigede ikke har villet godtage den, og I skal lige så vel med for
nævnte myndighed efter fornævnte godtagelse overdrage og ligeledes anvise 
samme Frederik denne præbende med alle rettigheder og tilbehør, som I re
serverer, hvis den som fornævnt er ledig eller når den måtte blive ledig, og 
sørge for, at denne eller nævnte befuldmægtigede for ham nyder ukæret be
siddelse af denne præbende, og at der fuldt ud svares ham af samtlige frug
ter, afgifter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat, 
denne præbende og dette kældermesterembede, idet I med vor myndighed 
tugter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel, uanset 
bestemmelsen om et vist antal kanniker og alle andre herimod stridende be
stemmelser og sædvaner i denne kirke, selv om de ef bekræftede ved ed, apo
stolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller (uanset) 
om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er aner
kendte som kanniker i samme kirke eller arbejder på at få anerkendelse, el
ler med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender og 
digniteter, personater eller officier ved denne kirke, har fået særligt eller an
gående kirkelige beneficier i de egne har fået almindeligt brev af det aposto
liske sæde eller dets legater, selv om man derved er skredet til forbud, reser
vation eller afgørelse eller er gået frem på en hvilken som helst måde. Det er 
nemlig vor vilje, at nævnte Frederik med hensyn til opnåelse af fornævnte 
kældermesterembede, samt også fornævnte præbende skal foretrækkes for 
alle disse undtagen for dem, der med vor myndighed har fået anerkendelse i 
denne kirke eller har ventebrev på præbender sammesteds, men at der ikke 
derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre præben
der og digniteter, personater eller officier og beneficier; (Eders overdragelse 
gælder endvidere), uanset om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst 
andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de 
ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke 
skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller bandlys
ning, og at kanonikater og præbender og digniteter, personater eller officier 
ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier (— — — )2) særlig omtale 
sted; (Eders overdragelse gælder også), hvis nævnte Frederik ikke har været 
til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirkes
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bestemmelser og sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader en egnet be
fuldmægtiget aflægge den, og når han kommer til denne kirke, gør det i 
egen person. Thi vi erklærer det, således som det også er, for ugyldigt og 
magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden vi
den herom muligvis hidtil har forsøgt eller i fremtiden skulde forsøge at 
handle anderledes angående nævnte kældermesterembede og andet af det 
fornævnte. Givet i Villeneuvé, Avignon stift, den 12. december i vort første 
pontifikatsår.

1) c. un. Extravag. De præbendis et dignitatibus III 1, jf. DRB. II 10 nr. 161 note 1.-2) 
for den forkortede formel se nr. 24.

1371. 21. december. Massow. 146

Biskop Filip af Kammin slutter forbund med markgrev Otto af Branden- 
burg om gensidig hjælp og aftaler at vælge en opmand til at bilægge fremti
dige stridigheder imellem dem. »I denne forskrevne overenskomst indeslut - 
ter vi den allerhøjeste og mægtigste fyrste, vor herre kejseren, endvidere vor 
herre kongen af Danmark og vor herre hertug Bugislav, hertug Vartislav, de 
gamle, hertug Kasimir og hans brødre og hertug Vartislav og hertug Bugi
slav, de unge, hertuger af Stettin, for så vidt vi måtte få magt til på deres 
vegne at afsige en kendelse i mindelighed eller ad rettens vej«.

Original i Wien.

1371. 147

Hertug Henrik af Slesvig udvider Løgum klosters privilegier.

Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1371 forøger hertug Henrik af det slesvigske Jylland1) 
Løgum kloster med privilegier.

1) teksten har regulus Cimbriæ Slienicensis.

1371. 148

Margrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjællandsfar, testamenterer næ
sten alt sit gods til franciskanerne i Odense og Nakskov.

7 D.R.B. 3. Række. IX
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Notits af Hamsfort.

Idet Herrens år 1371 ... testamenterer Margrete Jakobsdatter, berøm
melig kvinde, enke efter Erik Sjællandsfar, som bor på Lolland, næsten 
alt sit gods til franciskanerne i Odense og Nakskov med herr Henning Mei- 

nerstorp, ridder, Henrik og Otto Meinerstorp som vidner.

149 1371.

Herr Jens Henriksen, kannik i Lund, sælger sin gård i Malmø, Skage- 
mandsgård, til Gerike Nakenstorp, bymand i Malmø.

Referat i Sorø gave bog (omkr. 1440).

Denne gård, fordum kaldet Skagemandsgård, har herr Jens Henrik
sen, kannik i Lund, den sande ejer og arving, i tidligere tider solgt til 

en vis Gerike Nakenstorp, bymand i Malmø. I det Herrens år 1371.

150 1371.9

Fikke v. Tempele og Nicolaus Grelle lover at holde rådmændene i Stral- 
sund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Johan v. Pol, der 
var afgået ved døden i Køge.

Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

Fikke v. Tempele og Nicolaus Grelle lovede at holde de herrer råd- 
mænd i Stralsund skadesløse angående arvegodset efter Johan v. Pol, 
der var afgået ved døden i Køge, at inddrive sammesteds gennem Tideman 

v. Pol, hans broder, med stadens åbne brev, der var overgivet ham herom, 
således at ingen senere påmindelse skal følge efter i anledning af samme.

1) indførelsen er den 6. på siden, der som overskrift har 71.

151 1371.1)

Wilken Winter og Lambert Weitendorp lover at holde rådmændene i 
Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Peter Roggen, 
der var afgået ved døden i København.
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Indførelse i Stralsunds liber memorialis.wilken Winter og Lambert Weitendorp lovede at holde rådmændene 
i Stralsund skadesløse angående arvegodset efter Peter Roggen, der

var afgået ved døden i København, at inddrive sammesteds gennem Ger
hard 2), befuldmægtiget for Jakob Roggen, broder til fornævnte af
døde, med stadens åbne brev, der var overgivet ham herom, således at ingen 
senere påmindelse eller retssag på nogen måde i fremtiden skal følge i anled
ning af samme.

1) indførelsen er den 8. på siden, der som overskrift har 71. - 2) åben plads i håndskriftet 
til det manglende efternavn.

1371.9 152
Nicolaus Ruge og Nicolaus v. Sathel lover at holde rådmændene i Stral- 

sund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter den afdøde Johan 
Treptow, der skal inddrives i København.

Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

Nicolaus Ruge og Nicolaus v. Sathel lovede at holde de herrer rådmænd 
i Stralsund skadesløse angående arvegodset efter den afdøde Johan 
Treptow, at inddrive i København gennem Arnold Treptow, hans broder, 

med stadens åbne brev, således at ingen senere påmindelse eller retssag på 
nogen måde skal følge efter i anledning af samme.

1) indførelsen er den 10. på siden, der som overskrift har 71.

1371.1) 153

Lambert Morrian, Herman Elmhorst og Lydeke v. Dortmund lover at 
holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående Everhard 
Vullandens gods, der skal inddrives i Korckyn.

Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

Lambert Morrian, Herman Elmhorst og Lydeke v. Dortmund lovede at 
I holde de herrer rådmænd i Stralsund skadesløse angående Everhard 
Vullandens gods eller gældsposter, der skal inddrives i Korckyn2) på Sjæl

land gennem Bernhard Vincke med stadens åbne brev, således at ingen på-
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mindelse på nogen som helst måde skal følge efter i anledning af samme 
gods eller gældsposter.

1) indførelsen er den 6. på siden i håndskriftet, der som overskrift har Ar 71. - 2) fejl for 
Køge?

154 1371.

Burchard Koseke og Gerhard v. d. Heyde lover at holde rådmændene i 
Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegods i Ystad.

Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

Burchard Koseke og Gerhard v. d. Heyde lovede at holde de herrer 
rådmænd i Stralsund skadesløse angående det arvegods, der skal ind
drives i Ystad gennem Johan Schinkel, befuldmægtiget, med stadens åbne 

brev ved hans farbroders død, han, der var afgået ved døden sammesteds, 
således at ingen påmindelse skal følge efter modtagelsen af dette gods.

155 1371.

Hamburgs kæmnerregnskab.

Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

1" øbere: ... Til Albrecht Middeneuntwey 35 skilling til Lübeck og to gange 
1 J til Flensborg ... Gerbert 1 mark til Danmark ... Til forskelligt: ... 1 
mark til den herre biskoppen af Slesvigs gøglere.

156 1371.

Dalum kloster af står gods på Lolland og Falster til herr Benedikt Ahle- 
feld.

Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et andet brev1) udstedt af konventet i Dalum, at de har undt 
herr Benedikt v. Ahlefeld deres fornævnte gods på Lolland og Falster.

År 1371.
1) følger umiddelbart efter DRB. III 8 nr. 519.
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1371. 157

Peder Nielsen af Skjoldenæs oplader sit pant i Håckeberga til kong Valde
mar.

Kalundborgske registratur (1551).

fremdeles Peder Nielsen af Skjoldenæs’ brev, at han oplader kong Val
demar det pant, som han har af Esger Brok på Håckeberga. 1371.

1371. 158

Fru Margrethe Jakobsdatter pantsætter en gård i Tørring til Peder Munk.

Skanderborg registratur (1606).

TVu Margrete Jakobsdatters latinske pantebrev til Peder Munk på en 
gård i Tørring. Givet 1371.

1371. 159

Fru Ingerd af Skærsø pantsætter gods på Sjælland til biskop Niels af Ros
kilde.

Roskildegaards registratur (omkr. 1570).

Fru Ingerd af Skærsøs, herr Ove Stegs enkes, pantebrev til biskop 
Niels af Roskilde på gods i Stripperup, Tåstrup, (Tveje-)Merløse, 
Amakke, Ågerup, Dragerup m.m. for 50 mark lødigt sølv. Givet 1371.

1371. 160

Peder Langsom under Lars Fins enke Margrete sin ret til nogle boder ved 
sankt Nikolaj kirkegård (i Slagelse).

Antvorskov klosters registratur (1607).

Peder Langsom undte Margrete, enke efter Laurids Fin, sin rettighed 
i nogle boder ved sankt Nikolaj kirkegård. 1371.
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161 1371.

Vidisse af Antvorskov klosters pavelige benådningsbreve.

Akershusregistret (1622).

E latinsk brev, som er en vidisse, givet af johanniterbrødrene i Antvor
skov om deres privilegier, benådninger, (givet) af romerske paver. Givet 

1371.

162 [Omkr. 1371? J1) 10. juli.

Jakob Krage sælger sin del af en gård på een øre skyldjord tillige med tre 
penning skyldjord i Gerlev til sin frænde Jens Jensen.

Original (beskadiget) i den amamagnæanske samling.

Jakob Krage til adle, der ser dette brev ...
. . ., at jeg til nærværende brevviser Jens Jensen, min slægtning, med 

ret salgs adkomst har solgt hele den del af en gård . . . een øre tillige med tre 
penning skyldjord i Gerlev, som ligger næst op til . . . jorder, som lille Peder 
har i det tilstødende bol, for 6 ... og 4 skilling grot, hvilken del og fornævn
te jord Peder Lund på lovformelig vis har skødet til mig på Slagelse herreds
ting for fuld pris, som han har modtaget af mig. Derfor forpligter jeg mig 
og mine arvinger til at skøde denne Jens fornævnte gods, når jeg bliver op
fordret dertil, og til at hjemle det, at besidde med rette evindelig. Til vidnes
byrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende ... ti Nielsen og Herlug 
Jensen hængt under dette brev. Givet ... sankt Knud konges dag.

1) Jakob Krage nævnes i 1371, nr. 79-81, og omtales som død 1416 2. januar, Rep. nr. 
5574. Hans frænde Jens Jensen må være identisk med Jens Jensen Sosadel, jf. Rep. nr. 5618, 
som nævnes sidste gang 1398, ÆA. II 146.

163 1372. 4. januar.

Peder Ebbesen af Ellinge forpligter sig til at pantsætte og afstå alt sit gods 
i Stigs-Bjergby og en gård i Mørkøv, hvilket han havde fået med sin hustru 
Ingerd, til herr Bent Byg for 100 mark lybsk og 6 mark lødigt sølv.

Afskrift i rigsarkivet.

Peder Ebbesen af Ellinge til alle, der (ser) dette brev o.s.v. hilsen evinde
lig med Gud.
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Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg erkender, at jeg af nærvæ
rende brevviser, den velbyrdige og gode mand herr Bent Byg, ridder, efter 
mit ønske fuldt ud har modtaget 100 mark lybsk og 6 mark lødigt sølv i gode 
og gængse sølvpenge; herfor forpligter jeg mig med dette brev inden fjorten 
dage, efter at mit bryllup er holdt, at pantsætte og afstå til samme herr Bent 
Byg, ridder, og hans arvinger alt mit gods i Stigs-Bjergby, nemlig min ho
vedgård, og en gård i Mørkøv, i hvilken en Peder Kåre boede, i Tuse herred 
med bryder og gårdsæder og alle andre tilliggender til samme, nemlig agre, 
enge, græsgange, fiskevande, skove, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet 
undtaget, som med fuld ret er tilfaldet mig med min hustru Ingerd, til frit 
at råde over til sit eget og sine arvingers brug, med alle rettigheder, brevlige 
bestemmelser og betingelser, således som min fornævnte hustru vides frit at 
have fået det af sin moder fru Kristine. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd de herrer 
Ture Knudsen, ridder, og Niels Jakobsen, kaldet Ruser, kannik ved Roskil
de og Århus kirker, samt Svend Pedersen og Jens Plads, væbnere. Givet i det 
Herrens år 1372 søndagen før helligtrekonger.

1372. 5. januar. Ørkild. 164

Esger Brok af Håckeberga erkender at have foretaget mageskifte og de
ling af sin fader Niels Broks efterladte gods med sin søster Johanne Nielsdat- 
ter, enke efter Anders Jensen af Estrup.

Original i rigsarkivet.

Esger Brok af Håckeberga til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
I med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev er

kender, at jeg sammen med min elskede søster Johanne Nielsdatter, enke ef
ter Anders Jensen af Estrup, i det Herrens år 1372 mandagen før helligtre- 
kongers dag personligt var tilstede på borgen Ørkild i nærværelse af mange 
troværdige velbyrdige og gode mænd, nemlig herr Henning Køtelberg, den 
herre kongens høvedsmand på fornævnte borg, herr Fredbjøm Kabolt, rid
dere, herr Niels af Svendborg, herr Amund af Bjerreby, sognepræster, Ger
hard Huskummer, kaldet Ketelhot, og Erik Ivarsen, væbnere, og foretog en 
sandfærdig opgørelse og et retfærdigt skifte og lovlig deling af vort gods 
imellem os, således at det følgende gods efter vor elskede fader Niels Broks
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død - god ihukommelse - tilfaldt min fornævnte elskede søster som hendes 
lod og retmæssige arv. For det første i Ollerup sogn en hovedgård kaldet 
Nielstrup med en mølle kaldet Ortemølle og med et møllested kaldet Agårds 
møllested og alt det gods, som vor fader besad i fornævnte gods, med alle 
dets tilliggender, rørligt og urørligt, nemlig agre, enge, skove, græsgange, fi
skevande, tørt og vådt, på ingen måde noget undtaget. Fremdeles i Sørup 
sogn en gård. Fremdeles i Kirkeby sogn alt gods, som vor fader besad der, 
intet undtaget. Fremdeles i Ringe sogn en gård i Rynkeby, på hvilken der 
nu bor en vis Niels Marinsen. Fremdeles erkender jeg, at jeg af ren og skær 
velvilje og med velberåd hu i fornævnte velbyrdige mænds nærværelse har 
overladt, tilskødet og til hendes hånd opladt min elskede søster, den for
nævnte fru Johanne Nielsdatter, til evindelig besiddelse som fuldt vederlag 
og rigelig fyldestgørelse for hendes gods i Skåne, nemlig for hendes lod i 
Sårslov, i Bjomstorp og i Tullstorp, som tilkom hende efter vor fornævnte 
faders død, alt mit gods, som med arveret tilfaldt mig efter vor fornævnte el
skede faders død, nemlig i Jylland Bregnholm og alt det gods, som vides 
sammesteds at høre til det, intet undtaget, fremdeles alt mit gods på Lan
geland, nemlig Fårevejle med alt gods i det fornævnte land, som hører til 
fornævnte gods Fårevejle med alle enkelte tilliggender til fornævnte gods, 
som er anført ovenfor, intet undtaget, idet jeg overfører til samme min el
skede søster al ejendomsret og herlighedsret og overfører alt det fornævnte 
gods, og hvad der er tilfaldet hende som hendes lod, til hende at have, be
sidde, disponere over og frit at råde over til hendes eget brug. Derfor lader 
jeg for mit eget og mine arvingers vedkommende min fornævnte elskede sø
ster, fru Johanne, og hendes arvinger være kvit og fuldt undskyldt for alle 
gældsposter og for den imellem os skiftede arv, således som vi nu med gensi
dig tilslutning gav os tilfredse med, med hensyn til arv eller gældsposter, for 
hvilke hun på en eller anden måde kunde stå i gæld til mig efter vore nær
mestes død, nemlig fader eller moder, brødre eller søstre, from ihukommel
se. Til vidnesbyrd om, at dette er sket, har jeg ladet mit segl sammen med 
de fornævnte velbyrdige mænds segl hænge under dette brev. Givet og for
handlet ovennævnte år, dag og sted.

165 1372. 5. januar. Odense.

Ærkebiskop Niels af Lund, biskopperne Erik af Odense, Niels af Roskil
de, Jens af Ribe, Oluf af Århus, Henrik af Slesvig og Svend af Børglum ef-
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tergiver hver især alle, der skænker gaver, rækker en hjælpende hånd til re
staureringen af og besøger St. Jørgens kirke nær Svendborg på visse festdage 
40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Afskrifter i landsarkivet i Odense, i rigsarkivet og på det kgl. bibliotek.

Vi Niels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Erik, Niels, Jens, 
Oluf, Henrik og Svend, biskopper af Odense, Roskilde, Ribe, Århus, 
Slesvig og Børglum, til alle sønner af vor hellige moder, kirken, hilsen og 

kærlighed med Gud.
Faderens stråleglans, som oplyser verden ved sin uudsigelige klarhed, om

fatter især da med sin nådes gunst de troendes bønner, der håber på hans 
himmelske majestæts nåde, når deres fromme ydmyghed understøttes af 
hellige mænds gode gerninger og bønner. Vi og enhver af os eftergiver der
for miskundeligt i Gud og i tillid til vor herre Jesu Kristi og hans apostle 
sankt Petrus’ og sankt Paulus’ myndighed alle, der føler sand anger og be
kender deres synder, og som nær døden eller i live skænker eller lader skæn
ke kalke, belysning, klæder, bøger, prydelser eller anden from støtte til St. 
Jørgens kirke nær byen Svendborg i Odense stift, eller som rækker en hjæl
pende hånd til denne kirkes bygning, som for størstedelen findes at være 
ødelagt, ligeledes alle, som skænker almisser til de derboende syge til mad 
eller klæder eller også til hvilket som helst andet hensigtsmæssigt formål, el
ler som øver andre barmhjertighedsgerninger, ligeledes alle, som for an
dagts eller pilgrimsfærds skyld besøger fornævnte kirke på festdagene for 
påske, pinse, Kristi himmelfart, Kristi undfangelse, fødsel, omskærelse, hel
ligtrekonger, den hellige jomfru Maries renselse og bebudelse, sankt Johan
nes Døberen og apostlene sankt Petrus og sankt Paulus og de andre apostle 
og ærkeenglen sankt Michael og sankt Jørgen, denne kirkes væmehelgen, og 
for samme kirkes andre væmehelgener og for de hellige martyrer Laurenti
us, Vincentius, Mauritius, for fundet og oprejsningen af det hellige kors og 
for de hellige bekendere Nicolaus, Martinus, Benedictus og Severinus og for 
de hellige kvinder Marie Magdalene, Katarina, Cecilie, Agnete og Gertrud 
og på dagen for kirkens indvielse, og som ligeledes går i procession om sam
me kirkes kirkegård og beder til Gud for de afdødes sjæle, der hviler samme
steds, ligeledes alle, som under aftenklokkens bedeslag falder på knæ og 
tre gange fromt beder Ave Maria, 40 dage af den dem pålagte kirkebod, så 
ofte som de fuldfører ovennævnte handlinger eller noget deraf. Givet i 
Odense i det Herrens år 1372 dagen før Helligtrekongersdag under vore segl 
til vidnesbyrd om det fornævnte.
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166 1372. 7. januar. Avignon.

Pave Gregor 11. overdrager magister Johan de Grodkôw, kong Valdemar 
4. Atter dags læge, det kanonikat og den præbende ved kirken i Gnesen, som 
var ledige ved den pavelige kollektor Amaldus de Chaussins død.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

| 1 il vor elskede søn Johan de Grodkôw, kannik i Gnesen, magister ar- 
-L tium, hilsen o.s.v.

Din boglige viden, dit liv, din vandel i ærbarhed og gode sæder og din 
retskaffenheds øvrige rosværdige fortjenester, for hvilke du anbefales til os 
ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise dig nådig gavmild
hed. Da vi i sin tid reserverede alle kanonikater og præbender og øvrige kir
kelige beneficier tilhørende alle kollektorer af skyldige oppebørsler til det 
apostoliske kammer, hvilke da var ledige eller senere vilde blive ledige, for 
vor rådighed og bestemmelse, erklærede vi det for ugyldigt og magtesløst fra 
da af, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden 
herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag. Da derfor senere det 
kanonikat og den præbende ved kirken i Gnesen, som fordum Amaldus de 
Chaussin, kannik ved denne kirke, besad, mens han levede, ved den Amal
dus’ død, han, som var kollektor af nævnte frugter i rigerne Ungarn og Po
len, og som afgik ved døden uden for den romerske kurie, er blevet ledig og 
for tiden vides at være ledig, og ingen uden os denne gang har kunnet eller 
kan træffe bestemmelse om dem, eftersom ovennævnte reservation og er
klæring lægger sig hindrende i vejen, og da vi i betragtning af dine fornævn
te fortjenester ønsker at vise dig en særlig nåde - du, som ligeledes er licenci
ât i lægekunsten og, som du forsikrer, læge for vore såre kære søn i Kristus 
Valdemar, Danmarks berømmelige konge, og optaget i hans brød som med
lem af hans nærmeste husstand -, overdrager vi dig med apostolisk myndig
hed, med fuld kanonisk ret og med ad ret og tilbehør nævnte kanonikat og 
præbende, der således er ledige, og giver dig dem ligeledes ved provision, 
idet vi - hvad det også er - erklærer det for ugyldigt (— — — j1) uanset alle 
herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke, selv om de er 
bekræftede ved, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden be
kræftelse, eller (uanset) om nogen med apostolisk eller hvilken som helst an
den myndighed er anerkendte som kanniker i samme kirke eller arbejder 
på at få anerkendelse, eller med hensyn til provisioner, de skal have på ka-
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nonikater og præbender ved nævnte kirke, har fået særligt eller angående 
kirkelige beneficier (— — — )1). Det er nemlig vor vilje, at du frem for alle 
disse skal have fortrinsret til at opnå dette kanonikat og denne præbende, 
men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå 
andre kanonikater og præbender eller beneficier; (vor overdragelse gælder 
endvidere), uanset om vor ærværdige broder (Jaroslav), ærkebiskop, og vore 
elskede sønner kapitlet i Gnesen eller hvilke som helst andre (— — — )1), og 
kanonikater og præbender ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, 
hvortil de (— — —j1) at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde 
denne kirkes bestemmelser og sædvaner, (— — — j1) i egen person, eller 
(uanset) at du i kraft af vort brev på kanonisk vis vides at besidde et kanoni
kat med ventebrev på en præbende ved kirken i Breslau og St. Michaels al
ter i samme kirke, der plejer at blive anvist til kanniker med præbende ved 
denne kirke. Intet menneske (— — — j1). Givet i Avignon den 7. januar i 
vort andet (pontifikats)år.

1) for de forkortede formler se nr. 24.

1372. 7. januar. Avignon. 167

Pave Gregor 11. pålægger dekanerne ved Helligkorskirken i Breslau og 
St. Agricol i Avignon samt skolemesteren ved kirken i Posen at indføre magi
ster Johan de Grodkou), kong Valdemar 4. Atterdags læge, i det kanonikat 
og den præbende ved kirken i Gnesen, som var ledige ved den pavelige kol
lekt or Amaldus de Chaussins død.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner, dekanen ved Helligkorskir
ken i Breslau og (Johannes), dekan ved St. Agricol i Avignon og skole
mesteren ved kirken i Posen, hilsen o.s.v.

Din boglige viden o.s.v. indtil1) præbender ved denne kirke. Derfor på
lægger vi Eder . . .2). Givet som ovenfor1).

1) jf. nr. 166. - 2) brevet følger de sædvanlige formler, jf. f.eks. nr. 25.
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168 1372. 24. januar. Avignon.

Pave Gregor 11. reserverer  Jakob Nielsen, kannik i Roskilde, det kanoni
kat og den præbende ved kirken i Uppsala, som Mathias, udvalgt biskop af 
Våsterås, besidder.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

' | 1 il vor elskede søn Jakob Nielsen, kannik i Roskilde, magister i de frie 
Jl kunster, hilsen o.s.v.

Din boglige viden, Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds og 
Dine dyders øvrige fortjenester, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige 
mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig nådig gavmildhed. Da der der
for er håb om, at det kanonikat og den præbende ved kirken i Uppsala, som 
vor elskede søn Mathias, udvalgt biskop af Våsterås, sad inde med på det 
tidspunkt, da han af os blev forfremmet til kirken i Våsterås, som da savne
de en hyrde, og endnu sidder inde med, om kort tid vil være ledig på grund 
af denne forfremmelse og den indvielsens nådegave, som skal meddeles sam
me udvalgte biskop, og da vi i betragtning af Dine fornævnte fortjenester - 
Du, der ligeledes, som Du forsikrer, i seks år har studeret ved det teologiske 
fakultet i Paris - ønsker at vise Dig særlig nåde, reserverer vi nævnte kanoni
kat og præbende til apostolisk overdragelse til Dig, hvis frugter, indtægter 
og indkomster - d.v.s. både af kanonikatet og af præbenden ved kirken i 
Våsterås, som samme udvalgte biskop sidder inde med - ifølge den alminde
lige indtægtsangivelse1), som Du forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi af 
13 mark sølv, når de som fornævnt eller i løbet af den tidsfrist, der er fastsat 
i kirkeretten angående indvielse af biskopper2), eller iøvrigt på en hvilken 
som helst måde undtagen ved denne udvalgte biskops død måtte blive ledi
ge, at overdrage til Dig med fuld kanonisk ret og med al ret og tilbehør. Vi 
forbyder strengt vor ærværdige broder ærkebiskoppen og vore elskede søn
ner kapitlet i Uppsala og den eller dem, under hvem overdragelsen, provi
sionen, præsentationen af eller al anden rådighed over nævnte kanonikat og 
præbende i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til på nogen som 
helst måde at træffe bestemmelse om dem i modstrid med denne vor reser
vation, og vi erklærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med 
hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulde forsøge at 
handle anderledes i denne sag, uanset alle herimod stridende bestemmelser 
og sædvaner ved denne kirke i Uppsala, selv om de er bekræftede ved ed,



109 24. januar 1372 Nr. 169

apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller 
uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed 
har fået anerkendelse som kanniker ved samme kirke eller gør påstand om 
anerkendelse eller af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt 
brev på, at de skal have provision på kanonikater og præbender ved nævnte 
kirke, eller almindeligt brev om provision på andre kirkelige beneficier i de 
egne, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og erklæring el
ler er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at 
Du frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kanonikat og 
præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres 
ret til at opnå andre kanonikater og præbender eller beneficier; (vor reserva
tion gælder endvidere), uanset om samme ærkebiskop og kapitel eller hvilke 
som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af nævnte sæ
de, at de ikke skal være forpligtede til anerkendelse eller provision af nogen, 
og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at kanonikater og præbender ved 
samme kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller sær
skilt har ret til overdragelse, provision, præsentation eller anden rådighed af 
enhver art, (— — — )3) særlig omtale sted; (vor reservation gælder også), 
hvis Du ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville 
overholde denne kirke i Uppsalas bestemmelser og sædvaner, når blot Du i 
Din fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når Du kom
mer til denne kirke, gør det i egen person, eller (uanset) at Du, som Du for
sikrer, i kraft af vort brev vides at besidde et kanonikat med ventebrev på en 
præbende ved kirken i Bremen og kanonikater med præbender ved kirkerne 
i Lund og Roskilde, hvis frugter, indtægter og indkomster, som Du forsik
rer, ikke overstiger en årlig værdi af fem mark sølv. Intet menneske ( — — 
—). Givet i Avignon den 24. januar i vort andet pontifikatsår.

1) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4. - 2) d.v.s. tre måneder, jf. c. 2 Dist. LXXV og c. 1. Dist. C 
(Friedberg I 265-66 og 351-52) samt Hinschius II 676. - 3) for de forkortede formler se nr. 
24.

1372. 24. januar. Avignon. 169

Pave Gregor 11. pålægger provsten ved kirken i Vdsterås, dekanen ved 
St. Agricol i Avignon og ærkedegnen ved kirken i Linkoping at indføre Ja
kob Nielsen, kannik i Roskilde, i det kanonikat og den præbende ved kirken 
i Uppsala, som bliver ledige, når Mathias, udvalgt biskop af Vdsterås, har 
opnået bispevielse.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner provsten ved kirken i Våsterås 
og dekanen ved St. Agricol kirke i Avignon og ærkedegnen ved kirken 
i Linkoping hilsen o.s.v.

Din boglige viden o.s.v. indtil1) årlig værdi af fem mark sølv. Derfor på
lægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller 
blot en af Eder personlig eller ved en eller flere andre med vor myndighed 
skal overdrage og overgive fornævnte Jakob fornævnte kanonikat og præ- 
bende ved kirken i Uppsala med fuld kanonisk ret og med alle rettigheder og 
tilbehør, når de som fornævnt måtte blive ledige. I skal med samme myn
dighed indføre ham eller hans befuldmægtigede på hans vegne i korporlig 
besiddelse af fornævnte kanonikat og præbende ved kirken i Uppsala og dets 
omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, efter at enhver 
uretmæssig besidder er fjernet derfra, idet I skal sørge for, at denne Jakob 
eller nævnte befuldmægtigede i hans sted anerkendes som kannik og broder 
i fornævnte kirke i Uppsala, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i 
denne kirkes kapitel med fuld kanonisk ret, og at der fuldt ud svares ham af 
samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette 
kanonikat og denne præbende, uanset alt det ovenfor anførte, eller om sam
me ærkebiskop og kapitel eller hvilken som helst andre (— — — )2). Givet 
som ovenfor.

1) jf. nr. 168. - 2) for de forkortede formler se nr. 25.

170 1372. 26. januar. Ribe.

Erland Kalv, ridder, og hans søn Jakob Kalv, erklærer, at greverne Hen
rik 2. og Klaus af Holsten har overgivet dem borgen Ribe med tilliggender 
at forvalte på visse betingelser.

Original i rigsarkivet.

Erland Kalv, ridder, og Jakob Kalv, hans søn, til alle, der ser dette brev,
I hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at nærværende brevvisere, 

de berømmelige herrer, vore højtelskede herrer, brødrene Henrik og Klaus, 
grever af Holsten og Stormam, har overgivet til os og vore arvingers tro 
hånd deres borg i Ribe tillige med de tilliggende herreder, kaldet »len«, til
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sømmeligt at forvalte på deres og deres arvingers vegne på det aftalte vilkår, 
at så længe vi er samme herrers ombudsmænd på nævnte borg i Ribe, 
skal vi regne alt det, vi måtte forstrække dem med som lån1), det er, »hvad 
vi vinder for dem«2) til (pantesummen på) borgen Ålborg og til de andre 
panter, som vi har af de samme herrer grever, således som det udtrykkeligt 
indeholdes i deres åbne brev, som de har givet os derpå, og ikke på den for
nævnte borg i Ribe eller på de til samme borg hørende herreder; men når 
som helst de nævnte herrer grever Henrik og Klaus eller en af dem eller de
res arvinger kræver samme borg i Ribe af os eller af en af os eller af vore ar
vinger, da sked vi eller vore arvinger straks uden nogen vægring eller kunst - 
kneb afstå samme borg i Ribe med dens herreder til de samme førnævnte 
grever, når de ønsker det, eller til en af dem eller til deres arvinger eller til 
hvem de måtte ønske skal have den i deres sted, kvit, frit og ganske gældfrit 
for vort og vore arvingers vedkommende, medmindre borgen - hvad Gud 
forbyde - uden svig fra vor side, men ved magt skulde blive os eller vore ar
vinger fravundet eller berøvet. Givet i det Herrens år 1372 dagen efter sankt 
Paulus’ omvendelsesdag under vore segl i Ribe.

1) gengiver tekstens emutuauerimus - 2) teksten har hoc est dicere wat wy en wynnet.

[1372]1) 26. januar. 171

Reval erklærer som svar på et brev fra Henneke Moltke, at ingen af deres 
har truet ham eller hans venner, og at der intet er indført i stadsbogen om 
skibet og de ombordværende heste.

Afskrift i Reval.

Oprigtig og tilbørlig hilsen med Gud tilforn. I, skønsomme mand2), skal 
vide, at vi vel har forstået af Eders brev, at vi skulde have truet Eder 
og Eders frænder; i den anledning skal I vide, at det endnu ikke er forebragt 

os (ad rettens vej), at vi eller nogen af vore har truet Eder eller Eders fræn
der; og ligeledes er det, der vedrører skibet og hestene, der var på dette, ikke 
indskrevet i vor stadsbog. Herudover så vær så venlig ikke at lytte til løse ryg
ter uden først at høre sandheden fra os. Lev vel i Kristus. Skrevet mandagen 
efter dagen for den hellige Paulus’ omvendelse under vort sekret.

1) brevet er indført i kopibogen sammen med breve, der er dateret 1372. - 2) afskriften 
har som overskrift Til Henneke Moltke.
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172 [1372. 30. januar - 19. marts]1)

Lambert Witte, borgmester i Rostock, lader indføre, at efter hans død 
skal Herman, søn af hans tidligere tjenestepige Adelheid, nyde en række af 
hans indtægter for livstid, herunder indtægterne af to boder i Skanør, men 
efter Hermans død skal de tilfalde borgmesterens nærmeste arvinger.

Notits i Rostocks Leibgedingsbuch.

Herr Lambert Witte, borgmester, erkendte og lod med velovervejet 
sind dette indføre ... Desuden oplod samme herr Lambert til den 
ovenfomævnte Herman, søn af nævnte Adelheid, to slagterboder med de 

indtægter, der flyder deraf, og alle indkomster i Skanør; og de boder med 
indtægter skal han have efter fornævnte herr Lamberts død og ikke før; og 
når han er død, skal fornævnte Herman oppebære det, som er skrevet oven
for, men når hin Herman er død, skal fornævnte boder med indtægter og 
det, der flyder deraf, ufortøvet kvit og frit vende tilbage til herr Lamberts 
nærmeste arvinger.

1) notitsen er indført under 1372 mellem de nævnte datoer.

173 1372. 2. februar.

Bent Knudsen pantsætter alt sit gods i Halland og Sverige til Lars Bjørn- 
sen for 425 nobler.

Afskrift i Sparres kopibøger i det svenske rigsarkiv.

Jeg Bent Knudsen erkender over for alle, der hører eller ser dette brev, 
at jeg skylder den ærlige mand Lars Bjømsen 425 nobler. For denne 

sum penge pantsætter jeg ham alt det gods jeg ejer i Halland eller i Sve
rige, både fædrene og mødrene gods uden undtagelse, hvor det end er be
liggende, nemlig Berbonås og så meget, som jeg ejer i Båråbacke, og hvor 
det end kan findes i Nørre Halland, to gårde i Øxnevalla i Mark, en gård i 
Villstad i Våstbo, en gård i Kalsryth, en gård i Byerklangsbothå. Dernæst 
alt det, jeg ejer i de herreder, to gårde i Vårend og alt det, jeg ejer der, på 
det vilkår, at hvis jeg indløser dem i løbet af tre år, så skal jeg og mine arvin
ger råde over dette gods. Skulde det ske, at jeg ikke indløser det inden denne 
fornævnte frist, så skal dette fornævnte gods: torper og torpsteder, møller og 
møllestrømme, hvor de end kan findes i Sverige eller Halland, overgå
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uhindret fra mig og mine arvinger til ham og hans arvinger til evig besiddel
se. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med 
segl tilhørende de velbyrdige mænd, Peder Assersen, Lars Hågensen og Od
di Mathiasen. Givet i det Herrens år 1372 på den hellige jomfrues renselses
fest.

1372. 2. marts. 174

Ingemar Esb emsen af Store-Heddinge og Peder Nielsen meddeler, at fru 
Gertrud, enke efter ridderen herr Erik Bamumsen, har gjort dem fyldest for 
alle breve, som Peder Kristiansen, bymand i Næstved, har fået af ridderen 
herr Peder Grubbe af Stude, samt for eet, som Niels fensen Rothøse har fået 
af samme.

Original i rigsarkivet.

Ingemar Esbemsen af Store-Heddinge og Peder Nielsen til alle, der ser 
dette brev, hilsen med Gud.

Alle nulevende og fremtidige skal vide, at fru Gertrud, nærværende brev- 
viser, enke efter herr Erik Bamumsen, ridder, i sandhed for sin part har fyl
destgjort os for alle de breve, som Peder Kristiansen, bymand i Næstved, 
har fået af den velbyrdige ridder herr Peder Grubbe - god ihukommelse -, 
hendes fader, og for et brev, som Niels Jensen kaldet Rothøse har fået af 
nævnte herr Peder Grubbe af Stude. For den part, som vedkom fru Gertrud 
og hendes arvinger i de fornævnte åbne breve og i de i dem indeholdte rets
krav, lader vi og vore arvinger hende derfor være kvit og ganske undskyldt. 
Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev tillige med segl til
hørende de velbyrdige mænd herr Peder Grubbe og herr Jakob Olufsen, rid
dere. Givet i det Herrens år 1372 tirsdagen efter den søndag, på hvilken der 
synges Oculi mei.

1372. 3. marts. Friedland. 175

Hertugerne Bugislav 5. den ældre og Kasimir 4. af Pommern slutter for
bund med hertugerne Albrecht 2. og Johan 1. af Mecklenburg og Lorenz og 

Johan, herrer til Werle, mod markgrev Otto af Brandenburg og dennes 
hjælpere. »Fra dette forbund og fra denne overenskomst undtager vi den al-

8 - D.R.B. 3. Række. IX
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lerhøjeste herre, vor herre kejseren, og kong Valdemar af Danmark, mod 
hvem vi ikke slutter os sammen . . .«

Original i Schwerinarkivet.

176 1372. 3. marts. Friedland.

Hertugerne Albrecht 2. og Johan 1. af Mecklenburgs og Lorenz ogjohan, 
herrer til Werles genbrev til forrige brev1).

Original i Stettin.

1) undtagelsesbestemmelsen har samme ordlyd som dette.

177 1372. 7. marts.
Biskop Henrik af Slesvig eftergiver alle, der yder sankt Johannes kloster i 

Slesvig hjælp til genopbygning af klosterkirken, 40 dage af den dem pålagte 
kirkebod.

Original på Gottorp.

Henrik, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop ved kirken i Slesvig, 
til alle troende kristne, som får dette brev at se, hilsen med Ham, som 

giver alle frelse.
Efterdi vi alle, som apostlen siger1), skal stå for Kristi domstol for at få 

igen, hvad der ved legemet er gjort, efter det, som vi har øvet enten godt el
ler ondt, bør vi forekomme høstens yderste dag ved barmhjertige gerninger 
og med evigheden for øje på jorden her så, hvad vi ved Guds hjælp kan høste 
med mangefold frugt i himlene. Thi det er vort faste håb og vor sikre tro, at 
den, der sår lidet, også vil høste lidet, men at den, der sår i velsignelse, også 
af velsignelse vil høste det evige liv2). Da nu Johannes Døberens og evangeli
sten Johannes’ kirke ved nonneklostret på Holmen nær Slesvig i vort stift ny
lig som følge af uvejr og hvirvelstorm har lidt alvorlig skade og står som syn
lig ruin, idet nemlig en trediedel af hele taget på kirken såsom spær, bjælker, 
tegl og tagsten i dynger ligger henslængt på jorden, så de nævnte nonner 
især ikke under regnvejr kan holde eller afslutte gudstjenesten på grund af ta
gets mangler, og da det nævnte kloster og de samme nonner som følge af de 
talrige krigshandlinger i landet, som følge af den store dødelighed3) og som 
følge af stormfloden4) er stedet i så stor nød, at de ikke på nogen måde for
mår at genopbygge kirken ved egne midler, hvis ikke gode mennesker står
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dem bi med fromme almisser, og da vi befrygter, at endnu mere forfald vil 
true allerede i vor tid, hvis den ikke afhjælpes ved bistand fra de troende, så 
retter vi i vor herre Jesus Kristus vor bøn, formaning og fromme opfordring 
til Eder alle, idet vi pålægger Eder til syndernes forladelse, at I af det gods, 
Gud har forundt Eder, skænker fromme almisser og Eders kærligheds vel
komne støtte til nonnernes nævnte kirke, så at nævnte kirke ved Eders hjælp 
helt kan istandsættes, og så I ved disse og andre gode gerninger, som I efter 
Guds tilskyndelse måtte øve, på frelsebringende vis kan opnå den evige salig
heds glæder. Men af den almægtige Guds miskundhed og i tillid til hans 
apostle Petrus* og Paulus* myndighed eftergiver vi miskundeligt i Herren 40 
dage af pålagt kirkebod for alle dem, der føler sand anger og bekender deres 
synder og rækker nonnernes nævnte kirke en hjælpende hånd eller dog 
kommer til nævnte kirke af fromt sindelag eller for valfarts skyld, eller som 
hører gudstjenesten sammesteds eller formaningens ord på de nedennævnte 
festdage, nemlig jul, påske, Kristi himmelfart, pinse, den glorværdige jom
fru Marias fire festdage, den salige Johannes Døberen og den salige Johannes 
evangelistens festdage og festen for indvielsen af nonnernes nævnte kirke, el
ler som har skænket noget til anskaffelse aflys, dragter, hellige bøger, klok
ker, kalke og anden nødvendig udsmykning af nævnte kirke, eller som på 
det yderste har testamenteret, givet eller opladt noget af deres ejendele, eller 
som fromt har opfordret andre hertil, som har bedt til Gud om vor kirkes og 
vort stifts frelse, og som - hvor ofte, hvornår og ved hvilken lejlighed de end 
har gjort det - i fromt sind har fremsagt fadervor og Ave Maria for alle de 
troende dødes sjæle, der hviler der. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt 
under dette brev. Givet i det Herrens år 1372 søndag i midfaste.

1) Rom. 14, 10; 2. Kor. 5, 10 samt c. 14 X de poenitenciis V 38 (Friedberg II 888). - 2) 2. 
Kor. 9, 6. - 3) der var pestepidemier i 1350 og 1362 - 4) stormfloden 1362.

1372. 7. marts. 178

Knud Stubbe af Bronneslov sælger en gård sammesteds til Eskil Svendsen 
Ged.

1. Skåne brevsfort egneisen.

Knud Stubbe af Bronneslovs originale købebrev, udstedt til Eskil Svend
sen Ged på Bronneslov hovgård, som han fik sin fulde betaling for, 
desuden en vandmølle med tilhørende møllested og en eng, som kaldes Ja- 

kobseng. Givet søndagen Lætare 1372.
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2. Udkast til Skåne brevsfortegnelsen.

nud Stubbes skøde- eller salgsbrev udstedt til Eskil Svendsen på en gård 
i Brönneslöv sogn og by i Frosta herred. Givet 1372.

3. Udkast til Skåne brevsforsendelsen.

nud Stubbe af Brönneslöv bekender og gør vitterligt at have solgt sin 
L^^gård Brönneslöv, i hvilken han selv boede til den hæderlige mand 
Eskil Svendsen, hvilket brev ses at være givet 1372.

179 1372. 12. marts.
Testamente af Niels Erlandsen, kannik i Lund.

Original i det svenske rigsarkiv.

Herrens navn, amen. Jeg Niels Erlandsen, kannik i Lund, skønt skrøbe
lig på legeme dog sund på sjælen, har under stadig grublen og megen 

nattevågen og belært af erfaringen, sandet, at der intet er i de menneskelige 
forhold, som består til evig tid, men af væren følger med nødvendighed 
ikke-væren, eftersom naturens fordærv betyder fordærv for ethvert menne
ske, hvorfor jeg, i ønsket om med flid at træffe sikkerhedsforanstaltninger og 
for at pryde min sjæl med fromme og gode gerninger for at forekomme 
dødens time, træffer bestemmelser om og ordner mit testamente angående 
det gods, der for en tid er overladt mig, på følgende måde. For det første te
stamenterer og overdrager jeg til sankt Laurentius’ kirke i Lund, hvor jeg 
vælger min grav, en mark sølv til bygningsfonden. Fremdeles til afholdelse 
af min årtid hvert år i koret i Lund en gård i store Vor Frue kirkes sogn i 
Lund, hvor for tiden Niels Asesen bor, som årligt skal betale to skilling grot i 
afgift, og en toft vest for den, som jeg har købt af Jens Ludvigsen til en værdi 
af en mark penge i årlig afgift tillige med en toft i Malmø vest for Lundeka
pitlets gård, som fru Edle testamenterede til sin årtid1), og som svarer tolv 
øre penge, på den betingelse, at der skal gives kannikeme ved nævnte Lun
dekirke, som tager del i vigilieme og messen, tolv øre penge, nævnte kirkes 
bygningsfond en halv mark penge, vikarerne en halv mark penge, til sjæle
messerne en mark penge, til klokkerne i tårnet to øre penge. Fremdeles til 
min kære herre herr Niels, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveri
ges primas, en lang alterdug med løber. Fremdeles til den herre provst Fol
kvin en bog om kanonisk ret. Fremdeles til den herre dekan i Lund et horn
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og en sølvske. Fremdeles til den herre ærkedegn sammesteds en sølvske og en 
bog med titel Opus astrolabii2). Fremdeles til herr Jens Henriksen en flæske- 
side. Fremdeles til herr Niels Pose et horn. Fremdeles til magister Niels 
Knudsen mit breviarium, som jeg har arvet efter herr Karl, en sølvske og en 
mark sølv. Fremdeles til Svend Sakstorp en bog, som begynder »I den ældste 
kirke«3), som herr Jon Sakstorp har givet mig. Fremdeles til herr Jens Som
mer et horn. Fremdeles til herr Peder Jensen en bog, som begynder »Afhol
denhed er en dyd«4). Fremdeles til herr Bent af Katt arp et breviarium, som 
min broder Jens Erlandsen her ejet, og min største kedel. Fremdeles til herr 
Peder Simonsen en skilling grot. Fremdeles til herr Klement et horn. Frem
deles til herr Anders Næse en bog, som begynder »Dømmer retfærdigt«5). 
Fremdeles til herr Lars et horn. Fremdeles til herr Niels Ågesen et horn. 
Fremdeles til herr Jens Falster en bog med titlen »Om paver og kejsere«6). 
Fremdeles til Peder Jensen, sakristan, en skilling grot. Fremdeles til herr 
Lars, tilsynsmand i koret, seks groter. Fremdeles til min kære slægtning Pe
der Larsen, forstander for Helligåndshuset i Lund, en bod i Skanør med til
hørende toft, som jeg har erhvervet af Jakob Nielsen sammesteds, nær vogn
torvet og mine bier i Ekeshult tillige med en sølvske. Fremdeles til Peder 
Tuesen, klerk, en bog, som begynder med »Om treenighedens mangfoldig
hed«7). Fremdeles til herr Niels Uffesen, præst i krypten, en brun foret kap
pe. Fremdeles til Allehelgensklostret et pund kom. Fremdeles til abbeden 
sammesteds en sølvske. Fremdeles til dominikanerne i Lund et pund kom. 
Til prioren sammesteds en skilling grot. Fremdeles til franciskanerne sam
mesteds et pund kom. Til lektoren sammesteds seks groter. Fremdeles til 
nonnerne sammesteds en skæppe smør og en mark penge til deling imellem 
dem. Fremdeles til samme nonner en skæppe smør på min moders vegne. 
Fremdeles til Helligåndshuset i Lund en opredt seng. Fremdeles til spedalsk
hedshuset et pund kom. Fremdeles til klostret i Dalby en mark penge. Til 
herr Kristian sammesteds en skilling grot. Fremdeles til Bosjø kloster et pund 
kom. Til fru Agathe, nonne sammesteds, otte alen brunt klæde og en ko. 
Til herr Torsten, prior sammesteds, en skilling grot. Fremdeles til herr Alle i 
Lundegård en dug. Fremdeles til store Vor Frue kirke i Lund en mark pen
ge. Til præsten sammesteds en skilling grot. Til kirketjeneren sammesteds 
en halv mark penge. Fremdeles til lille Vor Frue kirke en mark penge. Til 
præsten sammesteds min grå forede kjortel med hætte. Til kirketjeneren 
sammesteds to øre penge. Fremdeles til enhver sognekirke i Lund foruden 
de førnævnte to øre penge. Til præsten en øre penge. Fremdeles til Kviinge
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kirke i Gdinge herred, til Gumlosa og Visseltofta kirker en mark penge til 
hver. Til præsterne ved samme kirker en halv mark penge og til hver af kir
ketjenerne to øre penge. Fremdeles til Peder Pedersen, min brodersøn, ti 
skilling grot eller en hest af tilsvarende værdi. Fremdeles til min søstersøn 
Erland lige så meget. Fremdeles til Margrete Jensdatter, min afdøde broders 
hustru, en guldring. Fremdeles til Trued Hase den unge af Ortofta en mark 
sølv. Fremdeles til hans søster Kristine otte alen godt klæde og en kiste. 
Fremdeles til Jakob Nielsen af Vanstadtorp en hest til ti skilling grot. Frem
deles til hans hustru en guldring og en kiste. Fremdeles til hans datter Elene 
en øde gård i Nobbelov nær Lund i Toma herred, en guldring med en grøn 
sten og min grønne kappe med for af pelsværk. Fremdeles til Petronilla, for
hen Niels Josefsens hustru, en kiste. Fremdeles til Peder Egeside, hendes 
søn, en hjelm med hue. Fremdeles til Karl Nielsen en halv mark sølv. Frem
deles til Margrete Nielsdatter en guldring. Fremdeles til Josef Nielsen mit 
gods i Kårrstorp med mølle, hvilket jeg tidligere har købt af ham. Fremdeles 
til Kjeld Tuesen en mark penge. Til hans hustru en mark penge. Fremdeles 
til min svend Knud en hest til tolv skilling grot. Fremdeles til min dreng 
Mikkel en hest til ti skilling grot. Fremdeles til min anden svend Knud en 
mark sølv. Fremdeles til Jakob i min gård en dunk. Til hans hustru Katerine 
en kedel. Fremdeles til min svend, Niels tømrer, en flæskeside, et halvt 
pund kom og et pund smør. Fremdeles til Hildeborg en hætte og en mark 
penge. Fremdeles til Cecilie i min gård en halv mark penge. Fremdeles til de 
fattige peblinge to mark penge. Fremdeles til andre fattige fem mark penge. 
Til eksekutorer af dette testamente indsætter jeg de gode mænd herr Peder 
Frost, ærkedegn i Lund, min kære broder Josef Erlandsen, magister Niels 
Knudsen, kannik i Lund, og Peder Larsen, forstander for Helligåndshuset i 
Lund, idet jeg beder dem, at de så vidt de kan med henblik på Gud fører 
dette testamente således ud i livet, som de vil svare herfor over for den Aller
højeste. Til vidnesbyrd om disse testamentariske gaver er mit segl tillige med 
førnævnte eksekutorers segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 
1372 på en fredag, nemlig på paven sankt Gregors dag.

1) jf. Weeke s. 18. - 2) muligvis identisk med magister Adelard af Bath (Alardus Batho- 
niensis), De opere astrolapsus, forfattet omkr. 1142-46, hvis eneste fuldstændige håndskrift i 
Cambridge, Fitzwilliam Museum, ms. Me. Clean nr. 165 f. 81-88 begynder Incipit libellus 
magistri Alar di Bat honiensis de opere astrolapsus, jf. Ch. Homer Haskins, Studies in medie
val science (Cambridte 1924) s. 28 og Sarton, Introduction to the History of Science II 168; 
om astrolabiet se iøvrigt Kult. Leks. IX under Kvadrant og astrolabium. - 3) begyndelsesor
dene til Johannes Beleth, Rationale divinorum officiorum, jf. A.G. Little, Initia operum la-
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tinorum (Manchester 1904) s. 121 og Ellen Jørgensen, Catalogus codicum latinorum (Haf- 
niæ 1926) s. 59 samt DRB. III 5 nr. 109 note 55; værket er nyudgivet i Corpus Christiano
rum, Continuatio medievalis 41-41 A (Tumhout 1976 flg.) - 4) begyndelsesordene i en 
kortfattet anonym ordbog over moralbegreber, sammenstillet af dele af 4.-5. bog i Specu
lum doctrinale af Vincent de Beauvais (død 1264), jf. Ph. Delhaye i Mélanges de science 
Religieuse 8 (Lille 1951) s. 65-84, og Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices, 
1100-1500 A.D. (Cambridge, Mass. 1979) s. 26 nr. 134. - 5) jf. Ps. 58,2; rimeligvis identisk 
med begyndelsesordene i Breviarium extravagantium, en dekret alsamling, forfattet af 
Bernhard (Balbi) af Pavia omkr. 1190, jf. St. Kuttner, Repertorium der Kanonistik I (Stu
die Testi 71, Cittå del Vaticano 1937) s. 322-23. 6) muligvis identisk med Chronica summo
rum pontificum imperatorumque af Martin v. Troppau (død 1238) eller Chronographia 
summorum pontificum et imperatorum Romanorum af Konrad v. Halberstadt den Yngre 
(død efter 1362). - 7) er ikke identificeret.

1372. 12. marts. 180

Marina Jensdatter, enke efter Niels Hak, pantsætter to gårde i Lilla Har
rie til Torkil Nielsen af Gladsax.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Marina Jensdatter, Niels Haks enkes, pantebrev, udstedt til Torkil 
Nielsen af Gladsax på to gårde i Lilla Harrie, som hun pantsatte for 
otte mark sterling eller lybsk mønt. Givet på paven sankt Gregors dag 1372.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Marina Jensdatters pantebrev, givet Torkild Nielsen af Gladsax på to 
gårde i Lilla Harrie, hvilke nævnte gårde hun pantsatte for otte mark 
godt sølv. Givet 1372.

1372. 13. marts. Avignon. 181

Pave Gregor 11. beder kong Albrecht af Sverige om velvilligt at modtage 
»vor ærværdige broder biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nunti- 
us i de egne,« der sammen med andre af det apostoliske sædes folk skal op
kræve og modtage indtægter og indkomster tilhørende kammeret, og yde 
ham frit lejde ved ind- og udrejse af hans rige1).

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1) lignende breve udstedtes samme dag til kong Håkon 6. af Norge, hertug Albrecht 2. af 
Mecklenburg og ærkebiskop Birger af Uppsala.
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182 1372.') [Efter 20. marts - Før 8. maj]1)

Henrik Buschow og Werner Gildehus lover at holde rådmændene i Stral- 
sund skadesløse for deres brev angående de penge, der skal inddrives i El- 
bing og Thom, og som stammede fra gods, der var bortført af Konrad Molt- 
kes tjenere i Monstersund.

Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

Henrik Buschow og Werner Gildehus lovede at holde de herrer rådmænd 
.i Stralsund skadesløse angående de penge, der hidrørte fra det gods, 
der var bortført af Konrad Moltkes tjenere i Monstersund, og til sidst købt af 

skipperne Ubeke, Heine v. Halle og Sander Sprengger og som konsekvens 
ført til Preussen, og at pengene skal inddrives sammesteds i Elbing og i 
Thom af Georg Greve med stadens åbne anbefalingsbrev, der var overgivet 
herom, således at ingen senere påmindelse skal følge efter i den anledning.

1) indførelsen er den 6. på siden i håndskriftet, der som overskrift har Ar 72. Den 5. ind
førelse er dateret dagen før palmesøndag år 72, den sidste på siden år 72 lørdag efter Kristi 
himmelfartsdag.

183 1372. 29. marts. Avignon.

Pave Gregor 11. gentager den tilbagekaldelse, som han foretog ved biskop 
Henrik af Slesvigs udnævnelse til nuntius og kollektor i Sveriges, Danmarks 
og Norges riger, af alle underkollektorer, der var udnævnt af kollektoren 
Guido de Cruce, da nogle af disse endnu ikke har efterkommet den første 
tilbagekaldelse.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til evig erindring om sagen.
Samtidig med, at vi i sin tid indsatte og udpegede vor ærværdige 

broder Henrik, biskop af Slesvig, til det apostoliske sædes nuntius og vor kol
lektor og oppebørselsmand i rigerne Sverige, Danmark og Norge, tilbage
kaldte vi uforbeholdent alle apostoliske nuntier og kollektorer, oppebørsels- 
mænd og subkollektorer, der hidtil var udpeget sammesteds af det apostoli
ske sæde eller med dets myndighed, og lod dem reelt fjerne fra de hverv som 
kollektorer og subkollektorer, der var betroet dem. Men da, som vi har hørt, 
nogle, der var udpegede som subkollektorer af afdøde Guido de Cruce, sog
nepræst ved kirken St. André i Exsocii i Mirepoix stift, fordum kollektor i de
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egne, endnu ikke, omendskønt de som fornævnt er tilbagekaldt, vil afstå fra 
udøvelsen af hvervet i dette subkollektorområde, og da vi ønsker at drage 
omsorg for, at vort kammer bliver holdt skadesløst, tilbagekalder vi med 
apostolisk myndighed, så vidt det er til gavn, alle subkollektorer, der som 
fornævnt er udpeget af fornævnte Guido i nævnte riger, og forkynder, at de 
var blevet og er tilbagekaldt, og erklærer alt det ugyldigt og magtesløst, som 
de efter tilbagekaldelsen af dem har forsøgt eller i fremtiden måtte forsøge 
at foretage. Intet menneske må altså bryde dette vort tilbagekaldelses-, 
forkyndelses- og bestemmelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod 
det. Hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved 
vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Pau- 
lus’ vrede. Givet i Avignon den 29. marts i vort andet pontifikatsår.

1372. 29. marts. Avignon. 184

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, peremptorisk at stævne præsten Johan Bremer fra Bremen stift, 
der var udpeget til subkollektor af afdøde Guido de Cruce, »apostolisk kol
lekter i Danmarks rige«, til inden 80 dage at give møde for sig eller kammer
mesteren for at aflægge regnskab.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1372. Omkr. 11. april1). Lübeck. 185

Johan Schiphorst, byldestikker, køber halvdelen af et bodested i Falst er bo 
af Johan Rumeschotelen.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

an skal vide, at Johan Schiphorst, byldestikker2), af Johan Rume
schotelen købte hans halvdel af et slagterbodested, som han havde i 

Falsterbo, og den anden halvdel af dette sted tilhører Nicolaus Rapezulver; 
dette oplod han3) til ham for rådet.

1) dateringen står øverst på siden i håndskriftet. - 2) teksten har cancrifusor - 3) Johan 
Rumeschotelen.
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186 1372. 15. april. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger en række ærkebiskopper og deres lydbiskop
per, herunder ærkebiskoppen af Lund, at udskrive en eetårig tiende af alle 
kirkelige indtægter til fordel for romerkirkens kamp mod dens fjender, før
ste halvdel at betale til allehelgensdag, sidste til påske. De indkomne midler 
skal overgives til kammerklerken Helias de Vodronio eller dem, han måtte 
udpege dertil i de pågældende lande.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

I ril vore ærværdige brødre (Johan), ærkebiskoppen af Mainz, og hans 
-L lydbiskopper hilsen o.s.v. ... Givet i Avignon den 15. april i vort 
(pontifikats) andet år.

På samme måde til være ærværdige brødre ærkebiskopperne ... af Lund 
... og deres lydbiskopper hilsen o.s.v. Givet som ovenfor.

187 1372. 15. april. Avignon.

Pave Gregor 11. bemyndiger sin kammerklerk Helias de Vodronio, kan
tor i Xanten og det apostoliske sædes nuntius, til at træffe aftale med og 
kvittere de gejstlige myndigheder, der skal yde eetårstiende af alle kirkelige 
indkomster i Tyskland og rigerne Böhmen, Ungarn og Polen, Sverige og 
Danmark og andre lande.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

188 1372. 15. april. Avignon.

Pave Gregor 11. bemyndiger biskop Johan af Augsburg, kammerklerken 
Helias de Vodronio, kantor i Xanten, og Bernardus de Berne, kannik i Li
ège, det apostoliske sædes nuntier, til at træffe aftale med og kvittere de 
gejstlige myndigheder, der skal yde eetårstiende af alle kirkelige indkomster 
»i Tyskland og rigerne Ungarn, Böhmen, Polen, Sverige og Danmark og an
dre lande«.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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1372. 15. april. Avignon. 189

Pave Gregor 11. bemyndiger kammerklerken Helias de Vodronio, det 
apostoliske sædes nuntius, til at eftergive eetårstienden af alle kirkelige ind
komster »i Tyskland, Ungam, Böhmen, Polen, Sverige, Danmark og andre 
lande« for dem, der ikke er i stand til at betale.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1372. 15. april. Avignon. 190

Pave Gregor 11. pålægger kammerklerken Helias de Vodronio, det apo
stoliske sædes nuntius, at indsamle eetårstiende af alle frugter og indkomster 
hos johannitteme og den tyske orden »i stædeme og stifterne og kirkeprovin - 
seme . . . Uppsala og Lund«.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1372. 28. april. Avignon. 191

Pave Gregor 11. bemyndiger den apostoliske nuntius kammerklerken He
lias de Vodronio, der sendes »til Tysklands, Böhmens, Ungarns, Polens, 
Danmarks, Norges, Frislands og nogle andre lande«, til at pålægge gejstlig
heden i disse lande et subsidium af en efter hans skøn passende størrelse, da 
romerkirken ikke alene kan bære udgifterne til kampen mod dens fjender, 
specielt i Italien1).

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1) En lang række andre bemyndigelser til Helias de Vodronio, hvori siges, at han sendes 
til Tysklands, Böhmens, Ungarns, Polens og nogle andre lande, er registrerede i Acta Pont. 
VII nrr. 5515-30, 5532-33, 5536, 5541-45, 5550, endvidere indbetalinger fra ham nrr. 
5538-41, 5551-52, 5559, 5561 og 5565 (1372 15. april - 1376 31. maj).

[1372] 5. maj. 192

Optegnelse om, at beneficierne fra pave Gregor 11. s første år i Polens, 
Ungarns, Danmarks, Norges og Sveriges riger er overgivet til Helias de Vo
dronio.
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Notits i de pavelige kopibøger.

Den 5. maj blev beneficierne i rigerne Polen, Ungarn, Danmark, Sve
rige og Norge fra herr Gregors første år overgivet til herr Helias de

Vodronio, der for nylig er udpeget til nuntius i visse egne af Tyskland.

193 1372. 6. maj. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger provsterne ved kirkerne i Nîmes og Branden
burg og skatmesteren ved kirken i Lübeck at udføre de apostoliske auditører 
Hugo Fabris og Simon de Regios dom i sagen mellem biskop Henrik af Sles
vig og greverne af Oldenburg og en række borgere i Bremen angående 
plyndring af de kirker og kapeller samt ødelæggelse af et hus, som biskop 
Henrik besad i Bremen, mens han var provst sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopib øger.

194 (13)72. 10. maj. Avignon.

Den pavelige kammermester Petrus, ærkebiskop af Bourges kvitterer bi
skop Niels af Roskilde for betaling af en del af hans servispenge og giver ham 
udsættelse med resten til førstkommnde juledag.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Petrus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Bourges, den herre pavens 
kammermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.

Vi bringer det med dette brev til Eders alles kundskab, at den ærværdige 
fader i Kristus herr biskop Niels af Roskilde ved Henrik Wemers, hans be
fuldmægtigede, dags dato har ladet indbetale 100 guldfloriner til det apo
stoliske kammer som en del af sit servitium commune1), som han skyldte 
nævnte kammer, og desuden 17 guldfloriner 10 skilling i Avignonmønt som 
en del af de fire servitier til samme vor herre pavens husstand og 
tjenerskab2), idet nævnte kammers klerke modtog beløbet på nævnte hus
stands og tjenerskabs vegne. Med dette brev frigør og kvitterer vi nævnte 
herr biskop, hans kirke, hans efterfølgere og deres gods for de således indbe
talte beløb. Men efter at have forstået vægten af de tynger, som på denne 
biskops vegne blev forklaret for os, og som gjorde og sandsynligvis stadig gør 
denne ude af stand til at betale de pengesummer, som han var forpligtet til
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at betale fornævnte kammer som sit servitium commune og de fire servitier 
til nævnte vor herre pavens husstand og tjenerskab under trusel om bestem
te straffe og domme og til en bestemt termin, der allerede for længst er ud
løbet, har vi med den myndighed, der er overladt os i denne sag, ladet termi
nen udskyde for ham til førstkommende juledag, dog således, at hvis han ik
ke til nævnte for ham udskudte termin gør fyldest i denne sag, da er han 
hjemfalden til de fornævnte straffe og domme, som han tidligere skulde ifal
de. Ydermere har vi med den myndighed, der er overladt os i denne sag, la
det denne herre biskop løse fra de suspensions-, banlysnings- og interdikt - 
domme og den anklage for mened og de andre straffe, som han har pådra
get sig ved ikke at betale de fornævnte beløb til den for ham fastsatte ter
min, idet vi med samme myndighed nådigt dispenserer ham for den irregu
laritet, han i mellemtiden måtte have pådraget sig ved således belastet at be
fatte sig med gudstjenester eller på anden måde, dog ikke, hvis det sker un
der foragt for nøglemagten3). Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev 
udfærdige og befæste ved at hænge vort kammers segl under. Givet i Avig- 
non den 10. maj år (13)72.

1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2)jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3. - 3)jf. DRB. II 1 nr. 474 
note 2.

1372. 13. maj. Avignon. 195

Kardinalkollegiets kammermester Guillelmus, kardinalpresbyter af S. 
Stefano in Celiomonte, kvitterer biskop Niels af Roskilde for betaling af en 
del af hans seruispenge og giver ham udsættelse med resten til førstkommen
de juledag.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Vi Guillelmus, af Guds miskundhed kardinalpresbyter med titel S. Ste
fano in Celiomonte, kammermester ved det hellige kollegium af de 
ærværdige fædre de herrer kardinaler ved den hellige romerske kirke, er

kender og erklærer med dette brev, at den ærværdige fader i Kristus herr bi
skop Niels af Roskilde i Danmark ved Jens Hennekesen, provst ved nævnte 
kirke, har ladet indbetale 100 guldfloriner til os, der modtog beløbet på det
te kollegiums vegne, som en del af sit servitium commune1), som han skyldte 
fornævnte kollegium, og 4 guldfloriner 9 skilling 9 penning i gængs Avig- 
nonmønt som en del af servitiet2) til de fornævnte herrer kardinalers tjenere.
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Med dette brev frigør (— — — )3). Givet i Avignon den 13. maj 1372 efter 
Herrens fødsel, i den tiende indiktion, i herr pave Gregor 11.s andet pontifi
katsår.

1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3. - 3) for de forkortede 
formler se nr. 194.

196 1372. 15. maj. Pont-de-Sorgues.

Pave Gregor 11. tillader biskop Niels af Roskilde at lade en dertil egnet 
præst geninduie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

I 1 il vor ærværdige broder Niels, biskop af Roskilde, hilsen og apostolisk 
-L velsignelse.

Vi giver gerne velvilligt samtykke til Dine fromme bønner og indrømmer 
Dig nådigt, hvad der vides at bringe Dig fred og ro. Da det nu, således som 
det fra Din side er forelagt os, ofte hænder, at kirker og kirkegårde i Din 
stad og Dit stift vanhelliges ved udgydelse af blod eller sæd, og Du ikke godt 
selv kan genindvie dem, har Du ydmygt bønfaldet os om at værdiges at for
syne Dig med et passende middel herimod. Vi imødekommer derfor Dine 
bønner og giver Dig med dette brevs myndighed fuldmagt til at lade omtalte 
kirker og kirkegårde genindvie af en egnet præst, så ofte som det behøves, 
idet vievandet forinden, som skik er, velsignes af Dig eller en anden biskop. 
Vi vil dog, at der ikke herved for fremtiden skal ske noget afbræk i den 
bestemmelse1), som foreskriver, at kun biskopper kan foretage det, hvorfor 
denne bestemmelse ingenlunde skal gælde efter et tidsrum af tre år. Givet i 
Pont-de-Sorgues, Avignon stift, den 15. maj i vort (pontifikats) andet år.

1) jf. c. 9 X de consecratione ecclesiae III 40 (Friedberg II 635).

197 1372. 23. maj. Pont-de-Sorgues.

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius at kræve og modtage alt rørligt gods, tilgodehavender og gæld tilhø
rende den afdøde ærkebiskop Olav af Nidar os og omgående sende det apo
stoliske kammer en af ham beseglet opgørelse herom.



127 25. maj 1372 Nr. 199

Afskrift i de pavelige kopibøger.

| 1 il vor ærværdige broder Henrik, biskop af Slesvig, det apostoliske sædes 
JL nuntius, hilsen o.s.v.

. . . Givet i Pont-de-Sorgues, Avignon stift, 23. maj i vort (pontifikats) an
det år.

1372. 25. maj. Pont-de-Sorgues. 198

Pave Gregor 11. anbefaler biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, og de af denne udpegede underkollektorer til kong Valdemar 4. 
Atter dag.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

I 1 il vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, hil- 
JL sen og apostolisk velsignelse.

Vi tilskynder og opfordrer Dig, søn, gerne med bønner til det, som røber 
agt værdighed, og som kan gøre Dig yndet for den eviges konges åsyn. Da 
kongelig gunst derfor er såre gunstig for vor ærværdige broder Henrik, bi
skop af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, og de underkollektorer, der er 
udpeget af ham til at fuldføre vore og vort apostoliske kammers sager, beder 
og opfordrer vi Dig, høje konge, i Herren, idet vi indtrængende bønfalder 
herom, at Du af ærbødighed for os og det apostoliske sæde og ligeledes 
med henblik på Din ære nådigt anser fornævnte biskop og underkollektorer 
for anbefalet med hensyn til det fornævnte, således at Du gør den almægtige 
Gud nådig imod Dig, og vi udmærker Din oprigtighed med passende lov
prisninger i Herren. Givet i Pont-de-Sorgues, Avignon stift, den 25. maj i 
vort (pontifikats) andet år.

1372. 25. maj. Pont-de-Sorgues. 199

Pave Gregor 11. anbefaler, da han har pålagt »vor ærværdige broder Hen
rik, biskop af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius« at kræve og modtage af
døde ærkebiskop Olavs af Nidaros efterladte gods, biskoppen og hans un
derkollektorer til kong Håkon 6. af Norge.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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200 1372. 27. maj. Pont-de-Sorgues.

Pave Gregor 11. stadfæster biskop Niels af Roskildes overdragelse til Jens 
Hennekesen af det kanonikat, den præbende og provstiet ved kirken i Ros
kilde, der blev ledige ved henholdsvis Lambert Olufsens og Jens Kappel- 
gårds død.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

I 1 il vor elskede søn Jens Hennekesen, kannik og provst ved kirken i Ros- 
-L kilde, hilsen og apostolisk velsignelse.

De rosværdige og retskafne dyder og fortjenester, hvormed Din person, 
efter hvad vi har erfaret ved troværdige mænds vidnesbyrd, er begavet, be
væger os til at omfatte Dig med apostolisk gunst. En ansøgning fra Dig, som 
nylig er blevet os forelagt, indeholdt altså, at vor ærværdige broder biskop 
Niels af Roskilde tidligere, da det kanonikat og den præbende ved kirken i 
Roskilde, som afdøde Lambert Olufsen, kannik ved denne kirke, sad inde 
med, medens han levede, og også provstiet ved samme kirke var blevet ledi
ge, ved denne Lamberts og ved Jens Kappelgårds, forhen provst ved samme 
kirkes død, de, som afgik ved døden uden for den romerske kurie, og da 
overdragelsen og provisionen af dette kanonikat og denne præbende og det
te provsti ligeledes ifølge gammel og godkendt og hidtil ukæret overholdt 
sædvane og skik tilhører den til enhver tid værende biskop af Roskilde med 
samtykke af vore elskede sønner kapitlet ved denne kirke, tidligere med 
stiftsbiskoppelig myndighed og med samtykke af nævnte kapitel har over
draget Dig fornævnte således ledige kanonikat og præbende og provstiet, 
hvis frugter, som det forsikres, ikke overstiger en årlig værdi af 60 guldflori- 
ner, og også gav Dig disse ved provision på kanonisk vis under forudsætning 
af, at apostoliske reservationer ikke lagde sig hindrende i vejen, eller over
dragelsen af dem ikke lovformeligt var hjemfaldet til det apostoliske sæde 
ifølge Laterankonciliets bestemmelser1). Men da Du, således som samme 
ansøgning tilføjer, er i tvivl om, hvorvidt nævnte kanonikat og præbende og 
provsti, da denne overdragelse og provision fandt sted, var reserveret for 
apostolisk rådighed og overdragelsen af dem ifølge fornævnte bestemmelser 
var hjemfalden til nævnte sæde, og om Du derfor i fremtiden kunde blive 
fortrædiget, vil vi i betragtning af det fornævnte omfatte Dig med nåde og 
gunst - Du, der, som Du forsikrer, er af præst egrad, og for hvem ligeledes 
fornævnte biskop og kapitel ydmygt har ansøgt os i denne sag - og idet vi



129 [Efter 3. juni-Før 16. juli] 1372 Nr. 202

bøjer os for disse og Dine bønner, er det vor vilje og tilstår vi Dig med apo
stolsk myndighed, Du, der besidder et kanonikat og en præbende ved kirken 
i Lund, at denne overdragelse og provision, selv om dette provsti er en digni- 
tet med sjælesorg, og selv om man plejer at blive antaget til den ved valg, og 
alt hvad der er fulgt herefter, skal fra dags dato stå ved magt og have fuld 
bestyrkende bekræftelse, ganske som om der ikke var foretaget nogen særlig 
reservation af nævnte kanonikat og præbende og provsti ved fornævnte sæ
de eller deres overdragelse ifølge fornævnte bestemmelser ikke kunde have 
været hjemfalden til samme sæde, når blot nævnte Jens og Lambert ikke 
har været i vor tjeneste. Intet menneske må altså bryde dette vort viljes- og 
tilståelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Men hvis nogen 
drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den 
almægtiges og hans apostle St. Peters og St. Paulus’ vrede. Givet i Pont-de - 
Sorgues, Avignon stift, den 27. maj i vort andet år.

1) jf. DRB. II 1 nr. 406 note 1.

1372. 29. maj. Avignon. 201

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, at stævne ærkebiskop Trond af Nidaros til retsmøde inden 6 måne
der fra stævningsdagen, fordi han tilbageholder noget af sin afdøde forgæn
ger, ærkebiskop Olavs gods, skønt det var forbeholdt paven.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

I 1 il vor ærværdige broder Henrik, biskop af Slesvig, det apostoliske sæ- 
-L des nuntius, hilsen o.s.v.

. . . Givet i Avignon den 29. maj i vort (pontifikats) andet år.

1372. [Efter 3. juni - før 16. juli]1) 202

Gerhard Bokholt og Johan Kempe lover at holde rådmændene i Stralsund 
skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Godskalk Steltere, der 
var afgået ved døden i Helsingborg.

Indførelse i Stralsunds Uber memorialis.

Gerhard Bokholt og Johan Kempe lovede at holde de herrer rådmænd 
skadesløse angående arvegodset efter Godskalk Steltere, der var af-

9 - D.R.B. 3. Række. IX
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gået ved døden i Helsingborg, at inddrive sammesteds gennem Johan Kol
berg, befuldmægtiget, med stadens åbne brev, således at ingen senere på
mindelse på nogen som helst måde i fremtiden skal følge efter angående det 
gods.

1) Indførelsen er den 4. på siden i håndskriftet, den 3. er dateret ottendedagen efter Kri
sti legems dag, den 5. dagen efter apostlenes adskillelsesdag.

203 1372. 4. juni. Avignon.

Den pavelige kammermester ærkebiskop Petrus af Bourges pålægger efter 
ansøgning af alle gejstlige i Hamburg biskop Henrik af Slesvig, det apostoli
ske sædes nuntius og kollektor i Danmarks og Sveriges riger, at undersøge 
den klage Hamburggejstligheden har rejst mod Konrad, skatmester ved kir
ken i Bremen angående betalingen af et af pave Urban 5. pålagt toårigt un
derhold og meddele resultatet til kammerklerken Helias de Vodronio.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Petrus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Bourges, herr pavens kam
mermester, til den ærværdige fader i Kristus herr (Henrik), biskop af 
Slesvig, det apostoliske sædes nuntius og kollektor, hilsen med Gud.

Vi har modtaget den os forelagte ansøgning, hvis ordlyd er den ... De 
ansøger altså Eder, fader, om, at I skal værdiges, hvis det er til behag, at 
overlade denne sag til den ærværdige fader i Kristus og herre herr Henrik, 
biskop af Slesvig, kollektor for det apostoliske sædes kammer i rigerne Dan
mark og Sverige, eller til herr Jakob Krumbeke, ærkedegn for landet Trib
sees ved kirken i Schwerin og kannik i Lübeck, hans underkollektor, på 
grund af stedets nære beliggenhed og for at undgå store besværligheder og 
udgifter, da samme herre af Slesvig længe før sin forfremmelse har været 
provst i Bremen og har fuldstændigt kendskab til samme kirkers vilkår og 
tilstand, og de ikke befinder sig over een dagsrejse fra stiftet Bremen, således 
at disse, underrettet om denne sag, kan bekræfte og fuldt ud underrette de 
hæderværdige mænd de herrer Helisis de Vodronio og Bernardus de Beme, 
de nye kollektorer, om denne sag . . . Givet i Avignon under vort 
kammermesterembedes segl den 4. juni år 1372 efter Herrens fødsel, i den 
tiende indiktion i den højhellige fader i Kristus og vor herre herr Gregor, ved 
Guds forsyn den 11. paves andet pontifikatsår.
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1372. 5. juni. Pont-de-Sorgues. 204

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, også at opkræve den på alle kirkelige indtægter lagte tiende af alle 
beneficier, der ikke er takseret.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Henrik, 
biskop af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, hilsen og apostolisk 

velsignelse.
Da såvel vi som nogle af vore forgængere, de romerske paver, for bedre at 

kunne bære de forskellige byrder, der tynger den romerske kirke, har ment 
at måtte lægge en tiendeafgift på de kirkelige frugter, indtægter og indkom
ster, som skal opkræves i det apostoliske kammers navn i de forskellige lan
de, og da nogle, således som vi har erfaret, i de lande, i hvilke du er kollek- 
tor af de frugter og indkomster, der skyldes samme apostoliske kammer, er i 
tvivl om, hvorledes denne tiende skal opkræves og ydes af de beneficiers 
frugter, indtægter og indkomster, der ikke er takseret til tiende, og da vi øn
sker at træffe forholdsregler herom, pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk 
brev, at Du, når tid til opkrævning af denne tiende er inde, ikke forsømmer 
som tiende at oppebære og opkræve tiendeparten af alle disse ikke-takserede 
beneficiers frugter, indtægter og indkomster i de lande, hvor Du som forud - 
skikket er kollekter, og dette også for den tid, som er forløbet; i dette anlig
gende skal Du forholde Dig sådan, at Du hverken kan dadies for forsømme
lighed eller for utilbørlig opkrævning. Givet i Pont-de-Sorgues, Avignon 
stift, den 5. juni i vort andet pontifikats år.

1372. 7. juni. 205

Jens Henriksen, kannik i Lund, skøder en gård sammesteds til Jakob Pe
dersen.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Skøde- eller salgsbrev udstedt af Jens Henriksen, kannik i Lund, til Ja
kob Pedersen, tømrer, på en gård i Lund, som var 60 alen lang og 40 

alen bred. Givet mandagen inden apostlen sankt Barnabas’ dag 1372.
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2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Fens Henriksens skødebrev til Jakob Pedersen på et stenhus, som ligger 
I nord for hans fædrene gård i Lund. Givet 1372.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ens Henriksens skødebrev, givet Jakob Pedersen, vognmager, på et sten
hus, som ligger nord for hans fædrene gård. Givet 1372.

206 1372. 24. juni.

Hertug Henrik af Jylland pantsætter alle sine bønders gods i Skovby til 
Jens Tormundsen og hans arvinger for 100 mark lybske penge.

Original i rigsarkivet.

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

Alle skal vide, at vi og vore arvinger i sandhed står i skyld og gæld til nær
værende brevviser Jens Tormundsen og hans arvinger for 100 marsk lybske 
penge, for hvilke vi med dette brev har pantsat og stillet som pant alt og 
hvert af vore bønders gods i Skovby med al ret, frihed, nytte, visse og uvisse 
afgifter, bøder, tjenester, ydelser, beder, agre, enge, skove og græsgange, 
indtil det lovformeligt indløses af os eller vore arvinger for ovennævnte sum. 
Givet under vort segl i det Herrens år 1372 på selve sankt Hans dag.

207 1372. 25. juni.

Erland Kalv, ridder, erklærer, at Nicolaus van Rin, borger i Ribe, efter 
dom af borgmestre og hans egen foged sammesteds blev halshugget, fordi 
han havde tilført fjenderne på borgen Gram svovl og salpeter, kaldet bøsse
krudt.

Original i rigsarkivet.

Erland Kalv, ridder, til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, 
I hilsen med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, at jeg i det Herrens år 1372 lørdagen inden ot
tendedagen efter Kristi legemsfest1) personligt var til stede på tinget i Ribe, 
særligt på grund af forskellige besværligheder, som borgerne i Ribe led un-
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der fra vore fjenders side, som på det tidspunkt befandt sig på borgen i 
Gram. Fornævnte borgere klagede også over, at der var nogle i staden Ribe, 
som sendte forsyninger og andet, som var til nytte for dem, fra samme stad 
til vore fornævnte fjender på borgen i Gram til tab og fordærv for samme 
borgere. Efter enstemmigt råd og samtykke af mig selv og rådmænd og bor
gere sammesteds forbød jeg fast og strengt på tinge, at nogen under tab af 
liv og gods - hvilken stilling eller stand han end måtte indtage - måtte under
stå sig i at bringe eller på nogen måde tillade, at der blev ført gods eller an
dre ting ud fra staden Ribe til brug eller nytte for vore fjender. Og hele bor
gerskabet i Ribe samtykkede af egen fri vilje i denne bestemmelse. Men alli
gevel dristede en Nicolaus van Rin, idet han ikke adlød mine og hans med
borgeres påmindelser og befalinger, men tværtimod stadigt gav sig af med 
at fremme vore fornævnte fjenders tarv og interesser, sig til den næste 
mandag2) derefter at føre to små tønder fulde af svovl, kaldet ’swauel’3), og 
salpeter, kaldet ’bøssekrudt’3), ud fra staden Ribe på samme vore fjenders 
egen vogn imod det fornævnte strenge forbud og bestemmelse, og i retning 
mod den fornævnte borg Gram til tab, fordærv og tynge for os. Men efter at 
disse ting var blevet standset på vejen og atter ført tilbage til staden, erkend
te omtalte Nicolaus van Rin åbent over for hele borgerskabet, at han var 
ejer af disse ting og havde afsendt dem fra staden Ribe til nævnte borg 
Gram. Derfor trådte rådmændene og min daværende foged i Ribe sammen 
og dømte i overensstemmelse med staden Ribes love og privilegier, at samme 
Nicolaus van Rin, der var grebet i en så åbenbar og fersk misgerning og hav
de overtrådt mine og hele borgerskabet i Ribes forbud, bestemmelser og be
falinger, i henhold til sin egen og åbne bekendelse skulde halshugges. Det 
erklærer jeg offentligt med dette brev over for alle, hvem det vedkommer el
ler i fremtiden vil kunne vedkomme, og til vidnesbyrd om det fornævnte og 
til sikrere forvaring er mit segl hængt under dette brev. Givet dagen efter 
sankt Johannes Døberens fødselsdag ovennævnte år.

1) 29. maj. - 2) 31. maj. - 3) danske ord i den latinske tekst.

1372. 28. juni. 208

Detmar Tidemansen og Erik Jensen, borgere i Ribe, erklærer, at de har 
skødet henholdsvis en broder- og en søsterpart i den gård, som denne bebor, 
til Kristian Frellesen.
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Original i rigsarkivet.

Detmar Tidemansen og Erik Jensen, borgere i Ribe, til alle, der ser dette 
brev, hilsen med Gud.

Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi erkender, at vi har 
opladt og med dette brev har skødet til nærværende brevviser Kristian Frel- 
lesen og hans arvinger en anpart - jeg Detmar for mit vedkommende en bro
derpart og jeg Erik for mit vedkommende en søsterpart - i den gård, i hvil
ken samme Kristian bor, som tidligere tilhørte herr Jens Bonde, ærkedegn i 
Ribe, - god ihukommelse, - med al ret og med alle deres tilliggender, at be
sidde med rette evindelig. Derfor forpligter vi os bestemt til med dette brev 
at hjemle samme Kristian og hans arvinger fornævnte anparter fra krav fra 
hvem som helst. Til vidnesbyrd herom og til større sikkerhed er vore segl til
lige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Lydeke Bake og Johan Gre
verod, rådmænd, som vidner til ovenstående, hængt under dette brev. Givet 
i det Herrens år 1372 dagen før apostlene Peters og Povls dag.

209 1372. 6. juli. Svendborg.
Biskopperne Erik af Odense, Jens af Ribe, Jakob af Viborg og Oluf af År

hus eftergiver alle, der skænker gaver til sankt Andreas" kirke i Keldbymagle 
på Møn eller deltager i gudstjenstlige handlinger der, 40 dage af den dem 
pålagte kirkebod.

Original i rigsarkivet.

Broder Erik af Odense, Jens af Ribe, broder Jakob af Viborg og Oluf af 
Århus, af Guds nåde bisper, til alle sønner af vor hellige moder, kir
ken, hilsen og i oprigtig kærlighed med Gud.

Vi tror, at vi har den almægtige Guds nåde, når vi ved at uddele nådega
ver opfordrer hans troendes skare til at øve fromhedsgeminger. Vi eftergiver 
altså - hver især af os - miskundeligt i Gud og i tillid til den almægtige Guds 
barmhjertighed og hans hellige apostle Petrus og Paulus’ myndighed alle 
dem, som oprigtigt angrer og bekender deres synder, og som i dødens stund 
eller i levende live har skænket eller ladet skænke jord, huse, besiddelser, 
bøger, kalke, kærter, klædninger eller andre kærlighedsgaver, til sankt An
dreas apostlens kirke i Keldbymagle på Møn i Roskilde stift eller som følger 
hostien eller den hellige olie, når de bæres til syge, eller som har vandret
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rundt om kirkegården sammesteds under bøn til Gud for de troendes sjæle, 
som dér og alle andre steder hviler i Kristus, eller som sammesteds har over
været messer, prædikener eller anden gudstjeneste eller begravelser, eller 
som fromt har bedt til Gud for den, som har udvirket denne nådegave1), 40 
dage af den dem pålagte kirkebod, og det så ofte som de fromt gør det for
nævnte eller noget af fornævnte. Givet i Svendborg under vore segl i det 
Herrens år 1372 på ottendedagen efter apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.

1) ifølge påskrift på originalen har det været biskop Niels af Roskilde.

1372. 6. juli. 210
Bisperne Erik af Odense, Jakob af Viborg, Jens af Ribe og Oluf af Århus 

giver Nikolajkirke i Stenstrup et afladsbrev.

Notits af Hamsfort.1)

Broder Erik, biskop af Odense, Jens, biskop af Ribe, broder Jakob, biskop 
af Viborg, og Oluf, biskop af Århus, bevilger sankt Nikolaj kirke i Sten
strup aflad i det Herrens år 1372 på ottendedagen efter Petrus’ og Paulus’ 

dag.
1) indholdsmæssigt har afladsbrevene nr. 210-12 uden tvivl sikkert været identisk med 

nr. 209.

1372. 6. juli. Odense. 211
Biskopperne Erik af Odense, Jens af Ribe, Jakob af Viborg og Oluf af År

hus giver Dreslette kirke et afladsbrev.

Notits af Hamsfort

Idet Herrens år 1372 ... dagen før 7. juli mødes biskopperne Erik af Oden
se, Jens Laksmand1) af Ribe, Jakob af Viborg og Oluf af Arhus i Oden
se2) og bevilger kirkerne i Stenstrup2) og Dreslette aflad.
1) tilnavnet er Hamsforts tilføjelse. - 2) jf. nr. 210.

137(2). 6. juli. 212
Bisperne Erik af Odense, Jens af Ribe, Jakob af Viborg og Oluf af Århus 

giver Kølstrup kirke et afladsbrev.
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Notits af Hamsfort.

Idet Herrens år 13711) ... den 6. juli bevilger biskopperne Erik af Odense, 
Jens af Ribe, Jakob af Viborg og Oluf af Århus Kølstrup kirke på Fyn 
40 dages aflad, hvori de, som gør sig velfortjent af kirken, skal være delagti

ge-
1) fejl for 1372.

213 1372. 8. juli.

Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg tillige med staden Braun
schweig og alle andre stæder, borge, lande og folk, der er hans undersåtter, 
slutter fred for tidsrummet 11. juli - 1. august med hertugerne Wenceslav og 
Albrecht af Sachsen-Wittenberg, stædeme Lüneburg og Hannover og alle 
andre stæder, borge, lande og folk, der er deres undersåtter, og lover skades
erstatning, hvis freden bliver brudt af ham eller hans folk. »Denne fred er
klærer vi omfatter de højbåme fyrster og herrer, kongen af Danmark, kon
gen af Böhmen«, og desuden ærkebiskoppen af Bremen, biskopperne af 
Hildesheim og Halberstadt, markgreverne af Meissen, borggreven af Nürn
berg, greverne af Hoya og en række tyske adelsmænd.

Original i Lüneburg.

214 1372. 13. juli. Näsbyholm.

Engelbert v. Oyen, kannik i Lübeck og biskop Henrik af Slesvigs under- 
kollektor, kvitterer herr Niels, kannik ved kirken i Linkoping, for 20 mark 
svensk, som denne betalte af det første års frugter fra sin præbende.

Original i det svenske rigsarkiv.

Vi Engelbert v. Oyen, kannik i Lübeck, af den ærværdige fader i Kristus 
og herre herr Henrik, biskop af Slesvig, vor herre pavens og hans kam
mers nuntius og kollektor i rigerne Sverige og Norge, indsat som underkol- 

lektor, ønsker, at det sked være vitterligt for alle, der ser eller hører dette, at 
den hæderværdige herre Niels, naturlig søn af afdøde Jens Nielsen, kannik 
ved kirken i Linkoping, har overgivet 20 mark i svensk mønt af frugterne af
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det første år af sin præbende i Linkoping stift - hvilken præbende han opnå
ede efter stadfæstelsen af den udvalgte biskop Lars Boberg af Våsterås - til 
Johan Wardenberg, vor notar fra Brandenburg stift, i det apostoliske kam
mers og vort navn, for hvilke 20 mark vi med dette brev kvitterer fornævnte 
herr Niels, kannik og præst i fornævnte Linkoping stift, i det apostoliske 
kammers navn med den erklæring, at hvis det skulde ske, at taksten eller 
frugten af det første år fra fornævnte præbende findes at være højere, for
bliver retten til atter at rejse krav forbeholdt det apostoliske kammer. Givet 
på Nåsbyholm i det Herrens år 1372 den 13. juli under vort segl, der er 
hængt under dette brev.

[1372]1). 16. juli. Westminster. 215

Kong Edvard 3. af England og Frankrig beklager sig hos rådet i Lubeck 
over, at tre af hans købmænd har købt sild af Thomas Honstede, foged i 
Falsterbo, og Bernhard Møntmester, men at aftalen ikke er blevet over
holdt.

Efter tryk i Liibeckisches Urkundenbuch.

Ved kongen af Frankrig og England. Elskede venner.
Da vore elskede undersåtter Adam Stable, Radulf Knighton, Nicholas 

Taylor og deres fæller, købmænd fra vort rige England, for nylig havde købt 
en vis mængde skånske hvide sild i Skåne i Danmark af Thomas Honstede, 
foged i Falsterbo, samt af Bernhard Møntmester og andre fra Eders lande, 
at levere til samme vore undersåtter i næstkommende august måned, således 
som det klart vil kunne ses af visse forpligtelsesbreve, der er udstedt i den 
forbindelse, og af andre bevisligheder, der kan forelægges Eder af samme 
vore undersåtter eller af deres befuldmægtigede, opfordrer og beder vi ind
stændigt Eder, kære venner, om, at I af hensyn til os vil sørge for, at der 
vederfares vore nævnte undersåtter fuld og snarlig retfærdighed angående 
opfyldelse af den nævnte sildeleverance, der i henhold til fornævnte brev og 
til andre bevisligheder skal leveres dem i den omtalte måned, så at de, hvad 
opfyldelse af ret angår, som I således lader dem vederfares, kan prise Eders 
troværdighed, og så de ikke yderligere skal have grundlag for at klage til os 
over manglende retfærdighed. Altså beder vi Eder, venner, om, at I nådigt 
måtte tillade, at såvel disse undersåtter som alle vore andre handlende un
dersåtter frit må købe købmandsvarer og udøve købmandsskab i Eders for-
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nævnte lande mod, at de erlægger den skyldige told herfor, og vi vil som føl
ge heraf være Eder særligt takskyldig og på tilsvarende måde nådigt lade 
Eders medborgere og købmænd, der i fremtiden måtte komme til vort for
nævnte rige for at handle, nyde rettens gunst. Givet under vort private segl 
på vort slot Westminster den 16. juli.

1) året er 1372, da sagen senere omtales i de engelske klager mod hanseateme i Skåne fra 
1375, Hanserec. III 315 nr. 319 og ndf. nr. 550, som værende foregået i kong Edvard 3.s 45. 
regeringsår.

216 1372. 22. juli. Gudme herredsting.

Tingsvidne af Gudme herredsting, at fru Margrete Hagbardsdatter og 
hendes svigersøn Niels Urne har fået vidnesbyrd om, at herr Hagbard Jen
sens efterladte gods i Rygård er blevet skiftet i god forståelse.

Afskrift i rigsarkivet.

Jens Degnsen, foged i Gudme herred, Niels Finsen, Jens Madsen af Ravn- 
holt, Otto Strangesen, Niels Pedersen af Vejstrup, Markvard af Egs

mose, Gjord Nielsen, Niels Markvardsen og Povl Nielsen til alle, der ser det
te brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at vi i det Her
rens år 1372 torsdagen næst før apostlen sankt Jakobs dag var til stede på 
Gudme herredsting, har set og i sandhed hørt, at den velbyrdige og agtvær- 
dige frue, fru Margrete Hagbardsdatter og hendes svigersøn Niels Urne på 
denne tingdag var til stede på samme ting i nærværelse af os og adskillige 
andre mænd og fik og opnåede et fuldt og fyldestgørende vidnesbyrd, uden 
at nogen protesterede herimod, af gode og hertil egnede mænd, der da søg
te tinget, angående dette, at en herr Peder Bonde, afdød ridder, og fru 
Margrete Hagbards, moder til samme herr Peders hustru, hendes sønner 
Jens Hagbardsen, Niels Hagbardsen og Hagbard Hagbardsen for flere år si
den samtidig var personlig til stede på gården Rygård og af fri vilje og en- 
drægtigt skiftede alt det gods, som tilkom dem efter herr Hagbard Jensens 
død, således at nævnte herr Peder erhvervede nedenforanførte gods, nemlig 
gården Tøjstrup, to gårde i Eskilstrup og to gårde i Søllinge med alle tillig
gender til dette gods som sin hustrus fædrene arvelod, at besidde med rette 
evindelig. Men en fru Margrete Hagbardsdatter, søster til fornævnte Jens, 
Niels og Hagbard, brødre, fik gården Rygård, en brydegård i Langå tillige
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med ni landbosteder med alle tilliggender til samme gods som en lod, at be
sidde evindelig. Alt andet gods tilhørende herr Hagbard Jensen, hvor det 
end måtte ligge, faldt indtil videre i de fornævnte brødres lod, at besidde 
med rette evindelig. Og efter at alt dette gods endrægtigt var blevet skiftet 
således, har enhver gensidigt erklæret de andre for kvit og fuldstændigt fri 
ved ’afkald’1) på fornævnte Gudme herredsting og dernæst på Fyns lands
ting. Da den gamle fru Margrete, moder til de fornævnte kødelige søskende, 
var død, erhvervede fornævnte herr Peder Bonde desuden som sin hustrus 
mødrenearv lovligt to brydegårde i Aalwesæ som gyldig lod, hvormed han 
var tilfreds og på fornævnte ting erklærede de øvrige medarvinger fuldstæn
dig fri for yderligere skifte. Ydermere fik fornævnte fru Margrete tillige med 
sin fornævnte svigersøn Niels Urne på denne tingdag på samme ting ligeledes 
fyldestgørende vidnesbyrd af gode mænd, uden at nogen vidnede derimod, 
angående dette, at oftenævnte brødrejens, Niels og Hagbard visselig levede 
15 år og længere efter fru Ingefreds død, fornævnte herr Peder Bondes æg
tefælle. Altså erklærer vi enstemmigt med dette brev, hvad vi har set og 
hørt. Givet under vore segl ovennævnte år, dag og sted til vidnesbyrd og sik
kerhed.

1) dansk ord i den latinske tekst.

1372. 23. juli. 217

Dekan og kapitel ved kirken i Zutphen vidimerer kong Valdemar 4. At - 
terdags brev af 1346 10. oktober.

Original i Zutphen.

Vi dekan og kapitel ved kirken i Zutphen, Utrecht stift, gør vitterligt 
for alle, at vi i det Herrens år 1372 den 23. juli har set, hørt og ladet 
gennemlæse et åbent brev, helt, ustunget, uskrabet, umistænkeligt og ube

skadiget i enhver henseende, indeholdende ord til andet, som følger: Valde
mar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette brev 
(o.s.v. = DRB. III2 nr. 281). Til vidnesbyrd om det fornævnte har vi de
kan og kapitel ved fornævnte kirke ladet vort kapitels segl hænge under det
te brev. Givet fornævnte år, måned og dag.
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218 [1372. Omkr. 25. juli].
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Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg pålægger alle prælater, 
mænd, stæder og borgere under Lüneburgs overhøjhed og alle de herrer, 
der »på vore vegne« har eller har haft den afdøde hertug Vilhelms borge og 
områder i deres varetægt, »og særlig gælder det kongen af Danmark1), gre
verne af Hoya, biskoppen af Hildesheim, ham fra Homburg, rådmændene 
og borgerne i Braunschweig«, at holde sig til hertugerne Wenceslav og Al
brecht af Sachsen, hvis disse fører bevis for, at herredømmet over Lüneburg 
er tilfaldet dem efter kejser Karl 4. s kendelse.

Udkast i Hannover.

1) jf. 1371 14. november, ovf. nr. 133.

219 [1372. Efter 25. juli].
Rådmændene i Hannover meddeler rådmændene i Lüneburg, at prov

sten af Wennigsen og andre var hos dem om mandagen og refererede, at 
hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg ikke vilde besegle det ham fore
lagte brev, nr. 218, bl.a., fordi kongen af Danmark i så fald skulde hylde 
hertugerne af Sachsen- Wittenberg.

Original i Lüneburg.

Venlig hilsen tilforn1).
Kære specielle venner. Provsten af Wenningsen med nogle af mæn- 

dene2) var hos os om mandagen og sagde, at han ikke vidste andet end, at 
hertug Magnus nok vilde give mændene og stædeme brev med en henvis
ning til en anden lensherre, således som de havde brug for. Dog syntes det 
ham ikke muligt at besegle det brev, Eders folk havde affattet, på grund af 
to punkter. Det første er, at kongen af Danmark og de andre herrer, der 
stod nævnt med navns nævnelse deri sammen med borgere, skulde hylde vor 
herre, hvis de fik ret. Det andet er, at hertug Magnus straks med det samme 
inden afsagt kendelse skulde give afkald på hyldning, løfte og breve, som 
er sket og givet ham. Derfor syntes provsten, at det var nødvendigt, at mæn
dene og stædeme endnu en gang kom sammen, for at de kunde blive enige 
om brevenes form. . .

Rådmændene i Hannover.
1) adressen står på brevets bagside: Skal gives til de hæderværdige mænd, de herrer 

borgmestre og rddmænd i Lüneburg, vore højtelskede venner. - 2) d.v.s. lensmændene eller 
vasallerne, om sagforholdet se Tägil 393-97.
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1372. 29. juli. Ravnsborg. 220

Ridderen herr Johan Hummersbuttel kvitterer kong Valdemar 4. Atter - 
dag for 890 mark 21 skilling lybsk.

Original i rigsarkivet.

I 1 il alle dem, der ser eller hører dette brev læse, sender jeg Johan Hum- 
-L mersbiittel, ridder, en hilsen med Gud.

Det skal være vitterligt for alle dem, der lever nu og kommer til i fremti
den, at jeg sammen med Hartvig Zabel af den højbåme fyrste Valdemar, de 
Danskes, Venders og Goters konge, vor kære herre, har oppebåret 890 mark 
og 21 skilling lybsk til udredning og betaling af de penge, som vi for den for
nævnte konge har aflagt løfte om over for fru Fige, der havde været Gerhard 
van Wostrows hustru, og vi lader den fornævnte konge være kvit, ledig og fri 
for de fornævnte penge. Og den fornævnte konge skal derom og om de for
nævnte penge ikke mere blive manet. At alt dette skal forblive varigt og sta
digt, det lover jeg, herr Johan Hummersbuttel, på god tro og uden argelist 
og udflugter; og til ydermere vidnesbyrd har jeg ladet mit segl hænge under 
dette brev, som er givet på Ravnsborg i det Herrens år 1372 på kongen og 
den hellige martyr sankt Olufs dag.

(13)72. 11. august. Næstved. 221

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer de spedalske uden for Svendborg 
det gods i Sørup, der var skødet dem af Niels Brun på afdøde drost Lars fon- 
sens vegne.

Afskrifter i rigsarkivet og det kongelige bibliotek.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til ind
byggerne i Sunds herred hilsen i nåde.

I skal vide, at vi tildømmer de spedalske uden for Svendborg alt det gods i 
Sørup sogn, der ligger hos Eder, og som var skødet dem af en Niels Brun1) 
på den forhenværende drost herr Lars Jonsens vegne og i hans navn og al
drig senere afhændet af dem eller nogen anden person i deres navn, og dette 
gods havde de, som de forsikrer, haft i deres ukærede og rolige besiddelse i 
40 år og mere, og de skal besidde det frit, indtil dette brev erklæres ugyldigt 
efter loven. Givet i Næstved år (13)72 dagen efter sankt Laurentius’ dag 
med Godskalk Hemmingsen, vor justitiar, som vidne.

1) jf. DRB. II 10 nr. 399.
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222 1372. 11. august. Avignon.

Johannes de Siluis, dekan ved St. Agricol i Avignon, pålægger alle gejstli
ge og notarer i Magdeburg, Bremen, Kammin, Lübeck, Schwerin, Ratze - 
bürg, Havelberg og Roskilde stifter under trussel om kanonisk straf at sørge 
for, at præsten Johan Ilow kan nyde indtægterne af landsbyen Petersdorf, 
som er henlagt til sognekirken i Ribnitz, men som sankt Clara kloster i Rib - 
nitz har søgt at forholde ham.

Afskrift i Ribnitz klosterarkiv.

223 1372. 18. august. Sunds herredsting

Tingsvidne af Sunds herredsting om, at Mogens Jensen, forstander for de 
spedalske uden for Svendborg, har godtgjort, at de i 40 dr og mere havde 
besiddet det gods i Sørup, som Bodil, datter af Niels Kærv, har rejst krav 
om.

Afskrifter i rigsarkivet og det kongelige bibliotek.

Niels Star, foged i Sunds herred, Henning Køtelberg, ridder, Anders af 
Skeminge og Jens af Sørup, samme kirkers sognepræster, Erik Ivarsen, 
Gødeke af Bejerholm, Ivar Kristiansen og Timme af Løjtved, væbnere, til 

alle, der ser dette brev, hilsen med alles frelser.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi i det Herrens år 

1372 onsdagen næst efter den hellige jomfru Maries himmelfartsdag var til 
stede på Sunds herredsting, så og hørte, at en Mogens Jensen, bestyrer af og 
forstander for spedalskhuset ved Svendborg, personligt var på samme ting 
og fik og skaffede sig et godt og fyldestgørende tingsvidne af de bedste på 
tinge mod en Bodil, datter af Niels Kærv - som da var til stede på samme 
ting, og som appellerede til dette ting - om, at nævnte spedalskhus i 40 år og 
mere havde haft og siddet inde med det gods i Sørup sogn - som omtalte Bo
dil rejste krav på over for dette hus og dets syge - og det uden at nogen rejste 
indvendinger herimod, og at herr Lars Jonsen, fordum drost hos de Danskes 
konge, tidligere havde fornævnte gods i 20 år og mere ukæret og roligt1) i sin 
besiddelse. Endvidere bevidnede nævnte vidner, at oftenævnte Bodil ingen 
ejendoms- eller besiddelsesret havde til samme gods. Til vidnesbyrd, bestyr
kelse og sikkerhed er vore segl hængt under dette brev. Givet år, dag og sted 
som ovenfor.

1) jf. DRB. II 10 nr. 399.
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1372. 20. august. Villeneuve. 224

Pave Gregor 11. bemyndiger sin nuntius kammerklerken Helios de Vo- 
dronio til at modtage og om nødvendigt at inddrive hos ærkebiskopperne og 
biskopperne den eetårige tiende af alle kirkelige indtægter »i Tyskland og 
Ungarns, Böhmens, Polens, Sveriges og Danmarks riger og i andre lande«, 
som alle ærkebiskopper og biskopper, der var udpeget af paven som kollek- 
torer, skulde opkræve, men som ikke var indgået så hurtigt, som romerkir
kens tarv krævede det.

Afskrift i de pavelige ko pib øger.

1372. 27. august. Åker kirke. 225

Albrecht, af Guds nåde Sveemes og Goternes konge og herre over landet 
Skåne1), tager Johan Pust under sin beskyttelse og fritager ham for alle kon
gelige krav.

Original i det svenske rigsarkiv.

1) det er sidste gang i latinsksprogede breve, at kong Albrecht benytter denne titel; sidste 
gang i svensksprogede breve er 1373 4. januar, trykt Dipl. Svec. X 183 nr. 213, jf. også J. 
Liedgren i Fornvännen 61 (1966) 165.

1372. 2. september. Villeneuve. 226

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, at overgive, hvad han i et år har eller får indsamlet af det apostoli
ske kammers tilgodehavender, til det florentinske handelshus Alberti Anti- 
chis faktorer i London eller Brügge samt lade udfærdige to offentlige doku
menter herom, hvoraf han selv skal beholde det ene, medens kammeret skal 
have det andet, da paven har bemyndiget faktorerne til at kvittere.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Gregor o.s.v. til sin ærværdige broder Henrik, biskop af Slesvig, det apo
stoliske sædes nuntius, hilsen o.s.v.

. . . Givet ved Villeneuve, Avignon stift, 2. september i vort (pontifikats) 
andet år.
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227 1372. 2. september. Falsterbo.

Peter Darzow bemyndiger herr Henrik Scheele, borgmester i Stralsund, 
Johan Parow og Meinhard Wedeken til at sælge sit hus i Stralsund og er
hverve et andet grundstykke sammesteds. »Givet i Falsterbo i det Herrens år 
1372 torsdagen efter sankt Johannes’ halshuggelsesdag«.

Original i Stralsund.

228 1372. [Efter] 8. september. Tønsberg.

Reces af hansedagen i Tønsberg.

Afskrift i hanser e c esserne.

Idet Herrens år 1372 på den hellige jomfru Marias fødselsdag mødtes de 
herrer rådmænd fra søstædeme, nemlig fra Lübeck Herman v. Osen- 
brugge og Gerhard v. Attendom, fra Stralsund Johan Ruge og Nicolaus 

Segefrid, fra Rostock Johan Nachtraven, fra Wismar Johan Zurow, fra 
Kampen Gerlak van Veen, til forhandlinger i Tønsberg med de herrer Mag
nus og Håkon, hans søn, konger af Norge, og gennemdrøftede nedenforan- 
førte sager.

<1> Først påmindede disse stæder de nævnte herrer konger angående er
statning for de udgifter og tab, som de på grund af dem pådrog sig i tidlige
re krige med de Danskes konge. Og de bad om fyldestgørelse for tab og den 
uret, der på mangfoldig vis var tilføjet disse stæder af dem og deres fogeder, 
officialer og vasaller, mens der var fred og sikkerhed. Og man oplæste iøv- 
rigt angående dette aktstykker, der var til forhandling på Bohus1).

<2> Hertil svarede kongerne således, som de også havde svaret på Bohus, 
nemlig at de ingenlunde er forpligtet til erstatning for disse udgifter og tab. 
Da lod stædeme det forbundsbrev, der var aftalt mellem disse og stædeme 
år (13)61 fremføre og læse op for kongerne og deres råder2), idet de erklære
de at disse var skyldig til erstatning af fornævnte udgifter og tab.

<3-28> . . .3)
1) DRB. III 8 nr. 464. - 2) DRB. III 6 nr. 80. - 3) i de udeladte artikler omtales Danmark 

ikke yderligere.
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[1372]1) 14. september. Wallingford. 229

Kong Edvard 3. af England pålægger havnefogdeme i Kings Lynn, Bo
ston, Blakeney og London trods det generelle handels forbud at tillade nogle 
tyske købmænd at sejle til Skåne, købe varer dér og bringe dem til England.

Afskrift i London.

Kongen til vogterne af sejladsen i byen Lynns havn hilsen.
. Omendskønt vi for nylig har påbudt Eder, at I ikke uden vor befa

ling under vort særlige segl, måtte tillade, at nogen, hvilken stilling eller 
stand han end måtte indtage, fremmed eller indfødt, som ligger i fornævn
te havn, på nogen måde begiver sig til andre lande på den anden side havet, 
inden I derom fik anden befaling fra os, har vi dog af vor særlige nåde givet 
visse folk og købmænd fra Tyskland, som for nylig kom til vort rige England 
med deres skibe, søfolk og visse købmandsvarer, tilladelse til, at disse kan 
rejse til landet Skåne med deres fornævnte skibe og søfolk for sammesteds at 
købe købmandsvarer og føre dem til vort fornævnte rige, således at de, før
end de sejler ud af nævnte havn, skal yde Eder fyldestgørende sikkerhed for, 
at de vil sejle til det nævnte land Skåne af fornævnte årsag og ikke til andre 
lande, og dette uanset en anden befaling fra os, der i modstrid hermed er 
stilet til Eder. Og af den grund befaler vi Eder, at I, efter at have fået denne 
sikkerhed tillader, at disse folk og købmænd i fornævnte havn frit og uden 
nogen hindring sejler med deres fornævnte skibe og søfolk til fornævnte egne 
uanset vor nævnte befaling. Med fornævnte havnefoged som vidne ved Wal
lingford den 14. september.

Et lignende brev blev rettet til nedenforanførte:
Til havnefogdeme i Bostons havn.
Til havnefogdeme i Blakeneys havn.
Til havnefogdeme i Londons havn.
1) brevet er indført i registrene blandt brevene fra 1372.

1372. 22. september. Borgen i Skanør. 230

Kong Valdemar 4. Atter dag sælger staden Kolber g et fed i Skåne mellem 
Skanør og Falst er bo.

Original i Greifswald.

10 - D.R.B. 3. Række. IX
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I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette 
brev og hører det læse, at vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Ven

ders og Goters konge, erkender åbent for os og vore arvinger og efterkom
mere og bevidner, at vi efter råd og samtykke af vort rigsråd lovligt og rede
ligt med dette brev har solgt og sælger rådmændene i staden Kolberg, deres 
borgere og alle indvånere sammesteds og deres efterkommere et fed i landet 
Skåne mellem Skanør og Falsterbo, som skal begynde der, hvor det strål - 
sundske fed og det stettinske ender, og det skal være lige så bredt som det 
stettinske fed; og fra det stettinske fed skal bredden strække sig videre lige til 
(Skytse)hage, og længden af samme fed skal være 60 roder, idet hver rode 
regnes til otte alen. Og på dette forskrevne fed må de indsætte deres egne fo
geder, hvem de vil, til at dømme over dem, deres borgere og deres folk i alle 
søgsmål og forseelser efter deres stads ret, undtagen søgsmål og forseelser, 
der går på hals og hånd og fulde sår, som er voldt med æg og od. Endvidere 
skal de fornævnte rådmænd i Kolberg, deres borgere og indbyggere, deres 
efterkommere og alle de, der ligger med dem på deres fornævnte fed, nyde 
al ret og frihed til at købe og sælge, ind- og udskibe, dog skal de erlægge de
res rette told; og de skal lige så frit nyde og bruge alle paragraffer og artik
ler, som vi i frieste omfang har givet hansestædeme beseglet brev på. Desu
den skal vejene på samme fed være og forblive uhindrede, som de hidtil har 
været. For at alt dette og alle disse artikler kan forblive varige og faste og u- 
brudt blive overholdt, så vi har ladet vort segl hænge under dette brev, der 
er givet år 1372 efter Guds fødsel på den hellige martyr sankt Mauritius’ dag 
på vor borg i Skanør.

231 (13)72. 27. september. Malmø.

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for anden gang de spedalske 
uden for Svendborg det gods i Sørup, der var skødet dem af Niels Brun på 
afdøde drost Lars Jonsens vegne.

Afskrifter i rigsarkivet og det kongelige bibliotek.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til ind
byggerne i Sunds herred hilsen i nåde.

I skal vide, at vi for anden gang tildømmer nærværende brevvisere, de 
medynksværdige spedalske uden for Svendborg, alt det gods i Sørup sogn,
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der ligger hos Eder, og som var skødet dem af en Niels Brun1) på den for
henværende drost herr Lars Jonsens vegne og i hans navn, og som aldrig se
nere er blevet afhændet af dem, og hvilket gods de, som de forsikrer, har 
haft i deres ukærede og fredelige besiddelse i 40 år og mere; og det gods skal 
de besidde frit, indtil det måtte blive underkendt ved lov. Givet i Malmø år 
(13)72 mandagen før mikkelsdag med Godskalk Hemmingsen, vor justitiår, 
som vidne.

1) jf. DRB. II 10 nr. 399.

1372. 28. september. 232

Oluf Degn pantsætter sin gård i sankt Peders sogn i Roskilde til sin fræn
de Jakob Madsen for 16 mark sølv.

Original i den amamagnæanske samling.

luf Degn til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg i sandhed står i skyld og gæld 

til min elskede frænde Jakob Madsen for 16 mark lødigt sølv, som skal beta
les førstkommende sankt Michaels dag til ham eller hans arvinger af mig og 
mine arvinger; for disse penge pantsætter jeg ham med dette brev den gård i 
Roskilde i sankt Peders sogn ved siden af Jakob Skrædders gård, som jeg har 
fået med min elskede hustru, fordi vi begge er i nød; sligt vilkår er forud af
talt, at hvis han kommer i pengetrang, kan han pantsætte den videre for 
samme beløb, og hvis han på grund af nogen ret mister fornævnte gods, for
pligter jeg mig til at give hans penge til ham eller også til den, hvem den 
måtte være pantsat videre til af ham. Hvis han endvidere bygger på for
nævnte gods eller på nogen måde forbedrer det, forpligter jeg mig og mine 
arvinger til at holde ham og hans arvinger skadesløse og gøre dem fyldest ef
ter kendelse af fire venner af os begge. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd Ger
hard Jakobsen fra Farum, broder Jens af Æbelholt, og under præsten herr 
Svends segl. Givet i det Herrens år 1372 på ottendedagen efter apostlen 
sankt Mathæus’ dag.
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233 1372. 29. september. Roskilde.

Biskop Niels af Roskilde og kapitlet sammesteds anordner, at præsten 
herr Thomas Lambertsen skal være forpligtet til hver uge at holde tre mes
ser ved det alter, som ridderen herr Kristoffer Eriksen havde indstiftet, hvis 
det doterede altergods bliver stillet til hans rådighed.

Original i den amamagnæanske samling.

Niels, af Guds nåde biskop, og kapitlet ved kirken i Roskilde, til alle 
troende kristne, til hvem dette brev når, hilsen med alles frelser.

Det er i overensstemmelse med fornuft, at det, som på fornuftig vis efter 
forudgående overvejelse er blevet bestemt og ligeledes anordnet, og især det, 
der tager sigte på og vedrører gudstjenesten og sjælefrelsen, fortsætter varigt 
under ubrydelig overholdelse. Heraf følger, at da den ædle mand herr Kri
stoffer Eriksen, ridder, salig ihukommelse, i ønsket om at ombytte det jordi
ske med det himmelske havde besluttet at stifte og dotere et vikardømme i 
vor kirke i Roskilde af noget af hans gods til bod for sin sjæl og for sin hustru 
og sine forældres sjæle, således som det udtrykkeligt er indeholdt i et derom 
udfærdiget brev1), anerkender vi fuldt ud hans rosværdige sindelag og det 
fromme ønske, som han, mens han endnu levede og var iblandt os, havde 
om at øge gudstjenesten, eftersom han med velvilje i sind overgav og oplod 
det fornævnte gods til det formål, og vi anordner ved en bestemmelse og be
stemmer ved en anordning, at herr Thomas Lambertsen, præst - hvem for
nævnte herr Kristoffer i levende live udpegede til det fornævnte vikardøm
me - under forudsætning af, at det ovennævnte gods bliver stillet til hans rå
dighed og frie dispositionsret, samt enhver indehaver efter ham af det for
nævnte vikardømme er og skal være forpligtet til hver uge at afholde tre 
messer, den første om den hellige jomfru, den anden om alle helgener og 
den tredie for alle troende afdødes sjæle ved det altnævnte vikardømmes al
ter; i disse messer skal de særlig fromt bede til Gud for fornævnte herr Kri
stoffers og hans hustrus og hans forældres sjæle, for så vidt som Guds nåde 
måtte tilstå dem at gå i forbøn. Til vidnesbyrd om alt dette har vi til større 
sikkerhed og til underretning for fremtidige slægter ladet vore segl hænge 
under dette brev. Forhandlet og givet i Roskilde i år 1372 fra Herrens fødsel 
på den hellige ærkeengel Michaels dag.

1) kendes ikke; jf. Arhnung 201.
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1372. 29. september. 234

Vilhelm, præst i Fjellerup, sælger alt sit gods i Vejlby sogn til Lave Holk.

Original i rigsarkivet.

Vilhelm, præst i Fjellerup, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg til den gode mand, nærværende 
brevviser Lave Holk, på gyldig vis har solgt alt mit gods i Vejlby sogn med 
dets samtlige tilliggender, nemlig agre, enge, skove, græsgange, vådt og 
tørt, intet undtaget, rørligt og urørligt, som efter min elskede fader Bonde 
Degns død med arveret tilhørte mig, og at jeg fuldt ud har oppebåret fyl
destgørende betaling for nævnte gods af samme Lave. Ydermere forpligter 
jeg mig og mine arvinger på tro og love og på min ære til at hjemle fornævn
te Lave Holk eller hans arvinger fornævnte gods og ganske at fri det fra krav 
fra mig og alle mine slægtninge og arvinger, at besidde til evig tid. Til vid
nesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 
1372 på ærkeenglen sankt Michaels dag.

1372. 29. september. Svavsted. 235

Biskop Henrik af Slesvig pålægger dekan, kanniker og kapitel ved St. Do
nations kirke i Briigge at anvise Johannes Sluter, kannik sammesteds og bis
pens underkollektor, indtægterne af dennes kanonikat og præbende med 
undtagelse af de daglige uddelinger, da han har forlænget hans tjeneste 
med yderligere et år.

Afskrift i Briigge.

Henrik, af Guds miskundhed biskop ved kirken i Slesvig og det apostoli- 
.ske sædes og dets kammers nuntius og kollektor i rigerne Danmark, 
Sverige og Norge, til de ærværdige mænd, de herrer dekan, kanniker og ka

pitel ved St. Donatian i Briigge i Toumai stift hilsen med Gud og pålæg om 
fuld lydighed mod vore eller rettere mod de apostoliske befalinger.

Da vi ved anden lejlighed har antaget den hæderværdige mand, herr Jo
hannes Sluter, kannik ved Eders nævnte kirke, som vor underkollektor, og 
denne har varetaget dette embede således, at han med god grund bør anbe
fales af os, og da vi på grund af hans troskab i disse anliggender har brug for
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hans person, og vi derfor ønsker, at de omtalte hverv, som er påbegyndte af 
ham bliver fortsat i det førstkommende år, har vi den 23. juni på ny indsat 
ham til at udføre dette hverv. Vi beder derfor om og befaler strengt under 
trussel om de straffe, der er indeholdt i vore andre akter og breve, at I sørger 
for og lader frugterne, indtægterne og indkomsterne af hans fornævnte ka- 
nonikat og præbende i dette nævnte år overgive til samme herr Johannes el
ler hans befuldmægtigede i hans sted, dog med undtagelse af de daglige ud
delinger og under forudsætning, at de gudstjenstlige handlinger, som hviler 
på nævnte kanonikat og præbende, ikke på nogen måde forsømmes. Givet 
på vor borg Svavsted år 1372 efter Herrens fødsel den næstsidste dag i sep
tember måned.

236 1372. 1. oktober. Teje.

Tue Galen af Turetorpsö, ridder, meddeler Brand og Eler Weseler, bor
gere i Stralsund, at kong Håkon 6. af Norge har indløst sine klenodier, som 
var pantsat til ridderen Anders Jakobsen og til ham, og beder de to borgere 
udlevere dem til kongen eller hans udsendinge efter betaling.

Original i Put busarkivet.

Tue Galen af Turetorpso, ridder, til de kloge og omsigtsfulde mænd, 
Brand Weseler og Eler Weseler, borgere i Stralsund, hilsen med Gud.

Med dette brev gør jeg vitterligt for Eder, gode mænd, og alle interessere
de, at den berømmelige fyrste, herr Håkon, af Guds nåde konge af Norge og 
Sverige, til fulde har indløst sine klenodier hos herr Anders Jakobsen og hos 
mig og vore arvinger, hvilke klenodier nævnte herr Anders og jeg tidligere 
har pantsat til Eder, nemlig en guldkrone med ædelstene og et guldbælte 
med ædelstene samt en guldhalskæde med ædelstene, på folkesproget kal
det »vorspan«, og på hvilket findes bogstavet B ligeledes i guld og ædelstene, 
på den måde at nævnte herr Anders og jeg giver os fuldt tilfredse hermed, 
og således at nævnte herr Anders og jeg eller vore arvinger eller befuldmæg
tigede erkender, at vi for fremtiden ikke har nogen ret til ovennævnte kleno
dier. Og for at I kan være desto mere sikre i denne sag, lover jeg fornævnte 
Tue Galen, ridder, at jeg i tiden mellem nu og førstkommende juledag sik
kert og uden at lade nogle hindringer lægge sig i vejen vil tilstille Eder i 
Stralsund den fornævnte herr Anders Jakobsens åbne brev af indhold og 
form lig med dette mit brev. Derfor beder jeg Eder, Brand Weseler og Elard
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Weseler, om, at I på nævnte herr Anders’ og mine vegne under alle om
stændigheder vil overdrage de nævnte klenodier til samme herre konge eller 
hans visse udsending, efter at I har fået udbetalt den sum penge, hvorom 
han netop nu tilstiller Eder et officielt kongebrev. Og I skal vide, at herefter 
vil nævnte herr Anders, jeg eller vore arvinger ikke på nogen måde gøre krav 
gældende over for Eder angående de nævnte klenodier. Til større sikkerhed 
herfor har jeg ladet mit segl hænge under dette brev. Givet i Teje ved Tøns- 
berg i det Herrens år 1372 den første oktober.

1372. 6. oktober. 237

Peder Nielsen af Skjoldenæs oplader alt det gods i Skåne, som han havde i 
pant af Esger Brok af Hackeberga til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

Peder Nielsen af Skjoldenæs bekender med sit åbne brev, at han har 
opladt kong Valdemar alt sit gods i Skåne, som han havde i pant af 
Esger Brok af Hackeberga for 400 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, sam

men med det pantebrev han havde derpå af fornævnte Esger Brok. Givet år 
1372 onsdag før sankt Dionysius’ og hans fællers dag.

1372. [Omkr. 6. oktober.]1) Lindholm. 238

Peder Nielsen af Skjoldenæs oplader kong Valdemar alle de breve, han 
har på det gods i Skåne, som han havde i pant af Esger Brok af Hackeberga.

Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at Peder Nielsen af Skjoldenæs oplader kong Valdemar alle de 
åbne breve og al den ret, han har til det gods i Skåne, som han havde 
i pant af Esger Brok af Hackeberga for 400 lødige mark lødigt sølv efter 

kølnsk vægt, og han erkender at have oppebåret tilstrækkelig betaling i sølv 
og andet til sin tilfredshed på Lindholm. Givet år 1372.

1) jf. nr. 237.
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239 1372. 27. november.

Grev Adolf 7. af Holsten erkender at skylde væbneren Henne ke Krumme - 
dige, kaldet Wittekop, 350 lødige mark.

Original i rigsarkivet.

Vi Adolf, af Guds nåde greve af Holsten og Stormam, erkender sam
men med vore rette arvinger og bevidner med dette brev over for alle 
dem, der ser eller hører samme brev, at vi som ret gæld skylder den retskaf

ne væbner Henneke Krummedige, også kaldet Wittekop, og hans rette ar
vinger 350 lødige mark. Sker det, at han på vore vegne forskaffer dem i Ha
derslev eller andetsteds, skal han have dem af det beløb. Men hvis han ikke 
forskaffer dem, så skal vi eller vore arvinger betale ham eller hans arvinger 
200 lødige mark inden et år efter, at han forlader vort embede i Haderslev. 
For os og vore arvinger lover vi fornævnte Adolf den forskrevne Henneke 
Wittekop og hans arvinger stadigt og fast at overholde dette uden argelist el
ler udflugter på vor gode tro, og til deres tro hånd lover vi det herr Meseke 
og Burchard, brødre, kaldet Kummedige, Ivan Staverby Krummedige, 
Henrik van Siggen og Hartvig Brøger Krummedige, den fornævnte Henne
ke Wittekops broder. Til ydermere vidnesbyrd om disse punkter har vi ladet 
vort segl hænge under dette brev. Givet år 1372 efter Guds fødsel lørdagen 
før sankt Andreeis’ dag.

240 1372. 13. december. Rostock.

Testamente af Klaus Weitendorp, borger i Rostock.

Original i Rostock.

I Guds navn, amen, har jeg Klaus Weitendorp, borger i Rostock, opsat 
mit testamente på denne måde ... Endvidere giver jeg min broders søn 

Klaus og min søsters søn Timme min bodeplads, der ligger i Gharbrader- 
strate1) i Skanør i Skåne . . . Endvidere når vi begge er døde, jeg og min hu
stru, så skal de drenge, som jeg har givet bodepladsen i Skåne, have alt det, 
der hører til kærtehåndværket . . . Dette testamente er givet og skrevet i Ro
stock år 1372 efter Guds fødsel på den hellige jomfru sankt Lucies dag.

1) ndt. = slagtergade.
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1372. 16. december. 241

Didrik Sukow, ridder, kvitterer hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og 
hans søn hertug Henrik 3. for 50 lødige mark som afdrag på de 160 lødige 
mark, disse skyldte ham for Nykøbing.

Original i Schwerin.

Jeg Didrik Sukow, ridder, erkender og bevidner åbent med dette brev, at 
mine nådige herrer, hertug Albrecht af Mecklenburg og hans søn hertug 

Henrik, takskyldig har udredt og betalt mig ialt 50 lødige mark af de 160 lø
dige mark, som de er mig skyldig for borgen Nykøbing, hvorom jeg har de
res breve1), så jeg er stillet tilfreds; og jeg lader med dette brev mine for
nævnte herrer og deres arvinger være kvit, ledige og fri for mig og mine ar
vinger med hensyn til de fornævnte 50 lødige mark ud af de forskrevne 160 
mark, hvorom jeg til vidnesbyrd har ladet mig segl hænge under, og som er 
givet år 1372 efter Guds fødsel torsdagen efter den hellige jomfru sankt Luci- 
es dag.

1) kendes ikke.

1372. 242
Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.

Notits af Hamsfort.

Idet Herrens år 1372 ... Sammesteds1) glimrer Peder Mogensen, foged 
i Odense, Jens Bang, søn af Erik, Henrik Sylow, Smale Henze, Niels 
Lang, Henze Kallesen, rådmænd, fremdeles Niels Kalchovst, Henneke 

Westfal. Disse sidste er velfortjente af dominikanerne i Odense.
1) d.v.s. Odense, jf. nr. 211.

1372. 243
Peder Traveøl overlader to boder i Næstved til Næstved sankt Peders klo

ster.

Næstved sankt Petri klosters registratur (1528).

Fornævnte1) hos os indgivne Peder afstod os føromtalte gods. Dette er vor 
anerkendelse deraf. 1372.

1) Henviser til den foregående registratur af 1347, DRB. III 2 nr. 412.
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244 1372.

Lars Rud skylder Næstved sankt Peders kloster en mark sølv årligt for jord 
i Lindebjerg.

Næstved sankt Petri klosters registratur (1528).

Lars Rud erkendte at skylde klostret en mark lødigt sølv hvert år for 
i klostrets øde jorder i Lindebjerg 1372.

245 1372.

Hamburgs kæmnerregnskab.

Efter tryk i Kammereirechnungen der Stadt Hamburg.

Løbere: . . . Gerbert 12 skilling, til Ribe . . . Albrecht Middeneuntwey 36 
J skilling, til Flensborg.

246 1372.

Herr Erland Kalv pantsætter sit gods i Vissing til Mikkel Nielsen.

Skanderborgske registratur (1606).

Hérr Erland Kalvs pantebrev til Mikkel Nielsen på alt sit gods i Vissing. 
.Givet 1372.

247 1372.
Kong Valdemars stadfæstelsesbrev på Lindegård.

Skanderborgske registratur (1606).

T^ong Valdemars stadfæstelse på Lindegaard i Fensten. Givet 1372.

248 1372.
Henrik Pogwisch skøder Egholm til herr Peder Lykke.

Ålborghus’ registratur (1528).

Et pergamentbrev på latin, givet 1372, der lyder, at Henrik Pogwisch 
I skødede herr Peder Lykke Egholm i Helium herred. Seglene var borte 
på nær de to sidste.
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1372. 249

Hartvig Pogwisch skøder Egholm til herr Peder Lykke.

Alborghus' registratur (1578).

Et pergamentbrev på latin, der lyder, at Hartvig Pogwisch har skødet herr 
I Peder Lykke Egholm. 1372.

1372. 250
Reimer, prior i Antvorskov kloster, bekender, at klosteret har en gård i 

Bildsø i pant.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Reimer, prior i Antvorskov, bekender, at Antvorskov kloster har en gård 
* i Bildsø i pant. 1372.

1372. 251

Niels Pedersen lejer to bol jord i Halkevad af Antvorskov kloster.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Niels Pedersen bekender, at han har alt klostrets gods i Halkevad, nem
lig to bol, i leje. År 1372.

1372. 252
Klement Sene skænker Antvorskov kloster en gård og et halvt bol jord i 

Pebringe.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Klement Sene gav klostret en gård samt bol jord i Pebringe. 1372.

1372. 253

Knud Nielsen, borger i Slagelse, skænker en gård i Bredgade til under
hold for præsten ved helligåndshuset i Slagelse.
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Antvorskov klosters registratur (1607).

Knud Nielsen, borger i Slagelse, gav en gård på Bredgade i Slagelse til 
. underhold for præsten ved helligåndshuset sammesteds. 1372.

254 1372. Musse herredsting.

Fru Kristine Tyges skøder sit gods i Fjelde til A b salon Mogensen i Kr enke - 
rup.

Eline Gøyes jorde bog.

Et vidne af Musse herredsting, at fru Kristine Tyges holdt på Timme 
I Fastmerstorps arm og skødede Absalon Mogensen i Krenkerup sit gods 
i Fjelde, hvilket er fjerdedelen af Fjeldefang. Givet tamperlørdag1) 1372.
1) Kan enten være 21. februar, 22. maj, 18. september eller 18. december.

255 1372.

Skødebrev på gods i Gyllerup.

Registratur over de Billers breve (1543).

Jjt skødebrev på noget gods i Gyllerup o.s.v. 1372.

256 [1372-73?]1)

En unævnt (måske Sten Bosson) svarer Bo (Jonsson) angående sin søsters 
bryllup, at han ligesom brudgommen Gise (van Helpte) mener, at bryllup
pet af pladsmæssige grunde må holdes i Stockholm, og meddeler tillige, at 
kongen (Albrecht) om lørdagen for seks uger siden ankom til Borgholm, 
mens brevskriveren ikke var hjemme, men at han i dag for seks uger siden 
kom hjem og mødtes med Volrad v. Ziile, Herbert Konigsmark og Rudolf 
van der Dolien. Kongen lagde efter råd af biskop Godskalk (af Linkoping) 
og Bo en skat på alle fæstebønder på diand, som disse erklærede kun at ville 
udrede under tvang. ’Og da han2) var rede og ville ride ud efter denne skat, 
da var det ham vitterligt, at kongen af Danmark . . .3).

Afskrift på Trolleholm.

1) jf. Dipi. Dan. - 2) d.v.s. kong Albrecht. - 3) slutningen af brevet mgl. i afskriften.
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[Omkring 1372-1404]1). 257
Johan Hermansens pantebrev på en gård ved siden af bispegården.

Ribe kapitels registratur (1553).

Fremdeles Johan Hermansens pantebrev på en gård ved siden af bispe
gården, hvoraf der årligt gives fire skilling grot.

1) Johan Hermansen (Greverod) nævnes første gang 1372 28. juni, nr. 208 og var endnu i 
live 1411 31. juli, jf. Rep. nr. 5157. Pantebrevet kan dog ikke dateres senere end 1404, da 
præsten Jens Tokkesen fik samme gård i leje for livstid mod at anerkende kapitlets ejen
domsret til den, Rep. nr. 4633, jf. registraturen i Ribe kap. reg. (1553), trykt ÆA. V 449.

[Omkring 1372-1411]1). 258

Johan Hermansen Greverod skøder et stenhus i Ribe (til Jens Nielsen, 
præst i Vilslev.)2\

Ribe kapitels registratur (1553).

Fremdeles Johan Hermansen Greverods skøde på en toft og et stenhus, 
der ligger lige over for Frederik Tidemans hus, idet gaden ligger imel
lem dem, tillige med en æblehave, der strækker sig ned til Puggårds jord og 

er angivet med længde og bredde.
1) Johan Hermansen Greverod nævnes første gang 1372 28. juni, nr. 208, og var endnu i 

live 1411 31. juli, jf. Rep. nr. 5157 - Frederik Tidemansen døde i 1365 3. januar, SRD. V 
534. Det registrerede brev tilhører da snarest den ældste del af det angivne tidsrum. - 2) Jf. 
1411 31. juli.

1373. 1. januar. Sønderborg. 259

Hertuginde Regitse af Slesvig kårer kong Valdemar 4. Atterdag til for
mynder og værge for sig og sit livgeding.

Original i rigsarkivet.

Vi fru Regitse, hertuginde af Slesvig, erkender og bevidner åbent med 
dette brev, at vi af fuld fri vilje har valgt og vælger den højbåme fyr
ste Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, vor kære nådige herre 

til en formynder eller en værge, hvad man nu skal kalde det, for os og alt 
vort gods og livgeding, hvor vi har det, nemlig hele Als med Nørre herred og
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Nordborg, Sønder herred og Sønderborg, Rise herred, Nybøl herred, Slogs 
herred, Lundtoft herred, Hviding herred, at forestå, at svare for, at føre for
handlinger, at værne, frigøre og forsvare det; og jeg giver ham desangående 
fuldmagt til at handle og undlade at handle, til at kræve og til at godtage 
ganske efter sin vilje og nåde. Fremdeles forpligter vi fornævnte fru Regi tse, 
hertuginde af Slesvig, os til alle vore dage at beholde den fornævnte kong 
Valdemar som en formynder eller en værge, hvad man nu skal kalde det, og 
vi skal og vil ikke på nogen måde sætte den fornævnte kong Valdemar fra 
det i vor levetid. Sker det også, at den fornævnte kong Valdemar sidder inde 
med, generhverver, vinder, opnår - eller på hvad måde det nu måtte ske - 
nogle herreder, sogne, godser, befæstninger eller gårde, som hører til vort 
livgeding, og som vi nu ikke er i besiddelse af, under og overlader vi ham 
dem og skal og vil ikke afkræve ham, hans arvinger eller efterkommere dem. 
Desuden skal og vil vi heller ikke lade de herreder, sogne, godser, befæstnin
ger, gårde eller dele deraf, som den fornævnte kong Valdemar allerede har 
eller herefter får i sin besiddelse, eller som han kan erhverve, indløse, få i sin 
magt eller vinde, gå i arv til nogen. Men hvis vor søn eller nogen anden, 
hvem det med rette kunde tilfalde i arv, nogensinde vil indløse sognene, her
rederne, befæstningerne, gårdene, så kan han indløse dem for sine penge, 
som de nu står i pant. Og beløbet og pengene for indløsningen skal tilfalde 
og tilkomme den fornævnte kong Valdemar, hans arvinger og efterkomme
re. Alle disse forskrevne artikler og sager lover vi fornævnte fru Regitse, her
tuginde af Slesvig, at ville overholde stadigt og fast uden argelist. Og til 
yderligere sikkerhed og vitterlighed lader vi med vort vidende og vor vilje 
vort segl hænge under dette brev. Vidner til alle disse forskrevne artikler er 
Adolf, greve af Holsten og Stormam, Niels, biskop af Sjælland, Erik, biskop 
af Odense, Jakob, biskop af Viborg, Henrik, greve af Gleichen, Peder Grub
be, Jakob Olufsen, riddere. Og til yderligere vitterlighed har de ladet deres 
segl hænge under dette brev, der er skrevet og givet i Sønderborg år 1373 ef
ter Guds fødsel på den hellige nytårsdag.

260 1373. 2. januar.
Jens Tormundsen meddeler, at han har opladt to pantebreve fra hertug 

Henrik af Jylland, hvert på 100 mark, for hvilke henholdsvis Kegnæsgård og 
alt bondegods i Skovby var pantsat, til kong Valdemar 4. Atterdag.
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Original i rigsarkivet.

Jens Tormundsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg med velberåd 

hu og ved fri beslutning har afstået til den såre høje fyrste og herre herr Val
demar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, og til hans 
hånd frit opladt to åbne breve af den berømmelige fyrste herr Henrik, af 
Guds nåde hertug af Jylland, nemlig eet1) på 100 mark lybske penge, hvilke 
100 mark samme herr hertug Henrik erkender, at han og hans arvinger i 
sandhed skylder mig og mine arvinger, og for hvilke 100 mark han også i 
samme brev havde givet mig pant i sin gård Kegnæs sammen med dens til
liggende gods og husstande og med gavn og nytte og frihed på den, indtil 
brevet lovligt indløses af nævnte herr hertug eller hans arvinger fra mig eller 
mine arvinger for de fornævnte 100 mark lybsk, og endvidere et andet 
brev2) af samme herr hertug Henrik, i hvilket han på klareste måde erken
der, at han og hans arvinger står i gæld til mig og mine arvinger for andre 
100 mark lybsk, for hvilke han også i samme andet brev havde pantsat og 
havde stillet alt sit bondegods i Skovby som pant med al ret, frihed, nytte og 
med visse og uvisse indtægter, bøder, tjenester, beder, agre, enge, græsgan
ge og skove, således som dette brev klart udviser, med alle vilkår, bestem
melser og artikler indeholdt i samme breve og med al den ret, der på enhver 
måde tilkommer eller vil kunne tilkomme mig og mine arvinger som følge af 
disse breve og i forbindelse med disse breve til de penge, der er indeholdt i 
disse, og til alt det gods, der ovenfor er omtalt i samme breve, idet jeg med 
dette brev offentligt erkender, at fornævnte herr kong Valdemar efter min 
vilje fuldt ud har fyldestgjort mig for de fornævnte breve og for det i samme 
nævnte pengebeløb. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette 
brev tillige med segl tilhørende den ærværdige fader i Kristus og herre, herr 
Niels, af Guds miskundhed biskop af Roskilde. Forhandlet og givet i det 
Herrens år 1373 på ottendedagen efter protomartyren sankt Stefans dag.

1) kendes ikke. - 2) nr. 206.

1373. Omkr. 6. januar1). Lübeck. 261

Eggert Rosenveld køber et bodested i Skanør af Johan v.d. Havene.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.
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Eggert Rosenveld købte af Johan v. d. Havene hans grund, kaldet bode-
I sted, i Skanør i landet Skåne, og det er den krambod nærmest ved 

kirkegården, som fordum tilhørte Johan Brunsvig2), for hvilken samme Jo
han v.d. Havene, der var til stede ved bogen, erkendte, at der fuldt ud var 
gjort ham fyldest.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet. - 2) jf. DRB. III 8 nr. 358.

262 1373. 6. januar. Uppsala.

Kong Albrecht af Sverige tager Niels Jensen Fed, kannik i Linköping, un
der sin beskyttelse og overlader ham alt det gods, han har arvet efter sin sø
ster Kristines søn.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Albrecht, af Guds nåde Sveemes og Gotemes konge, til alle, der får dette 
XlLbrev at se eller høre, nåde med Gud og hilsen.

Eftersom vi tager den gode og ærværdige mand herr Niels Jensen, kaldet 
Fed, kannik i Linköping, under vor fred og særlige beskyttelse, at værne på 
enhver måde, tilstår vi ham, at alt det gods, der er tilfaldet ham ifølge arv ef
ter hans søster Kristines søns død - hun, som fordum var Lars Dansson af 
Bjärsviks hustru, frit og fritaget for alle pålæg, krav, skatter og tjenester, sæd
vanlige og usædvanlige, indtil vi ved et brev fra os tilbagekalder det brev, der 
er givet ham angående det fornævnte; vi forbyder derfor strengt under vor 
kongelige nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller sammes officialer el
ler nogen anden, hvilken stilling, værdighed eller rang han end indtager, 
stræber efter eller er indstillet på at rejse krav mod eller på anden måde at 
volde omtalte herr Niels besværligheder i strid med dette vort brev om fred, 
beskyttelse og nåde, såfremt han sætter pris på vor nåde og vil undgå vor kon
gelige vrede. Til vidnesbyrd herom og til urokkeligt bevis er vort segl hængt 
under. Skrevet i Uppsala i det Herrens år 1373 Helligtrekongersdag.

263 1373. 10. januar.

Lovhævd på en toft til Lindegård, som herr Jakob Troelsen gav til Øm 
kloster.

Øm Klosters registratur (1554).



161 20. januar 1373 Nr. 265

Lovhævd på en toft, som herr Jakob Troelsen gav til Øm kloster, og som 
i ligger til Lindegård, og drejer sig om skel mellem Tebstrup mark og 
Tammestrup. Givet 1373 tirsdagen næst efter helligtrekongersdag.

Skanderborgske registratur (1606).

Lovhævd på en toft, som herr Jakob Troelsen gav til Øm kloster, og som 
I ligger til Lindegård, og drejer sig om skel mellem Tebstrup mark og 
Tammestrup. Givet 1373.

1373. 13. januar. Avignon. 264

Pave Gregor 11. beder en række konger, herunder kong Valdemar 4. At
ter dag, om velvilligt at modtage abbederne i klostrene Citeaux og Clair
vaux, som han har udsendt til forskellige dele af verden med henblik på den 
romerske kirkes og cistercienserordenens påtrængende sager, og støtte dem i 
deres hverv, når de kommer til eller rejser gennem deres lande.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I 1 il vor kære søn Henrik, berømmelig konge af Kastilien og Leon, hilsen 
-Ä. o.s.v.

. . . Givet i Avignon den 13. januar i vort (pontifikats) tredie år.

På samme måde til vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berøm
melige konge, hilsen o.s.v.

Som ovenfor.

1373. 20. januar. Avignon. 265

Pave Gregor 11. bemyndiger sin nuntius kammerklerken Helias de Vo- 
dronio til at modtage og kvittere for den eetårige tiende af alle kirkelige ind
tægter »i Tyskland og i rigerne Ungarn, Böhmen og Polen, Sverige og Dan
marks lande og i andre lande«, som han har pålagt af hensyn til den romer
ske kirkes nødstilstand, men som ikke er indgået så hurtigt som ønskeligt, 
samt tvinge dem, der ikke har betalt, med bandlysning eller berøvelse af de
res embeder.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

11 - D R.B. 3. Række. IX
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1373. 24. januar. Flensborg. 266

Hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg mægler fred mel
lem kong Valdemar 4. Atterdag og greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten.

Original i rigsarkivet.

Dette er den kendelse, hvorved vi Albrecht og Henrik, hertuger af 
Mecklenburg har forligt den højbåme fyrste, vor herre kong Valdemar 
af Danmark, og de ædle herrer Henrik og Klaus, grever af Holsten, og deres 

folk på begge sider, og hvorved de skal have en fuld og varig udsoning.
<1> For det første skal man fra ord til andet forny de sonebreve, som de 

nu sidst har givet hinanden, og således som de nu er affattet; og kan man 
udtænke sig noget, som gør det muligt, at disse fornævnte herrer aldrig no
gensinde mere bliver fjender, da skal man medoptage det i brevet. Desuden 
skal kongen og de holstenske herrer på begge sider udpege to herrer som ga
ranter for denne sone, som skal medbesegle sonebrevet. Hvis nogen garant 
dør, så skal man sætte en retskaffen mand i hans sted.

<2> Fremdeles skal grev Klaus henvise herr Erland Kalv med Ålborghus 
og stad, og hvad der tilligger, til kongen (som hans lensherre). Og er det så, 
at herr Erland vil anklage de holstenske herrer for noget, så skal de godtgøre 
ham så meget, som vi hertug Albrecht og hertug Henrik siger, at de med 
rette er ham pligtige. Og hvad så de holstenske herrer da til gengæld vil an
klage herr Erland for, det skal han på sin side til sin tid finde sig i, når vi for
nævnte hertuger siger, hvad ret er. Valget skal stå til herr Erland, om han 
vil tage og opfylde det.

<3> Fremdeles skal de holstenske herrer henvise alle riddere og væbnere 
og alle borgere, som bor i Nordjylland og har hyldet dem og er blevet deres 
mænd, til kongen som deres lensherre.

<4> Fremdeles angående sønderjyderne, der hører under hertugen af 
Slesvig, så skal de opfylde deres pligt over for hertugen. Og har de nogen 
pligt over for kongen, så skal de opfylde den over for kongen. Ligeledes an
gående de andre riddere og væbnere på begge sider, der bor i de herrers 
lande, skal det forblive, som de sidste sonebreve udsiger.

<5> Fremdeles angående jyderne og deres folk, som er de holstenske her
rers hjælpere, så skal de have en fuld og varig sone med kongen, således som 
sonebrevet lyder, der blev forhandlet og ratificeret på Fænøkalv1) og på Ka
lundborg. Ligeledes skal kongen og hans folk til gengæld have en fuld og va-
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rig sone med dem; herom skal man på begge sider stille en sådan sikkerhed, 
der lyder ligervis, som den sikkerhed lød og var, som kongen stillede herr 
Klaus Limbæk og herr Palle Jensen og deres hjælpere, jyderne, og som de 
også til gengæld stillede ham dengang, da det blev aftalt og ratificeret på 
Fænøkalv og på Kalundborg; og en sådan tjeneste og en sådan velvilje, som 
jyderne dengang viste ham, en sådan skal de nu også vise ham efter al deres 
evne. Skulde dokumentet være gået tabt, og kongen ikke vil tro på dem i 
det, skal de uden argelist præstere så meget bevis for, at dokumentet er gået 
tabt, som ret er. Og så skal sikkerhedsstillelsen henskydes til vor, fornævnte 
hertug Albrechts og hertug Henriks, kendelse, og hvad vi udsiger herom, 
det skal den ene part opfylde og overholde over for den anden.

<6> Fremdeles de samme jyder, som har land, gods, hus, jord, bønder, 
herreder, sogne og len - det være sig, hvad det være vil - som tilhører kon
gen, og som denne har ret til og har mistet i denne krig, dette skal de tilba
gegive kongen.

<7> Fremdeles når som helst herr Evert Moltke vil anklage grev Klaus af 
Holsten for sit fangenskab og den skade, som herr Evert siger, han har lidt, 
da han havde lejde, så skal herr Evert skriftligt formulere sine krav og lade 
dem besegle og overgive til grev Klaus; denne skal skriftligt formulere sit svar 
på det og lade det besegle og overgive skriftstykket til os, fornævnte hertug 
Albrecht og hertug Henrik. Hvad vi kender for ret, det skal de begge parter 
være tilfredse med. Angående orfejdebrevet2) så skal man overgive det til 
herr Kristian Kule og Konrad Moltke. De skal, når som helst han ønsker en 
retlig afgørelse, give det til herr Evert, og skal da frigøre herr Evert fra hans 
eder og breve, som han har gjort på freden. Og er det så, at herr Evert ikke 
inden førstkommende sankt Mortens dag ønsker en retlig afgørelse desangå
ende, så skal fornævnte herr Kristian og Konrad tilbagegive grev Klaus or
fejdebrevet, sådan som han overgav dem brevet, og de skal på begge sider 
ikke lide nogen afkortning i deres ret.

<8> Fremdeles herr Benedikt v. Ahlefeld og alle hans folk og hans tjenere, 
der har været med ham i denne krig, de skal være med i og forblive i de hol
stenske herrers sone og have en fuld fred med kongen og hans folk. Dog an
gående de artikler, som vi fornævnte hertug Henrik har mæglet mellem 
kongen og herr Benedikt, det skal henskydes til os, hertug Albrecht og her
tug Henrik. Hvad vi afgør derom, derved skal det blive, og denne fred skal 
derved forblive ubrudt.

<9> Fremdeles angående herr Lyder Limbæks herred, kaldet Lundtoft
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herred, som kongen gør krav på, dette skal henskydes til os, hertug Albrecht 
og hertug Henrik af Mecklenburg. Vi skal forlige dem desangående, når de 
bringer det for os. Og hvad vi herom afgør for ret, dermed skal de lade sig 
nøje. Ligeledes skal herr Lyder Limbæk, hans brødre og hans hjælpere og 
Henneke Limbæk, hans brødre og hans hjælpere have en fuld, varig fred 
med kongen og hans folk.

<10> Endvidere angående alt det, der er sket inden for den våbenstil
stand, der blev lovet i Svendborg, det skal henskydes til os, fornævnte hertug 
Albrecht og hertug Henrik. Vi skal afsige kendelse herom, når de bringer 
det for os. Og hvad vi afgør for dem desangående, det skal den ene fyldest - 
gøre over for den anden. Og hvis nogen af dem har noget at klage over des
angående, skal de sende os det skriftligt inden førstkommende fastelavn, be
seglet med vedkommendes segl.

<11> Hermed skal disse fornævnte herrer og alle deres folk på begge sider 
uden nogen argelist have en fuld og varig sone i deres strid og deres tvist. Li
geledes skal der angående alle kongens borge og folk, som de holstenske her
rer havde bemægtiget sig, men som de nu igen giver afkald på, nemlig i Jyl
land, eller hvor det er, samt angående alle krav på begge sider som skrevet 
foran, være en fuld sone; og angående de krav, som de holstenske herrer og 
deres folk har rejst mod herr Kristian Kule angående Ålholm og mod Hart
vig Hummersbüttel angående borgen Ravnsborg og mod deres folk, skal 
dette ligeledes være bragt ud af verden og bilagt. Og dette løfte, som for
nævnte herr Kristian og Hartvig og deres folk har gjort desangående, skal de 
fornævnte grever og deres folk frigøre dem for, og deres breve, som de har 
givet derom, skal de fornævnte grever tilbagegive dem. Og angående de 
samme forhold skal de fornævnte, herr Kristian og Hartvig og deres folk, 
heller ikke mane eller rejse anklage mod de fornævnte grever og deres folk.

<12> Endvidere alle fanger på begge sider, der endnu ikke har stillet sik
kerhed for deres tilbageholdelse3), skal være fri på begge sider, og man skal på 
stedet frigive dem på begge sider. Og hvilke herrer vor fornævnte herre kong 
Valdemar lader være indbefattet i denne fred, dem skal han navngive over 
for de fornævnte grever. Og de fornævnte grever skal ligeldes overfor kon
gen navngive de herrer, som de lader være indbefattet i denne fred, når de 
nu lader denne fred træde i kraft, og de skal alle på begge sider have en fuld 
og varig sone i forbindelse med hele denne krig. Og denne sone skal disse 
fornævnte herrer, kong Valdemar og grev Henrik og grev Klaus og ligeledes 
kongen og jyderne herefter lade træde i kraft, så snart man kan gøre det ef-
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ter denne dag. Og i den mellemliggende tid skal det dog uden argelist nu 
med det samme være at betragte som bilagt og udsonet. Til vidnesbyrd om 
denne kendelse, denne sone og alt dette har vi fornævnte Albrecht og Hen
rik, hertuger af Mecklenburg, påtrykt vore segl på dette brev, der er givet i 
Flensborg år 1373 efter Guds fødsel dagen før den hellige apostel sankt Pau- 
lus’ omvendelsesdag.

1) DRB. III 5 nr. 352. - 2) erklæring under ed om, at man ikke vil rejse krav i anledning 
af begået uret. - 3) d.v.s. for deres løsepenge.

[Omkr. 1373. 24. januar?]1). 267
Henneke og Klaus Limbæk skøder det gods i Sønderjylland, som de hav

de fået af Henneke Skinkel, til herr Klaus Limbæk.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles Henneke Limbæks og Klaus Limbæks brev, hvormed de 
skøder herr Klaus Limbæk alt deres gods i Stenderup, Bjert og Sjølund, 
i Genner og i Sommersted sogn tillige med alt deres gods i Barvid syssel, som 

de havde fået af Henneke Skinkel, med flere breve på det samme gods.
1) Herr Klaus Limbæk må være drosten Klaus Limbæk Mulerth, da godset indtil 1407, 

jf. ÆA. I 14, var i dennes sønnesøn Klaus’ besiddelse. Klaus Limbæk Mulerth var måske ik
ke i live ved fredsslutningen mellem kong Valdemar 4. Atterdag og de holstenske grever 
1373 24. januar, nr. 266; han nævnes sidste gang 1368 6. juli, DRB. III 8 nr. 187.

[Omkr. 1373. 24. januar?]1) 268

Kong Valdemar 4. Atterdag bortforlener gods i Stenderup.

Kong Frederik l.s danske registratur (1524).

Fremdeles et bundt gamle latinske breve om noget gods i Stenderup1), 
som kong Valdemar havde forlenet bort.

1) Skinkelsborg lå i Stenderup bymark, jf. nr. 267.

1373. 7. februar. 269

Sankt Peders sogn i Olsdorf i Utholm giver indbyggerne i Hamburg frit 
lejde i handelsøjemed.
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Original i Hamburg.

Vi, de ældre dommere samt hele menigheden i sankt Peders sogn i
Olsdorf i Utholm, erkender med dette brev, at vi har givet og med 

dette brev giver alle, der bor i staden Hamburg, et ubrydeligt lejde og en 
sand fred til at komme til os, til at købe, sælge, fuldføre alle ærinder hos og 
og til frit at vende tilbage til deres eget; (og det gælder) fra dette brevs gi vel - 
se indtil nærmeste Sankt Hans dag, som kommer, i forhold til os og til alle 
vore venner, som ønsker at gøre og undlade at gøre noget for vor skyld, når 
de kommer, bliver hos os og vender tilbage til deres eget; og vi vil holde en 
dagtingning med dem år 1373 efter Herrens fødsel den søndag efter påske
dag, på hvilken man synger Glædens røst1). Til klart vidnesbyrd herom er 
vort sogns segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1373 manda
gen efter den hellige jomfru og martyr Agates dag.

1) 5. søndag efter påske; i 1373 den 22. maj.

270 1373. 8. februar. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius, ved beslaglæggelse, salg og afhændelse at tvinge præsten Johan 
Bremerfra Bremen stift, der var udpeget som underkollektor af afdøde Gui- 
do de Cruce, »apostolisk kollektor i Danmarks rige«, til betaling af det han 
skylder det apostoliske kammer, da han har siddet biskoppens stævning i 
samme sag overhørig.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

271 1373. 10. februar. Avignon. 271

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig at mane biskop Niels 
af Roskilde og provsten Jens ved kirken sammesteds om betaling af et skyl
digt beløb.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | Hl vor ærværdige broder Henrik, biskop af Slesvig, det apostoliske sæ- 
-L des nuntius, hilsen og apostolisk velsignelse.

Det er ved nogle troværdiges indberetning kommet os for øre, at Niels, bi-
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skop af Roskilde, og Jens, provst ved kirken i Roskilde, af de tiender, der er 
udskrevet i Danmarks rige af såvel vor forgænger - salig ihukommelse - pave 
Urban 5. som af os, for den enes vedkommende har opkrævet og også mod
taget 100 mark sølv og for den andens vedkommende 500 guldfloriner, til
hørende det apostoliske kammer, af visse gejstlige personer i nævnte rige, og 
at fornævnte biskop og provst, skønt de flere gange og på lovformelig måde 
er blevet opfordret af såvel Dig som af Dine underkollektorer til at overgive 
og anvise Dig disse pengesummer i det nævnte apostoliske kammers navn, 
dog hidtil har afslået og afslår at gøre det, hvorfor Du siges at have lyst en 
bandlysningsdom over dem, som de siden med forstokket sind har båret på 
og bærer på til fare for deres sjæle, til ikke ringe skade for dette kammer og 
til anstød for såre mange. Idet vi, for at ikke nævnte biskop og provst skal 
kunne prale af deres forvorpenhed, derfor ønsker at drage omsorg for dette 
og også for nævnte kammers skadesløsholdelse, pålægger vi Dig, broder, ved 
apostolisk brev, at Du, hvis det forholder sig således, på vore vegne påmin
der og tilskynder fornævnte biskop og provst til, at de inden for en passende 
peremptorisk termin, som Du skal fastsætte for dem, skal gøre Dig, eller en 
anden eller andre, der har fuldmagt hertil fra Dig, fuld fyldest for disse 100 
mark og 500 floriner. Men hvis de muligvis nægter at gøre det, skal Du sørge 
for med apostolisk myndighed at stævne fornævnte biskop og provst til in
den en vis passende peremptorisk frist, som Du har ladet fastsætte for dem, 
personligt at give møde for os eller vor kammermester eller i nævnte kam
mer, idet de skal stå retfærdigheden til svar om det fornævnte og iøvrigt gø
re og modtage, hvad retsordenen kræver, idet Du åbent forud skal meddele 
dem, at hvad enten de kommer til nævnte termin eller ikke, vil vi skride ind 
mod dem eller sørge for, at der skrides ind mod dem, således som det er ri
meligt, uanset deres ikke-tilstedeværelse. Men Du skal ufortøvet sørge for at 
meddele os stævningsdagen, ordlyden og alt, hvad Du foretager Dig i for
nævnte sag, ved Dit åbne brev, beseglet med Dit segl, eller ved et offentligt 
dokument, der indeholder ordlyden af dette brev. Givet i Avignon den 10. 
februar i vort tredie pontifikatsår.

1373. 10. februar. Avignon. 272

Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Lübeck at mane biskop Niels af 
Roskilde og provsten Jens ved kirken sammesteds til at give møde ved kurien 
for at gøre rede for visse beløb, som tilkommer det pavelige kammer.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

Gregor, o.s.v., til sin ærværdige broder, biskoppen af Lübeck, hilsen 
o.s.v.

Det er ved nogle troværdiges indberetning (— — — )1), og at fornævnte 
biskop og provst, skønt disse flere gange og på lovformelig måde er blevet 
opfordret af såvel vor ærværdige broder biskop Henrik af Slesvig, det apo
stoliske sædes nuntius, som af hans underkollektorer til at overgive og anvise 
samme nuntius disse pengesummer i nævnte kammers navn, dog hidtil har 
afslået og afslår at gøre det, hvorfor samme nuntius siges at have lyst band
lysningsdom over dem, som de siden ( — — —) inden en passende peremp- 
torisk frist, som vi har ment at måtte fastsætte for dem, personligt at give 
møde for os eller for vor kammermester eller for nævnte kammerpersoner 
(— — —). Givet i Avignon den 10. februar i vort tredie pontifikatsår.

1) for de forkortede formler se nr. 271.

273 1373. 10. februar. Avignon. 273

Pave Gregor 11. pålægger i cirkulærskrivelse til de apostoliske nuntier, 
bl.a. biskop Henrik af Slesvig, at indhente autoritative oplysninger om Jo
hanniterklostrenes personel og deres økonomi og tilstille paven disse.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

I 1 il vor ærværdige broder biskop af Augsburg, det apostoliske sædes 
-L nuntius, hilsen og apostolisk velsignelse.

Da vi til gavn for den katolske tro og til forbedring af fromhedslivet hos 
brødrene af sankt Johannes hospitals orden, hvor som helst de findes, ønsker 
at være underrettet fuldt ud, sender vi Dig sammen med dette brev et brev 
til hvert enkelt kirkelig leder i ordenen, som findes inden for Dit 
opkrævningsområde1), idet vi udtrykkeligt påbyder og befaler Dig, vise bro
der, at sørge for at overgive hver enkelt af samme ledere dette brev og få be
kræftelse på denne overlevering, samt opfordre dem til, at de troligt og om
hyggeligt skal udføre vor befaling2) og i overensstemmelse med ordlyden af 
nævnte breve omhyggeligt og klart i brevform give eller tilstille Dig det, 
som de har udfundet angående ovennævnte, og at Du, så hurtigt Du kan, 
skal tilstille vort kammer en skriftlig redegørelse for, hvad der er blevet Dig 
overleveret vedrørende ovennævnte forhold, og ligeledes navnene på dem,
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som i denne sag har været forsømmelige og efterladende. Givet i Avignon 
den 10. februar i vort tredie pontifikatsår.

På samme måde til vor ærværdige broder biskop Henrik af Slesvig, det 
apostoliske sædes nuntius, hilsen o.s.v., men i stedet for »fader« sættes »gode 
broder«.

1) de nævnte nuntier var samtidig pavelige kollektorer. - 2) Gregor 11. havde stævnet jo
hanniterne til et generalkapitelmøde i Avignon 1373 1. maj, og i den anledning indkrævet 
oplysninger om ordenens personelle og økonomiske forhold, jf. Analecta Vat.- Belg. XX 
256 nr. 1992.

1373. 12. februar. Avignon. 274

Pave Gregor 11. pålægger biskoppen af Slesvig ved provision at overdrage 
Herman Probst, den svenske dronning Richardis huskapellan, et kanonikat 
ved kirken i Lübeck og give ham ventebrev på en større eller middelstor 
præbende, en dignitet eller et embede sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder biskoppen af Slesvig hilsen og apostolisk vel
signelse ... Givet i Avignon den 12. februar i vort tredie pontifikatsår.

1373. 12. februar. Linkoping. 275

Efrike, guardian, og franciskanerklostret i Linkoping sælger en mark til 
seks skæpper udsæd i Lilla Patastad til herr Nils, ærkedegn i Linkoping, for 
12 mark penge. Salget skete »i nærværelse af de ærværdige fædre, vore 
brødre Niels Basse, provincialminister, og Gregor, custos i Stockholm«.

Original i det svenske rigsarkiv.

[1373]1) 14. februar. 276

Rådmændene i staden Lübeck meddeler Didrik Springintgud, borgme
ster i Lüneburg, at de efter hans ønske har sendt kejser Karl 4. af Tysklands 
brev om processen mod hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg til Stral
sund, og nævner samtidig, at kong Valdemar 4. Atterdag har erobret Flens
borg.

Original i Lüneburg.
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Med forudgående oprigtigt venskabelig hilsen.
... Desuden skal I vide, at de Danskes herre konge med sin hær- 

magt har indtaget og underkastet sig staden Flensborg, efter hvad man si
ger. Herren bevare Eder. Givet på martyren sankt Valentinus’ dag under 
vort sekret.

Rådmændene i staden Lübeck.
1) kejser Karls brev udstedtes 1372 7. november (Sudendorf, UB. IV nr. 311). Martyren 

Valentinus’ dag fejredes overalt i Nordtyskland 14. februar.

277 [1373]1) 16. februar. Stockholm.

Biskop Henrik af Slesvig, pavens nuntius, anmoder ærkedegnen Nils i 
Linkoping og kannikeme sammesteds om at aflægge regnskab for de oppe- 
båme pavelige tiender i Linkoping stift til hans kapellan herr Henrik.

Original i det svenske rigsarkiv.

Ved Henrik, biskop af Slesvig og vor herre pavens nuntius.
Ærværdige herr ærkedegn og vore kære venner. Vi sender vor kapel

lan herr Henrik til Eder, idet vi beder Eder, at I gør ham regnskab for de 
pavelige tiender og samvittighedsfuldt sørger for, at andre gør ham regn
skab om ikke for det hele, så dog for en del; og selv om det er så, at I er i 
trang, bør det sig dog, at I svarer noget, og det mindst det halve, som de i 
Våxjd gør, som er mere i nød end I er, og vi beder, at I kærligt vejleder og 
begunstiger denne herr Henrik, således som vi forventer det af Eder, hvilket 
vi vil gøre os fortjent til ved vor nåde. En kopi af Eders tienderegister skal 
i sin helhed overgives ham. Lev vel. Skrevet i Stockholm onsdagen efter Sep
tuagesima søndag under vort sekret.

1) 1373. 16. februar pålægger biskop Henrik af Slesvig biskop Godskalk af Linkoping og 
kapitlet sammesteds at indbetale de af paverne Urban 5. og Gregor 11. pålagte treårstien
der til hans kapellan Henrik Welsteden; samme dag bemyndiger bispen sin kapellan til at 
opkræve tienderne. Denne erklærer at have videregivet biskop Henriks bemyndigelsesbrev 
til ærkedegnen i Linkoping, og denne erkender at have modtaget det, trykt Acta Pont. 
Svec. 1:2 (1957) 55-58 nrr. 821-824 inci.

278 1373. 25. februar. Ribe.

Oluf Jensen, ærkedegn i Ribe, løser Niels Pedersen Nanne fra Mjolden 
sogn af band, efter at denne i retten over for ham har tilstået, at han som fo-
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ged for væbneren Niels Jensen Slet fra Gudumlund uretmæssigt har tilegnet 
sig Pughusets øde gods i Ottersbøl.

Original i rigsarkivet.

Oluf Jensen, ærkedegn ved kirken i Ribe, til alle, hvem dette brev når 
frem til, hilsen med Gud og med opfordring til at skænke dette brev 
tiltro.

Med dette brev bringer vi det til kundskab for alle, hvem det vedkommer, 
at i det Herrens år 1373 fredagen næst efter søndagen Sexagesima1) gav på 
den ene side herr Niels Krog, vor medkannik i Ribe og forstander for de fat
tige peblinges stiftelse Pughus sammesteds på denne stiftelses vegne, og på 
den anden side Niels Pedersen, kaldet Nanne, fra Mjolden, lægmand i Ribe 
stift, møde for os i retten; og samme Niels Pedersen bønfaldt os ydmygt om 
at blive løst af det band, der tidligere af os med lovlig bemyndigelse var lyst 
over ham såvel som følge af hans åbenbare opsætsighed, fordi han, skønt 
han efter indtrængende henstilling af herr Niels var blevet stævnet ved vort 
brev af en vis ordlyd, opsætsigt har nægtet at give møde for os, som også på 
grund af de vanskeligheder, der - som godtgjort over for os - blev skabt af 
ham, så den nævnte stiftelse Pughus ikke kunde komme i besiddelse af et 
vist gods i Ottersbøl i nævnte Mjolden sogn, hvilket med rette tilhører denne 
stiftelse; og han tilstod, at han med rette var blevet lyst i dette band. Samme 
herr Niels sagde, at han ikke vilde bifalde denne løsen af bandet, medmin
dre han først gjorde bod for sin opsætsighed efter ydet erstatning for udgif
ter, tab og morarente; eller han skal, hvis han ikke er i stand til at betale, i 
det mindste yde, hvad der er rimeligt; han nedlagde påstand om, at de van
skeligheder, som han havde forvoldt i forbindelse med samme gods, skulde 
han offentligt i retten aflægge fuld beretning om og også med brev bekræf
te, at hvis han kom i indbringende kår, skulde han erstatte udgifter, tab og 
morarente og ikke offentligt eller hemmeligt ydermere lægge hindringer i 
vejen for samme stiftelse, idet han gjorde den tilføjelse, at han igen skulde 
komme ind under samme band, hvis han skulde gå imod noget af det for
nævnte, og et nyt brev føjes til det andet i en ny sag mod ham. Denne (Niels 
Pedersen) tilstod af sin frie vilje i retten for os, at han - idet han var af den 
opfattelse, at ejendomsretten tilhørte en vis Niels Jensen, kaldet Slet, af Gu
dumlund, hvis fæstere han som bekendt siges at stå i spidsen for - genopbyg
gede eller lod genopbygge gods, nu ødejord efter stormflodens oversvøm
melser i disse egne i året (13)61, med det resultat, at dette gods gik nævnte
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stiftelse af hænde og sammen med andet gods, som samme Niels Slet vides 
at have i samme Mjolden sogn, bliver tilskrevet samme Niels Slet, endskønt 
han med sikkerhed skulde have været vidende om - således som han tilstod 
med egne ord - at samme gods med uindskrænket ret havde ligget til nævnte 
stiftelse Pughus, og at samme stiftelse i en årrække havde været i fuld besid
delse af det nævnte gods, idet det fuldt og helt oppebar alle frugter og ind
tægter af samme. Han lagde desuden til, at førend han havde begyndt at 
genopføre bygninger på samme gods, der da som tidligere nævnt var øde, 
talte han med den, som dengang var forstander for nævnte stiftelse og bad, 
om han vilde lade bygninger blive genopført på dette gods. Denne, eftersom 
han ikke var i stand hertil, overlod og gav også samme Niels en ko og andet i 
hænde til gengæld for bygninger, opført på samme gods. Angående alt det
te bad han om, at der måtte gives ham et svar, idet han sagde, at fornævnte 
Niels Slet ikke havde trængt sig ind på dette gods, da jo samme Niels Nanne 
havde givet ham det i hænde2). Han forpligtede sig endvidere til at ville ar
bejde lige så stærkt på at genvinde nævnte gods, som han tidligere arbejde
de på dets afhændelse. Men vi fornævnte Oluf, ærkedegn, der har taget 
hans utilstrækkelige midler til at gøre bod i betragtning, giver efter denne 
bekendelse, der er aflagt af ham over for os i retten, og idet nævnte herr 
Niels’ samtykke føjer sig hertil, samme Niels Pedersen, der beder om det, 
absolutionens nådegave efter kirkens regler, efter at han over for os havde 
aflagt ed på det hellige legeme om at ville efterkomme kirkens befalinger og 
overholde alle de ovenberørte betingelser. Samme herr Niels bad i nævnte 
stiftelses navn om, at der måtte blive udfærdiget et åbent brev om alt dette, 
indeholdende rækkefølgen af og sammenhængen i dette løfte, denne for
pligtelse, tilståelse og absolution. Dette er handlet i Ribe på vor bopæl oven
anførte år og dag. Til vidnesbyrd om alt dette er vort segl hængt under dette 
brev.

1) 20. februar. - 2) synes at være et ufyldestgørende referat af et forsøg på fra Niels Pe
dersens side at holde sin husbond Niels Jensen Slet ude af sagen, hvilket dog ikke lykkedes, 
jf. 1373 8. oktober, 1379 20. august og 1386 u.d.

279 1373. 9. marts. Lemvig.

Niels Eriksen, ridder, lover kong Valdemar Atter dag at genopføre borgen 
Aggersborg og dens ladegård i samme skikkelse som før branden.

Original i rigsarkivet.
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Niels Eriksen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg og mine arvinger lover og 
med dette brev har lovet den såre berømmelige fyrste herr Valdemar, de 
Danskes, Venders og Goters konge, vor meget kære herre, inden et år fra 
dato uden forhaling at opføre og bygge borgen Aggersborg tillige med for
staden kaldet »forborg«1) på alle måder, nemlig med bygninger, huse, fæst
ningsværker kaldet »barfred«1), med pæle kaldet »planker«1), med broer, 
grave, volde kaldet »wææle«1) og kort sagt på alle måder, således som sam
me borg med forstad tidligere var bygget før samme borgs brand. Ligeledes 
lover vi med dette brev til den fornævnte termin at genopbygge gården for
an borgen Aggersborg overensstemmende med, som den var bygget før 
samme borgs brand, således som samme gård kaldet ladegård på alle måder 
var bygget og opført før sammes brand eller nedbrydning. At alt dette fast 
skal blive overholdt, har vi Niels Eriksen, ridder, Jens Nielsen, ridder, Niels 
Ingvarsen, Niels Ivarsen, Jesse Frost, væbnere, med håndslag og sammen
lagte hænder lovet uden alle kunstkneb eller al svig, og det har vi med dette 
brev på ny lovet den såre berømmelige fyrste herr Valdemar, de Danskes 
konge, vor såre kære herre og hans efterfølgere og til hans hånd de herrer Pe
der Grubbe, Jakob Olufsen, Kristian Kule, Henning Meinerstorp, riddere, 
Konrad Moltke, væbner; og til bevis og større sikkerhed er vore segl hængt 
under dette brev til vidnesbyrd om ovenstående. Givet i Lemvig i det Her
rens år 1373 onsdagen efter søndagen Invocavit.

1) dansk ord i den latinske tekst.

1373. 1. april. Ålborg. 280

Lydeke Arvesen Degn pantsætter gården Diernæs til kong Valdemar At- 
terdag for 116 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Lydeke Arvesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg og mine arvinger efter 

moden overvejelse og frivillig tilslutning har pantsat den såre berømmelige 
fyrste herr Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, vor såre kære 
herre og hans rette arvinger og efterfølgere min gård Diernæs i Thy med alt 
det til samme gård liggende gods, der er pantsat til mig af Gunne Jensen for
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116 mark sølv i gode og gængse penge, sterling og lybsk, for det samme be
løb, nemlig 116 mark sølv i lybske penge og gode og gængse sterling, med 
al den ret og de pantsætnings vilkår, som tilkommer mig i samme fornævnte 
gård og i det fornævnte gods på det vilkår, at i det år vi, Lydeke Degn, også 
kaldet Arvesen, Gunne Jensen og vore arvinger vil indløse fornævnte gård 
Diemæs med fornævnte gods, da skal vi til da førstkommende sankt Hans 
dag udrede og fuldt ud betale en tredjedel af hovedsummen, nemlig 116 
mark sølv, og den anden tredjedel af fornævnte hovedsum til mortensdag i 
det år, det behager os, og den resterende tredjedel af den fornævnte hoved - 
sum til onsdag i påsken, og således at der for hver tredjedel af fornævnte 
hovedsum, nemlig 116 mark sølv, der fuldt ud bliver betalt, skal tilfalde og 
tilflyde os en tredjedel fra fornævnte gods, indtil fornævnte hovedsum, nem
lig 116 mark sølv, helt ud er betalt herr Valdemar, de Danskes fornævnte 
konge, vor såre kære herre, og hans arvinger og efterfølgere af os og vore ar
vinger. Jeg binder yderligere mig tillige med mine arvinger og forpligter mig 
med dette brev til at hjemle samme herr Valdemar, de Danskes fornævnte 
kongen, og hans arvinger og efterfølgere samme fornævnte gård Diemæs 
med fornævnte gods og at fri og frigøre den fra retmæssigt krav fra alle og 
hver især, indtil dette fornævnte gods fuldt ud og helt bliver indløst for ho
vedsummen, nemlig 116 mark sølv, fra samme herr Valdemar, fornævnte 
konge, eller hans arvinger. Ydermere lover jeg tillige med mine arvinger 
samme herr Valdemar, fornævnte konge, og hans arvinger at udlevere de 
samme alle de breve, angående dette fornævnte gods, som jeg måtte have i 
min besiddelse, og som kan være til nytte med hensyn til fornævnte gods, 
nårsomhelst jeg bliver anmodet herom. Jeg fornævnte Lydeke Arvesen, tilli
ge med mine arvinger har lovet og lover med dette brev uden al svig og un
derfundighed herr Valdemar, de Danskes fornævnte konge, og hans arvin
ger og på hans vegne herr Peder Ivarsen, Kristian Vendelbo og Jens Ander
sen, riddere, at alt dette fast skal blive overholdt, og til større bevis og sikker
hed er mit segl hængt under dette brev. Vidner herom er herrerne herr Ja
kob, biskop af Viborg, herr Peder Munk, Bent Byg, Niels Glob, Jens Niel
sen, riddere, Albert Andersen og Malte Dus, væbnere, og til vidnesbyrd om 
ovenstående har de ladet dette brev bestyrke ved deres segl. Givet i Ålborg i 
det Herrens år 1373 fredagen før søndagen Judica.
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1373. 1. april. Ålborg. 281

Lydeke Arvesen lover at betale sin gæld på 200 mark lybsk til kong Valde
mar Atterdag med halvdelen til sankt Hans dag og den anden halvdel til 
mikkelsdag.

Original i rigsarkivet.

Lydeke Arvesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg og mine arvinger ret

færdigvis og velbegrundet står i skyld og gæld til den såre berømmelige fyr
ste herr Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, vor såre kære her
re, og hans rette arvinger samt til hans efterfølgere for 200 mark lybske pen
ge i god og gængs mønt, 100 mark lybsk i god og gængs mønt at betale 
næstkommende sankt Hans dag i staden Ribe uden forhaling og andre 100 
mark lybsk i god og gængs mønt fuldt ud at betale næstkommende mikkels
dag i staden Ribe uden forhaling. Vi fornævnte Lydeke Arvesen sammen 
med mine arvinger, Ivar Lykke og Jesse Friis, væbnere, har lovet og lover ef
ter håndslag og hånd i hånd med dette brev urokkeligt at overholde alt dette 
over for den såre berømmelige fyrste herr Valdemar, de Danskes fornævnte 
konge, og hans arvinger og til kongens hånd over for de herrer Kristian Ven
delbo, Jens Andersen, riddere, herr Peder Ivarsen, ridder. Til større bevis og 
sikkerhed har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Alborg i det 
Herrens år 1373 fredag næst før 5. søndag i fasten.

1373. 3. april. Ålborg. 282

Mogens Maltesen erklærer, at han og hans arvinger har forpligtet sig til at 
genopbygge den af ham nedbrudte gård Ørum samt at overlade den til 
kong Valdemar sammen med gods, som har tilhørt fens fensen af Toft.

Original i rigsarkivet.

Mogens Maltesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg og mine arvinger har 

lovet og med dette brev lover den såre berømmelige fyrste, herr Valdemar, 
de Danskes konge, vor såre kære herre, at vi i dens hele og fulde omfang skal 
genopbygge gården Ørum, og det i adle henseender lige så god og stærk, 
nemlig med bygninger, grave, huse og hegn, forsvarsværker, kaldet »bar-
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fred«1), pæleværk, kaldet »planker«1), som samme gård Ørum var bygget og 
opført, før den blev nedbrudt af mig og mine; og jeg forpligter mig sammen 
med mine arvinger til helt at fuldføre denne fornævnte genopbygning mel
lem nu og nærmest kommende pinse på beskrevne måde. Desuden overdra
ger og afhænder jeg sammen med mine arvinger med dette brev gods, som 
jeg har fået i form afløsepenge af Jens Jensen, til samme herr Valdemar, de 
Danskes fornævnte konge, at besidde til evig tid. Desuden binder og forplig
ter jeg mig sammen med mine arvinger til uden indskrænkning og i fuld 
omfang at overlade samme herr Valdemar, den fornævnte konge, og hans 
arvinger alle heste, alle penge eller alt gods mellem nu og sankt Hansdag, 
dersom jeg har fået eller erhvervet noget fra samme fornævnte Jens Jensen til 
Toft - det fornævnte gods dog undtaget2) - at råde uindskrænket over efter 
forgodtbefindende, nemlig den fornævnte herre kong Valdemars og hans 
arvingers. Desuden binder jeg mig på samme måde og forpligter mig tilsam
men med mine arvinger til fuldt og helt mellem nu og nærmest kommende 
sankt Hansdag at skulle udrede samme herr Valdemar, den fornævnte kon
ge, og hans arvinger alt det kom, som jeg i de forgangne år fik og opkræve- 
de af det fornævnte gods, nemlig det gods, som jeg har fået og erhvervet fra 
Jens Jensen til Toft, eller også inden for fornævnte termin, nemlig inden 
sankt Hansdag, fuldt og helt ud at skulle betale to mark sølv i god og gang
bar lybsk mønt for hver læst kom, som fornævnte herr kong Valdemar eller 
hans visse udsendinge kan bringe i erfaring, at jeg har oppebåret af det for
nævnte gods. Desuden binder og forpligter jeg mig tilsammen med mine ar
vinger mellem nu og førstkommende sankt Hansdag at levere på borgen 
Ørum til samme herr Valdemar, fornævnte konge, og hans arvinger det 
nedenfomævnte: fem stykker kvæg, otte oksekroppe, 40 fårekroppe, læst 
byg, to pund mel, en tønde ærter, tre pund malt, en stegepande, en kedel, 
to potter, en dyne, tre armbrøster, en »armbrøstvinde«, to tylvter spyd, to 
krukker, to tønder øl, tre tomme tønder, 20 tallerkener. Dersom desuden 
herr Valdemar, fornævnte konge, måtte kunne afnøde mig mere eller brin
ge i erfaring, at jeg har erhvervet eller opnået mere end det, som er opført 
foran, og hvortil han vides at have ret, da forpligter og binder jeg mig og mi
ne arvinger til fuldt ud at betale dette til samme herr kong Valdemar. Til 
ubrydelig overholdelse af alt dette har vi Mogens Maltesen, Niels Mal tesen 
og Jesse Hagel efter håndslag og med sammenlagte hænder, uden nogen 
form for svig aflagt og aflægger med dette brev løfte til samme herr Valde
mar, fornævnte konge, og hans arvinger, og til hans hånd til Peder Munk,
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Kristian Vendelbo, Henning Køtelberg, riddere; og til større vitterlighed og 
sikkerhed er vore segl hængt under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens 
år 1373 på 5. søndag i fasten.

1) danske ord i den latinske tekst. - 2) må sigte til det gods, som er blevet afpresset Jens 
Jensen af Toft.

1373. 8. april. Braunschweig. 283

Hertug Magnus af Braunschweig-Lüne bur g pantsætter borgene og stæ- 
deme Schnackenburg, Hitzacker og Bleckede med alle tilliggender til sin 
svigersøn hertug Erik 4. af Sachen-Lauenburg for 9921 mark lødigt sølv. Til 
gengæld herfor skal hertug Erik yde ham hjælp mod alle fjender. »Herfra 
undtager vor fornævnte søn det romerske rige, kongen af Danmark, hertug 
Erik af Sachsen, grev Adolf af Holsten, grev Erik af Hoya og dem fra Lü
beck«.

Original i Hannover.

1373. 8. april. Braunschweig. 284

Hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburgs genbrev til forrige nr. »Herfra 
undtager vi det romerske rige, kongen af Danmark, hertug Erik af Sachsen, 
grev Adolf af Holsten, grev Erik af Hoya og dem fra Lübeck«.

Original i Hannover.

1373. 11. april. Schwerin. 285

Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg overgiver biskop Bertram af Lübeck 
som opmand en række klagepunkter mod Lübeck angående deres indbyr
des forhold under krigen mod kong Valdemar Atterdag i 1368.

Afskrift i Lübeckarkivet.

Dette er de klagepunkter, som vi hertug Albrecht af Mecklenburg har 
mod dem fra Lübeck.

<1> For det første (har de)1) i deres breve, som de har givet os, sluttet for
bund med os for en given tid mod kongen af Danmark og mod kongen af 
Norge og mod begge deres riger og mod alle deres hjælpere, således som de-

12 - D.R.B. 3. Ra kke IX



Nr. 285 11. april 1373 178

res breve udviser2); så blev markgreven af Brandenburg kongen af Dan
marks hjælper og undsagde os og blev i medfør af ham vor fjende i samme 
krig, idet det er vel vitterligt, at han undsagde os for samme konges skyld, 
hvilket vi klart kan bevise, såfremt vi med rette skal. Her ydede de fra Lü
beck os ingen hjælp udover, at de gav os to eller tre mand med til forhand
linger desangående; og derudover lod de os være alene i krigen mod mark
greven, i hvilken vi og vort land led uoprettelige skader på borge og lande 
ved rov og brand, ved tilfangetagninger og løsepenge og ved mange slags an
dre tab og omkostninger, hvilket vi, hertug Albrecht, klart kan bevise, så
fremt vi med rette skal.

<2> Fremdeles skulde de fra Lübeck og deres andre hjælpere, stædeme, 
stille og underholde 1000 væbnede under krigen. I mange tilfælde havde de 
dem ikke til angreb og til forsvar, specielt svigtede de i tiden for forbundet 
kongen af Sverige, hans broder hertug Henrik og deres folk og tog bort fra 
Skåne, det fjendtlige land, og beholdt ingen af deres folk der, men lod de 
samme herrer ligge alene der med deres folk; og de bortfjemede sig uden 
deres samtykke og mod deres vilje, således som de vel kan bevise, hvorved de 
led stor skade og havde store omkostninger, hvilket vel er vitterligt.

<3> Fremdeles måtte efter ordlyden af samme forbund og efter brevene 
ingen af dem, medens forbundet varede, uden den andens samtykke hver
ken holde dagtingninger, gå ind på sone, fred eller træffe forhåndsaftaler. 
Dog anklager vi, hertug Albrecht, dem for, at de inden for den tid ofte har 
holdt dagtingninger og truffet aftaler, og til sidst har de sluttet fred aldeles 
uden vort samtykke og vilje, hvorved man i høj grad har haft vor skade og 
vort fordærv for øje; og de lod os være uden for al sone og al fred, og de for
handlede den samme sone og fred indenfor den for traktaten gældende tid, 
således som vi vel kan bevise, og hvorved vi har lidt store og uoprettelige tab, 
hvilket er klart vitterligt.

<4> Fremdeles har vi dette klagepunkt mod dem: De havde borge, lande, 
oppebørsler, indtægter og al anden nytte af landet Skåne i deres varetægt 
som retmæssigt pant fra os og fra vore børn, hvilket de skulde beholde, ind
til de heraf havde fået godtgørelse for bestemte skader og bestemte udgifter; 
og siden efter de to nærmestkommende år skulde de tilbagegive os og vore 
børn og arvinger alle de samme borge, lande, folk, oppebørsler, indtægter 
med alt tilbehør; og de havde det kun på den måde fra os, som man plejer 
at have et pant, som de breve klart viser, som er givet herom2). Dog har de, 
medens dette løfte gjaldt, mod vor vilje og samtykke opladt de samme borge
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med det andet omtalte til kongen af Danmark og hans folk og har unddra
get os og vore børn dem, skønt de kun skulde sidde inde med det som pant 
af os, således som brevene klart udviser, og skønt de efter en indløsning ikke 
skulde være nogen andens end vore, vore børns og vore arvingers. Og de har 
endog givet os brev og løfte på, at alt det, som de bemægtiger sig i Dan
marks rige, det skal bestemt alene være vort, vore børns og vore arvingeis; 
herfra er intet andet undtaget end blot borgen i København, som man skul
de bryde ned, den samme blev brudt ned. Da man havde erobret borgen i 
Helsingør, krævede vi den af dem i overensstemmelse med indholdet af de
res brev, den ville de ikke give os.

<5> Fremdeles hvis, som brevene fra dem fra Lübeck udviser, de skulde 
opnå fordele, det være sig i fanger eller i bytte, da skal man dele den gevinst, 
som brevene lyder. Herom klager vi, at de beholder alle fanger, som blev ta
get i København, for sig, ikke en eneste af disse blev overladt os; ligeledes 
(gælder det om) mange andre fanger, som de beholdt for sig og unddrog os, 
hvilket er vitterligt nok, og hvorved vi led store tab.

<6> Fremdeles da herrerne sammen med stædeme lå med deres skibe på 
reden ved Stralsund3), da bad stædeme og især de fra Lübeck os om, at vi 
på øen og landet Rügen ikke skulde volde mere skade på fjendegods, end 
der var sket sammesteds. Da sagde de os, at de vilde træffe bestemmelse om 
brandskatten af alt fjendegods på samme ø, både på herrernes og på deres 
egne vegne, og vilde overlade os vor andel af brandskatten. Det har de end
nu ikke gjort, det kræver vi stadig.

<7> Fremdeles da vi, medens forbundet var i kraft, var redet til Neubran
denburg og skulde ride videre til møde med kongen og herrerne Jakob Ples- 
kow, Simon Swerting, Segebod Crispin, var sammen med os, da krævede 
disse tre af os, at vort råd, der var til stede, nemlig herr Stralendorp, herr 
Fikke Moltke og herr Henrik v. Bülow, imod alle breve skulde love de for
nævnte rådmænd, at nok måtte vi gerne tale med kongen eller med hans 
mænd, men alt, hvad han4) forhandlede med os, det skulde vi viderebringe 
til de samme rådmænd; under ingen omstændigheder skulde vi gå ind på 
sone og fred med ham uden at træffe den beslutning med deres samtykke og 
vilje. Ligeledes sagde disse fornævnte rådmænd også på stædemes vegne til 
dem, at også stædeme skulde overholde dette på samme måde, hvad de dog 
ikke overholdt, hvad vi vel er i stand til at bevise, om vi med rette skal. Her
ved har vi pådraget os en stor og uoprettelig skade. Desuden har de givet os 
og vore børn brev og løfte om, at de skulde vende alle de sager, der blev for-
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handlet i deres gensidige forbund, ganske og aldeles til det bedste for os, 
hvad de dog ikke har gjort, men alle berørte punkter har de vendt mere til 
det onde end til det bedste for os.

<8> Fremdeles i løbet af dette samme forbund blev for kongens skyld her
tug Erik af Sachsen vor fjende, hvilket er vitterligt nok. Så krævede vi hjælp 
af dem fra Lübeck; desangående var de fjernt fra at hjælpe; og de hjalp os 
ikke, men de aftalte en dagtingning i selve Lübeck mellem den fornævnte 
hertug og os og mæglede dér en våbenstilstand for en bestemt tid; og også 
over for rådet i Lübeck blev våbenstilstanden lovet af hertug Erik og hans 
mænd til vor hånd5). Denne samme våbenstilstand brød hertug Erik og rø
vede under samme våbenstilstand, hvad han kunde i vort land; og af samme 
bytte blev en stor del drevet til og taget i forvaring inden for Lübecks bom
me og grave; ved samme rov blev vi bragt i store vanskeligheder, som vi klart 
kan bevise, og som de fra Lübeck dog aldrig rejste klage over, skønt overhol
delse af våbenstilstanden også var lovet dem. På grund af det samme freds
brud drog vi for nødværges skyld til gengæld til hertug Eriks land. Og dér 
blev i nærværelse af vor søn og vore mænd, heste og køer, tilhørende fjen
derne, jaget og for sikkerheds skyld drevet inden for staden Lübecks bomme 
og grave. Og den åbenbare og ferske gerning foretog vore mænd og tilegne
de sig deres bytte (som erstatning) for det, der var blevet frarøvet dem inden 
for den fred, som de fra Lübeck havde fået løfte om; og de tilbød i den for
bindelse, at hvis der i byttet indgik noget, som tilhørte dem fra Lübeck, så 
vilde de på stedet give det tilbage; og de tilbagegav dem det, som de gjorde 
krav på tilhørte dem. Alligevel lagde de fra Lübeck pres på os, fordi vore 
folk havde gjort dette, om hvilket vi tilbød at gå i retten for fyrster, herrer og 
gode folk, hvilket dog ikke hjalp os. Vi blev derfor af dem fra Lübeck og de
res borgere tvunget ud i store vanskeligheder, hvilket vi klart kan bevise, som 
vi med rette skal. Alle de forskrevne artikler og hvert især af dem er vi i 
stand til at bevise på grundlag af deres åbne beseglede breve eller, hvordan 
vi nu med rette skal; og vi begærer retlig afgørelse om, hvorvidt de ikke skal 
overholde deres beseglede breve over for os og erstatte os den åbenbare ska
de, som vi efter indholdet af samme af dem beseglede breve har lidt på 
grund af dem, og vi beder Eder, ærværdige fader i Gud, herr biskop Ber
tram af Lübeck, at I efter retten træffer en afgørelse mellem os desangåen
de. Til vidnesbyrd om dette er vort segl trykt her nedenfor. Givet i Schwerin 
år 1373 efter Guds fødsel mandagen efter palmesøndag.

1) sætningen i den nedertyske tekst er usammenhængende. - 2) DRB. III 8 nr. 140-41. - 
3) jf. Schäfer s. 494, Strecker s. 169. - 4) kongen. - 5) jf. nr. 291 § 9.



181 [Efter] 1. maj 1373 Nr. 287

1373. 1. maj. 286
Abbed og menige konvent i Herrevad kloster mageskifter en gård i Gryd- 

by mod at få Bosjø klosters gård i Karreberga.

1. Beskadiget afskrift i rigsarkivet.

A)bed ... i Herrevad) og hele konventet sammesteds til alle, der ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi til nærværende brevvisere herr prior Peder i 
Bosjø og hele konventet sammesteds har skødet en gård tilhørende os i Gryd- 
by i Harjagers herred med alle dens tilliggender, tørt og vådt, intet undta
get, til gengæld for en gård tilhørende fornævnte Bosjø kloster i Karreberga 
i Sønder Åsbo herred med alle dens tilliggender, tørt og vådt, intet undta
get, begge med betalt skat1), idet vi med dette brev forpligter os og vore ef
terfølgere til at hjemle og fri fornævnte gård med alle tilliggender som for
nævnt er for samme Bosjø kloster, mod krav fra os og alle mulige andre, at 
besidde med rette evindeligt . . . Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt 
under dette brev. Givet i det Herrens år 1373 på apostlene sankt Filip og 
sankt Jakobs dag.

2. Skånebrevsfortegnelsen.

Abbedens i Herrevad kloster til Bosjø kloster udstedte skødebrev på en 
tXgård, kaldet Grydby i Karreberga sogn i Sønder Asbo herred. Givet på 
apostlene sankt Filip og sankt Jakobs dag 1373.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

A bbed Peders til Bosjø kloster udstedte skødebrev angående en gård, kal- 
det Grydby, som ligger i Harjagers herred. Givet 1373.

1) teksten har tributum, jf. den samtidige Roskildebispens jordebog under Amager s. 
134, »tributo estiuali et hyemali«.

1373. [Efter] 1. maj. Lübeck. 287

Reces af hansedagen i Lübeck.

Afskrift i hanser e c esserne.

[det Herrens år 1373 på de hellige apostle Filips og Jakobs dag forsam
ledes rådmændene fra søst æderne i Lübeck, fra Hamburg de herrer Ber
tram Horborg og Henrik Hoyers, fra Rostock de herrer Arnold Kröpelin,
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Gerwin Wilde og Johan Nachtraven, fra Stralsund de herrer Bertram Wulf- 
lam og Johan Ruge, fra Wismar de herrer Herman Kröpelin, Henrik Wes
sels, Bertold Kalsow og Johan Zurow, fra Stettin Johan Stureman, stadens 
notar, fra Lüneburg de herrer Didrik Springintgud og Heine Sotmester, fra 
Stade de herrer Andreas Buk og Henrik Stofstede, fra Preussen: fra Kulm 
herr Ertmar v. Hereke, fra Elbing herr Gerhard v. Zeeland, fra Gotland de 
herrer Arnold Haverstroh og Frederik van der Smede, fra Livland: fra Riga 
herr Bruno Kovold, fra Dorpat herr Herbord Kurier, fra Reval herr Konrad 
Kegeler, fra Zuidersøen: fra Kampen herr Goswin Luutginssen, fra Lübeck 
de herrer Jakob Pleskow, Hartman Pepersak, Bertram Vorrad, Johan Pert- 
zeval, Segebod Crispin og Herman Osenbrugge og drøftede nedenforanførte 
sager.

<l-6> . . J)
<7> Fremdeles fremførte Gerhard van Dolien, herr Henning Podebusks 

skriver, at man skulde frigøre herr Henning for borgene i Skåne, som han 
sidder inde med på stædemes vegne, og sagde, at kongen havde frataget 
ham2) sjettedelen af den told i Skåne, som han skulde holde borgene vedlige 
med, og begærede, at stædeme ikke tillod, at han blev ødelagt i deres tjene
ste. Det blev svaret ham, at enhver skal forelægge det for sit råd, og svar gi
ves på næste hansedag.

<8-ll> . . ?)
<12> Fremdeles blev der opnået enighed mellem staden Lübeck, de ven

diske stæder og stædeme fra Livland med tilhørende stæder på den ene side 
og stædeme i Preussen, Kampen og fra Zuidersøen med tilhørende stæder 
på den anden side angående borgene og tolden i Skåne, således at de fra 
Preussen, fra Kampen og fra Zuidersøen og de, der hører dertil, nu fremef
ter skal have halvdelen af indtægterne fra alle borge og af tolden, og de for
nævnte stæder, Lübeck, de vendiske og de livlandske den anden halvdel; og 
de skal tillige bære halvdelen af alle omkostninger og dele risiko, skade og 
fordele ligeligt, således at de to fornævnte parter i alt vedrørende borgene 
med deres tilbehør og tolden skal være ligeligt halvt om halvt, hvad angår 
indtægter og udgifter, i overensstemmelse med deres breves ordlyd om ge
vinst og tab, skade og fordel. Og hvis man skal overgive borgene til nogen 
anden end den, der nu har dem, skal det ske i enighed og med begge parters 
råd og samtykke. Og kan man ikke få nogen anden, så de selv må holde 
dem, da skal de ligeligt afholde udgifterne halvt mod halvt og ligeligt råde 
for det i enighed. De fra Preussen og fra Kampen har henvist dette til hver
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sit råd og vil give svar herom til Lübeck, så snart de kan. Det tog til gengæld 
de fra Lübeck og deres parti forbehold overfor: hvis de ikke gik med hertil, 
de fra Preussen og deres parti, så vilde de angående borgene og tolden, og 
hvordan man skulde forholde sig hertil, forblive ved deres ret efter ordlyden 
af deres breve.

<13> . . J)
1) de udeladte artikler drejer sig om hanseatemes forhold i Bergen, Novgorod og om for

holdet til Lüneburg. - 2) Henning Podebusk.

[Omkr. 1373. 1. maj.] 288
Hansestædeme giver forholdsregler for Skånefareme og Norgesfareme.

Af skift i Rostock.

<1> Dette skal man sige til Skånefareme: at stædeme er kommet overens 
om, at den strid, der verserer mellem dem fra Rostock og dem fra Stralsund 
i forbindelse med det slagsmål, der opstod blandt dem i Skåne, skal i fred 
være stillet i bero, indtil stædeme nu med det første kommer sammen, og at 
enhver skal efterkomme dette under straf af liv og gods, og at enhver skal 
stille sig tilfreds med en afgørelse i mindelighed eller efter retskendelse og ik
ke skabe korporlig strid, hvorved stædeme kan komme i besværligheder.

<2> Fremdeles de folk, der inden for staden eller i stadens ejendom slår 
folk ihjel, derom skal man dømme i rådet. Dette skal man sige til Norgesfa
reme: . . .

1373. 4. maj. Visby. 289

Ærkebiskop Birger af Uppsala erkender at skylde den ærværdige mand 
Herr Jöns fra Burs, kannik ved kirkerne i Lund og Linköping samt provst o- 
ver den sydlige trediedel på Gotland, 30 mark sølv igutniske penge, at beta
le næstkommende påske.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

[1373]1) 7. maj. Lübeck. 290

Rådmændene i de vendiske, preussiske og livlandske hansest æder anmo
der ydmygst kong Valdemar Atterdag om at besegle freden i Stralsund med
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sit segl og fremfører samtidig en række klager over kongens fogeder og offici
aler.

Afskrift i Lübeckarkivet.

De ydmyge rådmænd i søstædeme fra den vendiske side og i Preussen, 
Livland og fra andre, der ved dette brevs givelse er forsamlet i staden 
Lübeck, til den glorværdige og stormægtige fyrste og herre herr Valdemar, 

de Danskes, Venders og Goters konge, vor nådige velynder, anbefaler sig i 
dybeste ydmyghed og i al ærbødighed med redebon vilje til at stå til tjeneste 
og vinde behag.

Nådige fyrste og herre. I ved jo, herre, at det overenskomstbrev, der er 
anordnet mellem Eder og Eders rige på den ene side og os og de andre, der 
er forbundet med os og indbefattet i den strid, vi havde, på den anden, sta
dig ikke er beseglet for os af Eder, således som det er aftalt og bestemt, selv 
om vort og vores brev dog til sin tid befandt og befinder sig i Stralsund. Derfor 
bønfalder vi Eder, stormægtige konge, særdeles indtrængende om, at I i 
denne situation værdiges at udvirke, at Eders desangående brev bliver fuld- 
stændiggjort og beseglet med Eders segl og bliver sendt til Stralsund, således 
som det er aftalt, så vort brev derefter sammesteds kan blive overgivet til 
Eders udsendinge. løvrigt ønsker vi, at I, berømmelige konge, skal have 
kendskab til, hvorledes mange af vore stæder og købmænd har beklaget sig 
hos os, veklagende over de svære tab og uretfærdigheder, der for nylig er til
føjet dem af Eders fogeder, officialer og mænd, nemlig over, at Jakob Niel
sen i det sidst forløbne år har bortfjemet en stor mængde guld og sølv i rede 
penge og forskelligt andet gods fra et strandet skib i Øresund, der da var 
reddet, og som tilhørte lybske borgere. Fremdeles at Peder Nielsen i dette 
indeværende år har bortfjemet forskelligt gods tilhørende borgere i Stral
sund fra to skibe, der var gået tabt i sundet Grønsund. Fremdeles over at i 
den tid, da I belejrede staden Flensborg, har Eders mænd bortfjemet og ta
get skibe der, som sammen med godset ombord tilhørte borgere i Wismar, 
og, som man siger, er kommet Eder i hænde; og heste, som tilhørte disse 
borgere fra Wismar, er i Åbenrå blevet frataget dem af Eders mænd. Frem
deles at Eders fogeder og officialer mange steder i Eders rige har indført nye 
og uretfærdige bestemmelser og toldsatser for vore købmænd, der færdes i 
Eders rige, idet de usømmeligt beskatter og uretfærdigt har lagt tynger på 
dem i strid med ret og mod vore friheder. Thi Niels Pedersen og rådmænde- 
ne i København har således krævet skat af de tyske købmænd, der bliver der
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vinteren over; de kræver og har oppebåret 16 grot af hver købmand for vin
teropholdet, det vil sige for ’winterlage’, nemlig otte grot til fogedeme og ot
te til rådmændene; og i Køge, i Malmø og i mange andre stæder og steder i 
Eders rige pålægges der dem slige og adskillige andre tynger. Og derfor an
råber vi ærbødigst og indtrængende Eder, stormægtige konge, at I af kærlig
hed til ret og under hensyntagen til vor stedsevarende tjenstvillighed værdi
ges til alvorligt at lægge pres på Eders fornævnte officialer og mænd og hol
de disse i tømme, og således udvirke hos dem, at det fornævnte gods, såvel 
det skibbrudne og andet gods, der således er frataget dem, som også det, der 
er blevet frataget dem ved de utilbørlige beskatninger, på tilbørlig vis bliver 
givet tilbage til vore fornævnte borgere og købmænd eller på anden måde 
omgående og ufortøvet bliver erstattet, og at I således vil påse, at sligt for 
fremtiden ikke begås af Eders mænd, idet I gunstigt og nådigt sikrer os og 
vore i vore friheder, sædvaner og rettigheder; lønnen som følge heraf vil I få 
hos Gud, ros og vore stedsevarende tjenester vil I få i denne verden; vi beder 
om, at Eders nådige svar angående det fornævnte måtte blive bragt tilbage 
af Henrik Stubbekestorp, overbringeren af dette brev, til hvem I skal værdi
ges at nære den tillid, når han nu overbringer det, som om det var os selv. 
Må kongernes konge bevare Eder frelst, uskadet og give Eder et langt liv. 
Skrevet dagen efter sankt Hans foran den latinske port under staden Lü
becks store segl, som vi alle for øjeblikket benytter.

1373. 22. maj. 291

Rådet i Lübeck overgiver biskop Bertram af Lübeck som opmand sit svar 
på hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs klager (af 11. apnl).

Afskrift i Lübeckarkivet.

Dette er vores, rådet i Lübecks svar på hertug Albrecht af Mecklenburgs 
klager, som han har fremført mod os.

<1> For det første, når han klager over, at vi ikke har ydet ham hjælp 
mod hans fjender, som vore breve indeholder, nemlig mod markgreven af 
Brandenburg, der, som han klager, for kongen af Danmarks skyld er blevet 
hans fjende, så svarer vi dertil dette: Da hertugen af Mecklenburg forkyndte 
for os, at markgreven af Brandenburg var blevet hans fjende, da forholdt vi 
os, som vore breve indeholder, og red til forhandling med markgrevens råd, 
og vi sendte vore bud og breve til markgreven selv og virkede for freden, så
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kraftigt som vi kunde; samme markgreve meddelte os til gengæld ved bud 
og i sine breve, at han ikke for kongen af Danmarks skyld var blevet hertu
gen af Mecklenburgs fjende, men fordi hertugen af Mecklenburg ikke havde 
holdt den tilsikrede fred, som han havde med ham, over for ham og hans 
venner, og at han inden for freden havde røvet og brændt i hans land og 
havde krævet løsepenge for de fanger, der skulde have henstand under sam
me våbenstilstand; ligeledes at hans broder, hertug Johan af Mecklenburg, 
havde røvet og brændt og hærget i hans land og forholdt ham borge, der 
hørte til markgrevskabet, så han som følge heraf måtte føre krig og kæmpe 
mod hertugerne af Mecklenburg. Desangående har vi foretaget akkurat så 
meget, som vi vilde have godtaget at modtage fra hertugen af Mecklenburgs 
side, hvis det havde drejet sig om os, idet vi vil opfylde så meget, som vi efter 
retten skal efter ordlyden af vore breve.

<2> Fremdeles når han klager over, at vi ikke havde det fastlagte mandtal 
af væbnede, nemlig 1000 mand, fuldtalligt til krigsførelsen, og at vore folk 
forlod kongen af Sverige og hans broder og drog fra landet Skåne, svarer vi 
dertil dette: For det første, at vi havde vor hærstyrke fuldtallig og endda en 
trediedel mere, end vi skulde have. Til det andet svarer vi således: vore folk 
drog fra Skåne til Møn, Falster, Lolland, hvilket skete i enighed med herrer
ne og stædeme, eftersom hertug Albrecht med sine folk selv drog med på 
det samme krigstogt. Og da de drog bort derfra og igen vendte tilbage til 
Skåne, da blev de adsplittede, så de ikke så hurtigt kunde komme tilbage til 
hæren; det forhindrede dårligt vejr og vind dem i, som det er vel vitterligt. 
Dog samlede vore folk sig igen, så snart de kunde, hvilket vi klart vil bevise, 
som vi med rette skal.

<3> Fremdeles når han klager over, at vi i tiden for forbundet har ført for
handlinger, truffet forhåndsaftaler og til sidst sluttet fred uden hans vilje og 
samtykke, hvorved man i høj grad har haft hans skade og fordærv for øje, så 
svarer vi dertil dette: at vi er ganske uskyldige på det punkt, eftersom vi i ti
den for forbundet hverken har ført forhandlinger eller truffet forhåndsafta
ler eller sluttet fred, og at ingen, der vil være retfærdig mod os, skal pådutte 
os det, eftersom vi har taget os i vare derfor, som vi med rette skulde. Ligele
des når han skriver, at vi i tiden for forbundet har ført forhandlinger, så sva
rer vi dertil dette: der var på begge sider enighed om, at hertugen af Meck
lenburg kunde føle sin vej frem og vi vores for at erfare, hvad hver især kun
de komme ud for, og det skulde enhver meddele den anden. Det har vi gjort 
og har meddelt ham det, hvad vi erfarede, og når vi red til aftalte forhand
linger, så meddelte vi ham og hans folk det, så de kunde møde op.
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<4> Fremdeles når han skriver om borgene i Skåne, som vi skulde have i 
vor varetægt, indtil vi havde godtgørelse for omkostninger og lidte skader, 
og derefter i to år, så siger vi dertil: når dette er indtrådt, nemlig at der fra 
borgene og landene er gjort os fyldest for omkostninger og lidte skader, da 
vil vi derefter gerne stå ham til svar på, hvad vi så med rette er ham skyldig. 
Og når han skriver om borgen Helsingør, så siger vi dertil dette: når den 
blev brudt ned, da skete det i enighed mellem herrerne og stædemes hø- 
vedsmænd, der den gang lå i felten.
<5> Fremdeles når han skriver om fangerne i København, at vi alene be
holdt dem, og at vi ligeledes beholdt, hvad der blev taget der, og at vi har 
unddraget ham andre fanger, så svarer vi dertil dette: både fanger og bytte, 
der blev fanget og taget i København og andetsteds, blev fordelt, og at det 
meste deraf tilfaldt ham og hans folk og meget lidt os og vore folk.

<6> Fremdeles når han skriver om brandskatten af landet Rügen, så siger 
vi dette: vi eller vore folk brandskattede aldrig noget gods på landet Rügen 
og har heller ikke modtaget nogen brandskat fra landet, hvilket er åbenbart 
og vitterligt nok.

<7> Fremdeles når han skriver om de forhåndsaftaler, der skulde være 
truffet med ham i Neubrandenburg, så siger vi dertil dette: de, der var der 
på vore vegne, har ikke over for ham sagt noget, der stred mod vore breve; 
herom skal de føre så meget bevis, som de med rette er pligtige til at føre.

<8> Fremdeles når han skriver, at vi, mens vi var i forbund med hinan
den, skulde vende alt til det bedste for ham, så svarer vi dertil dette: vi har, 
medens forbundet varede, vendt alt til det bedste for ham og hans børn i det 
omfang vi kunde og formåede det.

<9> Fremdeles når han skriver om hertugen af Sachsen, så svarer vi dertil 
dette: dengang, da krigen begyndte, kendte vi ikke til nogen vitterlig strid 
mellem hertug Erik af Sachsen og hertug Albrecht af Mecklenburg; men 
hertug Erik af Sachsen ønskede, at han under krigen kunde sidde i fred med 
hertugen af Mecklenburg og med stædeme her i landet, fordi han på hin si
de havet måtte tjene kongen af Danmark fra de lande og borge, som han 
havde i Danmark. Derom blev der holdt et møde i Lübeck, hvortil hertug 
Erik sendte sine råder og hertugen af Mecklenburg sine, og hvad der blev af
talt mellem de to herrer, det gav enhver den anden brev på, således at vi ik
ke selv modtog hertugen af Mecklenburgs løfter, men modtog dem til stæ
demes hånd1). Straks derefter, da hertugen af Sachsen angreb hertugen af 
Mecklenburgs land, gjorde det os ondt, og vi sendte vore bud og breve til
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ham desangående og havde gerne set, at deres strid havde jævnet sig i frede
lighed og i venskab. Da så hertugen af Mecklenburg meddelte os det, der 
var hændt ham fra hertugen af Sachsens side, da sendte vi for anden gang 
vore bud til ham2); så sendte han til gengæld den besked til os, at han gerne 
vilde holde dagtingning herom med hertugen af Mecklenburg. Havde han 
forbrudt sig, vilde han gerne yde erstatning, og han tilbød forlig i mindelig
hed eller efter retslig afgørelse; det vilde hertugen af Mecklenburg ikke tage 
imod fra ham men drog tværtimod ind i hans land og hærgede det med rov 
og brand. Hvad skade der er fulgt deraf, det er hans skyld og ikke vor, efter
som han ikke vilde holde nogen dagtingning med hertugen af Sachsen, hvil
ket dog havde været rigtigt efter ordlyden af de breve, som er udvekslet mel
lem ham og os.

<10> Fremdeles når han skriver om kvæget, der i den tid blev drevet in
den for vore bomme o.s.v., så siger vi dertil dette: Hvordan det blev for
handlet og bilagt, det er vitterligt nok, og vi formoder, at vi ikke yderligere 
behøver at svare derpå, eftersom sagerne er afsluttet.

Alt dette foranstående vil vi holde fast ved, som vi med rette skal, og vi 
håber, at den fornævnte hertug Albrecht af Mecklenburg er skyldig til med 
rette at erstatte al vor skade, som vi i medfør af krigen ifølge ordlyden af vor 
klage har lidt, og som vi har indgivet skriftligt mod den fornævnte hertug 
Albrecht af Mecklenburg til Eder, ærværdige fader i Gud og herre herr Ber
tram, biskop i Lübeck. Til vidnesbyrd om det for anskrevne har vi rådmænd 
i Lübeck ladet vore sekreter trykke under på dette brev i året 1373 efter 
Guds fødsel på den søndag, da man synger Vocem iocunditatis.

1) jf. nr. 285 § 8 - 2) hertug Erik af Sachsen.

292 1373. Omkr. 26. maj.1)

Gotfred Giese og Herman Bonynghusen lover at holde rådmændene i 
Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter fohan Win- 
man, der var død i Næstved.

Indførelse i Stralsunds Uber memorialis.

Gotfred Giese og Herman Bonynghusen lovede at holde de herrer råd
mænd i Stralsund skadesløse angående det arvegods, man skal på

minde om eller inddrive gennem Henrik Winman som følge af Johan Win- 
mans død, han, der var afgået ved døden i Næstved og hvis nærmeste arving
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samme Henrik, som han forsikrer, var, således at der ikke angående dette 
arvegods, der skal modtages af Henrik Winman i kraft af stadens brev, skal 
følge nogen fornyet påmindelse efter.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet.

1373. 27. maj. Lübeck. 293

Burchard Breyde og hans søn Bosseke Breyde, væbnere i Lübeck stift, 
sælger 10 mark evig afgift af landsbyen Damlos til Henrik v. Bülow, kannik, 
Meinhard Vredeland, Konrad Rorebrand, Bernhard Schepenstede og Jo
han Kromen, evige vikarer ved kirken i Lübeck og »eksekutorer af magister 
Bertold v. Brunsvigs testamente, salig ihukommelse, fordum ærkedegn i 
Ejdersted ved kirken i Slesvig«, for 100 mark lybsk.

Vidisse 1392 11. marts i Gottorp landsarkiv.

[1373]1) 1. juni. Stockholm. 294

Biskop Henrik af Slesvig beder Nils, ærkedegn i Linköping, om at foran
ledige en eftersøgning af hans syge søstersøn Henrik Hagenow og anmoder 
samtidig om indbetaling af visse pengebeløb.

Original i det svenske rigsarkiv.

Véd Henrik, af Guds nåde biskop af Slesvig.
Venskabelig hilsen tilforn. Ærværdige herr ærkedegn. Vi er meget 

foruroliget og ængstelig for Henrik Hagenow, som var med herr Henrik 
Welsteden, vor kapellan, ved indsamlingen af tiender hos Eder, og som han 
forlod syg hos Peter Brommen, hovmand. Thi han er søn af vor søster, og vi 
holdt og holder meget af ham. Da vi ikke ved, om han er levende eller død, 
har vi udsendt nærværende brevviser for at søge efter ham. Derfor beder vi 
Eder, herre og oprigtige og særlige ven, om, at I fortroligt vejleder samme 
brevviser i hans søgen efter ham og om nødvendigt giver ham en af Eders 
undergivne som vejfører med Eders åbne brev til alle undervejs; og hvis sam
me vor nevø er i live og vender tilbage til Eder, skal I vejlede ham og sørge 
for det nødvendige for hans tilbagevenden til os; og vi vil rundhåndet gen
give Eder det, der er givet ham, fuldt ud stolende på, at I i denne sag vil gø
re, hvad vi forventer. Abbeden af Alvastra har aflagt ed på at betale os 33
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mark som halvdelen af hans treårstiende. Hvis han ikke betaler, skal I kræve 
ham, eftersom vi har pålagt ham, at han skulle give Eder dem. Vi beder om 
svar. Skrevet i Stokholm den 1. juni under vort sekret. Herr ærkedegn. Vi 
beder Eder ligeledes om, at I skal opkræve de 12 mark, for hvilke en kalk er 
sat i pant, og anordne, at vi får dem.

1) angående året, jf. nr. 277.

295 1373. 6. juni. Fürstenberg a. O.

Kejser Karl 4. af Tyskland slutter forbund med hertug Albrecht 2. af 
Mecklenburg mod markgrev Otto af Brandenburg, hertug Stefan 2. den 
ældre af Bayern og hans sønner Stefan 3., Frederik og Johan 2. for at er
hverve markgrevskabet Brandenburg, som han har forlenet til sin søn kong 
Wenceslav af Böhmen, og lover hertug A Ibrecht hjælp til generhvervelse af 
de borge, der er pantsat til Brandenburg. »Ligeledes skal og vil vi i ord og 
gerning trolig som en ven bistå og hjælpe den høje fyrste herr Albrecht, kon
ge af Sverige og vor kære slægtning, og hans arvinger til, at de forbliver ved 
kongeriget Sverige, og på samme måde hertug Albrecht den yngre af Meck
lenburg, kong Valdemar af Danmarks dattersøn, til, at han forbliver ved 
kongeriget Danmark, hvis den samme kong Valdemar dør og ikke efterlader 
sig lovlige arvinger af mandskøn«. . .

Afskrift i vidisse i Schwerinarkivet.

296 1373. 6. juni. Fürstenberg a. O.

Wenceslav, konge af Böhmen, markgreve af Brandenburg og hertug af 
Schlesien, slutter med samtykke af kejser Karl 4. af Tyskland forbund med 
hertug Albrecht 2. af Mecklenburg mod markgrev Otto af Brandenburg, 
hertug Stefan 2. den ældre af Bayern og hans sønner Stefan 3., Frederik og 
Johan 2. for at erhverve markgrevskabet Brandenburg og lover hertug Al
brecht hjælp til generhvervelse af de borge, der er pantsat til Brandenburg. 
»Ligeledes skal og vil vi i ord og gerning trolig som en ven bistå og hjælpe 
den høje fyrste herr Albrecht, kongen af Sverige og vor kære slægtning, og 
hans arvinger til, at de forbliver ved kongeriget Sverige, og på samme måde 
hertug Albrecht den yngre af Mecklenburg, kong Valdemar af Danmarks
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dattersøn til, at han forbliver ved kongeriget Danmark, hvis den samme 
kong Valdemar dør og ikke efterlader sig lovlige arvinger af mandskøn«. . .

Afskrift i vidisse i Schwerinarkivet.

[1373] 12. juni. 297

De preussiske stæder meddeler rådmændene i søstædeme, at de vil rådfø
re sig med Kampen om tolden i Skåne, udtaler deres mening om forskellige 
interne hanseatiske forhold og ønsker oplyst, om kongen af Danmark har 
svaret.

Afskrift i Stralsund.

f | ^enstvillig venlig hilsen i al mulig velvilje og med ønske om alt godt 
JL tilforn.

I skal vide, kære herrer og venner, at vore bud, der har været hos Eder i 
Lübeck, har underrettet os vel, nemlig angående tolden i Skåne: man er 
skiltes fra dem fra Kampen, der også var til stede på hansedagen, med den 
aftale, at vi i løbet af kort tid vil lade vore begges råd træde sammen og sen
de Eder et svar desangående.1) Derfor beder vi Eder venligt, at I ikke bliver 
utålmodige angående dette, eftersom vi vil fremme det, så hurtigt vi kan . . . 
Ligeledes beder vi om, at hvis I har svar fra kongen af Danmark, nemlig på 
det brev, der blev sendt ham2), at I så sender os en afskrift af svaret med 
denne brevviser, det vil gøre os forpligtede. Gud være med Eder. Byd over 
os. Skrevet på den hellige treenigheds dag under staden Danzigs segl, som vi 
bruger for os alle.

Rådmændene i stæderne i Preussen: Kulm, Thom, Elbing, Danzig, Kö
nigsberg, at give til rådmændene i søstædeme.

1) nr. 287 - 2) nr. 290.

1373. 22. juni. 298

Lars Oluf sen af Øse skøder Kalsgård i Skast herred til kronen.

Kalundborgske registratur (1476).

ITV brev, at Lars Olufsen af Øse skøder Brunk på kong Valdemars vegne en 
1—J gård, som kaldes Kalsgård i Skast herred i Varde syssel. Givet 1373 ons
dag før Johannes Døberens dag.
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Registratur 1519 (Breve udleveret til Eiler Bryske).

Fremdeles et latinsk brev, lyder på Kalsgård i Skast herred i Varde syssel.

299 1373. [Omkr. 22. juni.]1)

Tingsvidne om, at Lars Oluf sen af Øse har skødet Kalsgård i Skast herred 
til kong Valdemar.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles et tingsvidnebrev, som Brunk udtog på Varde sysselting, under 
gode mænds segl af den ordlyd, at Lars Olufsen af Øse skødede ham på 
kong Valdemars vegne en gård, som ligger i Skast herred, og som kaldes 

Kalsgård, med alt dens tilliggende til evig besiddelse. Givet i det Herrens år 
1373.

1) jf. nr. 298.

300 1373. 28. juni. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger biskop Henrik af Slesvig at fremskynde afsen
delsen af oplysninger om johanniterhusenes personer og midler i hans kol- 
lektorområde.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder Henrik, biskop af Slesvig, det apostoliske sæ
des nuntius, hilsen og apostolisk velsignelse.

For nogen tid siden, nemlig den 10. i sidstforgangne februar måned på- 
lagde vi de foresatte for stiftelseme i dit kollektorområde ved apostolisk 
åbent brev, som vi rettede til dig, at de inden en måneds frist skulde skaffe 
sig fuld underretning om sankt Johannes Jerusalemitanerens hospitals huses 
personer og midler i de under deres områder hørende stæder og stifter og 
sørge for at lade denne underretning tilgå dig, og ved et andet lukket brev 
fra os pålagde vi dig, at du skulde sørge for, så hurtigt du kunde, at tilstille 
vort kammer denne underretning eller de derom affattede og til dig overgiv
ne skrivelser samt navnene på dem, som var forsømmelige i dette; og derfor, 
da det er påtrængende nødvendigt, at vi hurtigt får denne underretning, 
formaner og pålægger vi dig, vor broder, strengt ved apostolisk brev, at du
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ikke undlader med det gode eller med det onde at rykke samme beskikkede 
personer for dem og straks tilstiller vort nævnte kammer de skrivelser, du får 
fra disse, og giver os et skriftligt svar om, hvad du har foretaget dig des
angående. Givet i Avignon den 28. juni i vort tredie (pontifikats)år.

1373. [Efter] 29. juni. Rostock. 301

Reces af hansedagen i Rostock.

Afskrifter i Lübeck og Stralsund.

Lubeck:
Det skal være vitterligt, at de stæ- 

der, der nu på St. Peders og Paulus’ 
dag var i Rostock, . . .

<2-6>0 . . .
<7> Fremdeles sendte stædeme i 

Preussen et brev til fornævnte stæ- 
der, der nu var forsamlet i Rostock; 
deri stod en artikel, som ord til an
det lød således: (herefter et udtog af 
nr. 297).

<8> Der skal ligeledes ske indbe
retning om dem fra Stargard, som 
ikke vil besegle brevet om overens
komsten, der skal gives til kongen, 
hvis man ønsker det, og hvis det er 
nødvendigt.

<9> mangler.

Stralsund:
I det Herrens år 1373 på de helli

ge apostle Peders og Paulus’ dag for
samledes stædemes udsendinge i 
Rostock.

<2-6> mangler
<7> Først blev der læst et svarbrev 

fra Preusserne, som havde nedenfor - 
anførte ordlyd: Tjenstvillig venlig 
hilsen (o.s.v. = nr. 297).

<8> mangler.
<9> Den uenighed mellem fisker

ne fra Rostock og Stralsund, der er 
opstået i Skåne, skal henstå uafgjort 
til den førstkommende forsamling af 
stædeme. Dette skal enhver under
rette sine om.

1) de udeladte artikler vedrører møntforholdene og forholdet til ærkebiskoppen af Bre
men.

1373. 30. juni. Avignon. 302

Pave Gregor 11. pålægger ved en cirkulærskrivelse en række ærkebiskop
per, herunder ærkebiskoppen af Lund, på ny at afholde provinskonczlier ef-

13 - D.R.B. 3. Række. IX
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ter i forvejen at have pålagt deres lydbiskopper at afholde lokale synoder 
som forberedelse hertil.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | ^il den ærværdige broder (Matteo), ærkebiskop af Palermo, hilsen og 
-L apostolisk velsignelse.

Skønt det til efterlevelse af de hellige kanoniske regler om bodsdisciplin og 
om sædernes forbedring, navnlig af gejstlighedens, er blevet anordnet af de 
hellige fædre, at ærkebisperne med deres lydbisper ikke må undlade at af
holde provinskirkemøder1), er dog denne afholdelse næsten overalt i verden 
gennem lange tider blevet undladt på forsømmelig vis - hvilket vi anfører 
med smerte - hvorfor samme gejstlighed i ingenlunde ubetydeligt omfang er 
afveget fra renheden i sin oprindelige status og i nyere tid på mangfoldig vis 
har svigtet den. Idet vi har overvejet en hensigtsmæssig forbedring af disse 
forhold og ikke ser, at denne forbedring kan ske mere hurtigt og mere virk
ningsfuldt end ved, at de fornævnte provinskirkemøder på ny afholdes, så 
hensigtsmæssige forholdsregler træffes angående overholdelse af de gamle 
bestemmelser og angående nye retstilfælde, som ofte dukker op i den gejstli
ge stand, og som bør komme til orde på de samme concilier, pålægger vi dig 
derfor, kære broder, ved denne apostoliske skrivelse, at du sørger for inden 
for en seks måneders frist efter forelæggelse af dette brev for dig, eller det er 
blevet offentliggjort i din kirke, at lade et provinskirkemøde afholde i din 
provins, til hvilket dine lydbisper og andre kirkers og klostres prælater i din 
provins, som vanligt bliver sammenkaldt, skal give møde, enten i din kirke 
eller et andet sted inden for nævnte provins; på dette møde kan du og dine 
lydbisper på viselig måde behandle og også træffe bestemmelser om det, 
som vil tjene til lovprisning af Gud og til forbedring af gejstlighedens og fol
kets levned og sæder, samt også til det, der tjener til kirkernes og andre 
fromme steders behov og tarv, således som du og samme lydbisper måtte 
finde det tjenligst, idet I tillidsfuldt kan henvende Eder til det apostoliske 
sæde for at få støtte i dettes autoritet og opnå dettes gunst. Og for at nævnte 
lydbisper, der kommer til dette kirkemøde, kan være fuldt ud oplyst om, 
hvad der skal behandles på dette, ønsker vi, at du på vore vegne befaler 
dem, at de før selve kirkemødet sørger for at afholde deres egne synoder og 
på disse indgående behandler de overtrædelser, der bør rettes, de mangler, 
der skal udbedres, og de kirkelige tarv, som skal fremmes, samt at du sam
menkalder og afholder sådanne kirkemøder årligt, som det er bestemt i de
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hellige kanoniske regler, idet du skriftligt skal meddele denne sammenkal
delse og afholdelse, når du foretager dem, for at vi kan vide, om du har ad
lydt denne vor befaling. Givet i Avignon den 30. juni i vort tredie (pontifi- 
kats)år.

På samme måde til hver enkelt af de nedenforanførte ærkebisper og pa
triarker . . . Til ærkebisperne af . . . Lund.

1) jf. Hinschius, Kirchenrecht III 634 flg.

1373. 2. juli. Avignon. 303

Pave Gregor 11. pålægger provsterne ved kirkerne i Nîmes og Branden
burg og skatmesteren ved kirken i Lübeck i nærheden af Bremen at forkyn
de pavens brev med resultatet af processen mod de borgere i staden Bre
men, som overfaldt gejstligheden og plyndrede kirkerne sammesteds, mens 
biskop Henrik af Slesvig var provst i denne by.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

[1373. juli.] 304

Optegnelse om, at der til det apostoliske kammer er indgået 500 floriner 
fra biskop Henrik af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius og kollekt or i Sve
rige, Norge og Danmarks riger.

Notits i Vatikanet.

Fremdeles 500 floriner fra herr Henrik, biskop af Slesvig, det apostoli
ske sædes nuntius og kollektor i rigerne Sverige, Norge og Danmark, af 
de penge, han har fået og indsamlet i det kollektorområde, der var bestemt 

for ham, og hvilke alle tilhører det apostoliske kammer, og om hvilke han vil 
gøre fuldstændigt rede for i det regnskab, som han skal aflægge.

1373. 1. august. 305

Marina Esgersdatter, enke efter Jakob Herlugsen, pantsætter Havegård i 
Egemarke, to gårde i A Igestrup, en gård i Merløse og en gård i Borup til rid
deren herr Oluf Bjørnsen for 25 mark sølv.

Original i rigsarkivet.
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Marina Esgersdatter, enke efter Jakob Herlugsen, til alle, der ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidig, skal vide, at jeg i medfør af et sandt lån i 
sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser herr Oluf Bjømsen, 
ridder, for 25 mark sølv, som fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger af 
mig eller mine arvinger førstkommende Mortensdag i gode og gængse lybske 
penge og sterlinger og i ingen andre værdier. For disse 25 mark sølv pant
sætter jeg med dette brev til nævnte herr Oluf mit gods i Egemarke, kaldet 
Havegård, fremdeles to gårde i Algestrup, nemlig i Føllenslev sogn, på hvil
ke Niels Ovesen og Peder Læter bor, fremdeles i Merløse, nemlig en gård på 
otte ørt ug skyldjord, på hvilken Peder Hvid bor, og en gård i Borup, nemlig 
et halvt bol skyldjord, på hvilken Jakob Rask bor, med alle tilliggender til 
nedennævnte gods, nemlig agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt 
og tørt, intet undtaget, som skal indløses for nævnte sum sølv til fornævnte 
termin, nemlig Mortensdag, hvilket år det end måtte lykkes mig at indløse 
det. Denne betingelse blev aftalt, at samme herr Oluf årligt skal nyde frug
terne og indtægterne af dette gods, uden at de på mindste måde bør fradra
ges i gældens hovedstol, indtil godset lovligt indløses til nævnte termin. 
Fremdeles skal nævnte herr Oluf have fuldmagt til at indsætte og afsætte 
undergivne på dette gods og til frit at råde over det efter eget tykke, indtil 
det som ovenfor nævnt lovligt indløses. Fremdeles skal for det år, i hvilket 
nævnte gods af mig eller mine arvinger indløses fra herr Oluf selv eller hans 
arvinger, herr Oluf selv eller hans arvinger nyde afgiften af nævnte gods for 
det år tillige med sølvet, uden at den på mindste måde må fradrages i gæl
dens hovedstol. Ydermere forpligter jeg mig eller mine arvinger til ganske at 
holde fornævnte herr Oluf Bjømsen skadesløs for de bondebygninger, han 
måtte have bygget på fornævnte gård Havegård, efter kendelse af to af mine 
venner og to af hans. Til vidnesbyrd herom er mig segl hængt under dette 
brev, tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, de herrer riddere Pe
der Grubbe og Jakob Olufsen. Givet i det Herrens år 1373 på sankt Petrus in 
advinculadag.

306 1373. 10. august.

Nicolaus Köller og Fikke v. Gribow, riddere, og Reimer v. Neuenkirchen 
og Michael Horn, væbnere, vidimerer kong Valdemar Atter dags brev af 
1338 9. maj og kong Magnus af Sveriges af 1343 18. oktober.
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Original i Anklam.

Vi Nicolaus Köller, Vicke v. Gribow, riddere, som bor i højhedsom
rådet tilhørende de berømmelige fyrster, nemlig de herrer Vartislav, 
Bugislav, brødre, yngre hertuger af Stettin, som bor på borgen Wolgast, 

samt Reimer v. Neuenkirchen og Michael Horn, fornævnte fyrsters væbne
re, erkender offentligt over for alle, der får dette brev at se eller hører det 
læse, og erklærer med dette brev, at vi har været til stede, set og hørt breve 
af de berømmelige og velbyrdige fyrster de herrer konger, nemlig Magnus, 
af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne, samt Valdemar, Danmarks 
konge, ufordærvede, ustungne og ubeskadigede i enhver henseende og be
seglede med deres rette hele segl, og disse breves ordlyd, nemlig ordlyden af 
det første, var denne: Valdemar, af Guds nåde arving til Danmarks rige 
(o.s.v. = DRB. II 12 nr. 82). Men ordlyden af det andet brev efter række
følgen var denne: Magnus, af Guds nåde Sveriges konge, til alle, der ser det
te brev (o.s.v. = DRB. III 1 nr. 373). For at vor fornævnte erklæring altså 
kan lyse i større klarhed, har vi Nicolaus Köller, Fikke v. Gribow, riddere, 
samt Reimer v. Neuenkirchen og Michael Horn, væbnere og svende, ladet 
vore segl hænge under i vor sikre viden; og de er hængt under dette brev. 
Givet i det Herrens år 1373 på selve martyren sankt Laurentius’ dag.

1373. 14. august. Lüchow. 307

Hartvig Zabel og Heine Borstel meddeler kong Valdemar Atterdag, at de 
har overværet hans høvedsmænds opgørelse med borgerne i Lüchow, og be
der kongen om at afregne 1864 mark penge og 6 skilling.

Original i rigsarkivet.

I skal vide, kære nådige herre herr Valdemar, konge af Danmark, og alle 
de, der ser, læser eller hører dette brev, at vi, Hartvig Zabel og Heine 

Borstel erkender og bevidner med dette åbne brev, at vi har været til stede 
ved den opgørelse, hvor Eders høvedsmænd har afregnet med de gode folk 
og borgere i Lüchow, for hvilken enhver tilbød at aflægge ed for os. Sum
men for opgørelsen beløber sig til 1864 mark penge og seks skilling, og vi be
der om, at I udreder disse penge til rette tid, så at de ikke heri lider nogen 
skade. Sker det ikke, kan vi ikke forvinde det. Ligeledes beder vi Eder om, at 
I, når de er erlagt, da får et kvitteringsbrev fra rådet i Lüchow. Til vidnes-
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byrd om disse forskrevne punkter har vi fornævnte med vort vidende hængt 
vore segl under dette brev, der er skrevet og givet i Liichow i året 1373 efter 
Guds fødsel på den hellige aften før vor kære frues himmelfart.

308 1373. Omkr. 15. august.1)

Indførelse i Niederstadtbuch om, at den strid, der i 1367 har været mel
lem Arnold Vos, borger i Slagelse, og Henrik Schonenberg, Lambert v. Bor
ke og Gerhard Koesfeld om penge, der blev afkrævet de fremmede på fed
dene i Skåne, er bragt til behørig afslutning.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Arnold Vos, borger i Slagelse, der var til stede for 
rådet, anklagede Henrik Schonenberg den ældre, Lambert v. Borke 
og Gerhard Koesfeld for tab i forbindelse med de penge, som Peder Eskilsen 

i det Herrens år 1365 afpressede de fremmede, der lå på feddene i Skåne, 
hvilke penge samme Peder mod en forpligtende kaution eftergav samme 
Henrik, Lambert og Gerhard, og denne sum var 150 mark lødigt. Af den 
grund erkendte samme Arnold Vos sammesteds for rådmændene, først, at 
denne hovedsum, nemlig 150 lødigt, fuldt ud var betalt ham. Han erkendte 
ligeledes, at der var givet ham 21 mark lødigt for hans (rente)tab, og med 
hensyn til al anden strid, som var mellem dem, henskød begge parter sig til 
rådet i Lübecks velvilje. Derfor afgav fornævnte råd den endelige dom mel
lem de ovennævnte parter, at fornævnte Henrik Schonenberg, Lambert og 
Gerhard ikke skylder denne Arnold ydermere; og således blev denne sag 
mellem dem endeligt bilagt og afsluttet. Forhandlet i det Herrens år 1367 
omkring pinsedag2) og senere skrevet således på rådets befaling.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet. - 2) 5. juni.

309 1373. 23. august. Villeneuve.

Pave Gregor 11. pålægger en række af sine nuntier, derunder biskop 
Henrik af Slesvig, at de af de efterladenskaber efter gejstlige, som paven har 
forbeholdt sig, ved overdragelsen skal betale de afdødes gæld og deres be
gravelser, og understreger, at forbeholdet ikke gælder de afdødes private er
hvervelser, eller hvad de har henlagt til gavn for deres kirker eller beneficier.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Johannes Mau- 
berti, kantor ved kirken i Noyon, det apostoliske sædes nuntius, hil

sen og apostolisk velsignelse.
Da vi for nylig ønskede at drage omsorg for kirkernes, klostrenes og andre 

kirkelige beneficiers tarv, lod vi med apostolisk myndighed ved vort brev1) af 
en vis ordlyd anordne, at hvis og når det sker, at nogle prælaters eller andre 
kirkelige personers - verdensgejstliges eller regelbundnes - gods og tilgodeha
vender og gæld før deres død findes af os at være reserveret for den romerske 
kirke til dens påtrængende behov, skal disse prælaters og andre ligeledes af
døde kirkelige personers gæld, som de havde pådraget sig i medfør af de kir
kers, klostres eller beneficiers tarv, som de forestod, udredes af dette på den 
måde reserverede gods; og ligeledes skal passende og sømmelige udgifter til 
begravelse udredes i overensstemmelse med de afdøde personers stand og 
stilling; og aflønning af sammes tjenere skal ske efter person og fortjenester; 
og hvis de således afdøde virkeligt skyldte nogen noget skal dette betales; og 
bøger og andet, som denne afdøde har erhvervet i kraft af sin fædrenearv el
ler ved sit eget personlige arbejde eller på anden måde end i kraft af den kir
ke eller det beneficium, som han forestod, skal undtages i det nævnte gods, 
hvis han da har en lovmæssig arving, ellers ikke, og dette vort forbehold skal 
på ingen måde udstrækkes til de bøger, kalke, kors, klæder og andre prydel
ser, der fra gammel tid, nemlig før den således afdødes tid, eller af denne i 
sin levetid uden svig er henlagt til disse kirkers, klostres og andre beneficiers 
brug, som han forestod, ej heller på nogen måde til senge, vinkar og andet 
løsøre eller til nødvendige våben til værn for disse stiftelser, kirker og klostre 
og beneficier eller til okser og andre dyr og ejendele, der ligervis fra gammel 
tid er henlagt til disse kirkers eller klostres og beneficiers landvæsen eller til 
andet brug. Derfor pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du 
omhyggeligt overholder denne vor vilje og forordning og sørger for, at den 
ubrydeligt overholdes af de underkollektorer, der er udpeget af Dig, og alle 
andre, idet Du skal vide, at vi giver vore stiftsbiskopper et andet brev med 
befaling om, at de skal lade vor vilje og forordning forkynde, og at hvis no
gen bliver fundet skyldige i utilbørlig opkrævning mod vor vilje og forord
ning, vil vi straffe dem således, at det skal blive til eksempel for de øvrige. 
Givet i Villeneuve, Avignon stift, den 23. august i vort tredie pontifikatsår. .
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På lignende måde til Henrik, biskop af Slesvig, det apostoliske sædes nun
tius.

1) 1373 21. august, jf. Anal. Vat.-Belg. XX 376 nr. 2273.

310 1373. [Omkr. 23. august?]1). Villeneuve. 310
Pave Gregor 11. forbyder en række af sine nuntier, herunder biskop Hen

rik af Slesvig, at udlåne af de penge, de har indsamlet som kollektorer, og 
sælge de kostbarheder, som de har fået i hænde med det gods, der var reser
veret efter afdøde gejstlige.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Bemardus Ca- 
riti, kannik i Paris, det apostoliske sædes nuntius, hilsen og aposto

lisk velsignelse.
Vi har for nylig hørt, at nogle kollektorer af frugter og indkomster, der 

skyldes det apostoliske kammer, ikke tager de mangfoldige og forskelligarte
de behov i agt, der hviler på os og på det fornævnte kammer, især hvad an
går forsvaret af vor brud, den romerske kirkes landområder og rettigheder, 
og at de drister sig til at udlåne de mangeartede pengesummer, der er ind
samlet af dem, og som tilkommer det fornævnte kammer, til forskellige per
soner. Idet vi derfor i denne sag ønsker at drage omsorg for nævnte kam
mers ubeskårne indtægter, forbyder vi Dig, gode søn, strengt ved dette brev, 
at Du drister Dig til at udlåne nogle af disse pengesummer, der er modtaget 
og i fremtiden vil blive modtaget af Dig, til nogen uden vor eller vor kam
mermester eller skatmesters særlige befaling; og hvis Du handler anderledes, 
pådrager Du Dig bandlysning ved selve handlingen. Og desuden forbyder vi 
Dig ligeledes under samme straf, at Du af gods tilhørende prælater og andre 
kirkelige personer, som måtte befindes at være blevet reserveret af os, uden 
vor eller fornævnte kammermester eller skatmesters særlige og udtrykkelige 
befaling sælger bøger, guld- eller sølvkar, ringe, kostbare sten, kapper, mi
traer, paramenter, hyrdestave eller andre kostbarheder eller tillader, at det 
sælges af de underkollektorer, der er udpeget af Dig. Men såsnart noget af 
disse bøger, kar, ringe, sten, kapper, paramenter og andre kostbarheder 
kommer Dig eller fornævnte underkollektorer i hænde, skal Du sørge for at 
underrette os eller personalet i vort fornævnte kammer og sende og tilstille
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dette kammer det, såsnart Du på passende måde kan. Givet i Villeneuve, 
Avignon stift, den . . J) i vort tredie pontifikatsår.

På lignende måde blev der skrevet til Henrik, biskop af Slesvig, det apo
stoliske sædes nuntius.

1) datoen er ikke indført i kopibøgeme, men jf. nr. 309.

1373. 9. september. 311

Johan Bojeneve, hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs foged i Schwerin, 
afholder udgifter til en sendemand til Flensborg.

Regnskab i Schwerin.

Idet Herrens år 1373 ... Den følgende fredag1) 1 mark til en udsending 
til Flensborg samt til hans støvler ...

1) sigter til den foregående notits, der dateres dagen før jomfru Maries fødselsdag.

1373. 14. september. Stockholm. 312

Biskop Henrik af Slesvig, pavens nuntius og kollektor i Danmarks, Norges 
og Sveriges riger, kvitterer for modtagelsen af 875 mark 2 ørtug svenske pen
ge af den sidst pålagte treårstiende af provst, dekan, ærkedegn, kanniker og 
præster ved kirken i Uppsala.

Original i det svenske rigsarkiv.

1373. 16. september. 313

Rådet i staden Wismar beder rådet i staden Lübeck om at foranledige til- 
bagegivelse af 43 køer og 2 heste, som Henning Strömekendorp og Regner 
Gast, borgere i Wismar, havde købt i Flensborg og ladet føre til Klausdorf i 
Holsten, men som lybske borgere og slagtere havde frataget dem og ført til 
Lübeck.

Original i Lübeckarkivet.

Rådmændene i staden Wismar til de anbefalelsesværdige og ærværdige 
i.mænd, de herrer rådmænd i staden Lübeck med ærefuld og kærlig 
hilsen.
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De gode mænd Henning Stromekendorp og Regner Gast, vore medbor
gere, har givet møde for os og under alvorlige besværinger berettet for os 
om, hvordan de lod nogle dyr, i et antal af 43 køer og 2 heste og købt af dem 
i Flensborg, af deres visse udsendinge føre og drive til en gård, kaldet Klaus - 
dorf, i landet Holsten. Disse ovennævnte dyr blev frataget vore fornævnte 
medborgere af Eders medborgere og slagtere og ført til Eders stad, således 
som vi allerede tidligere har skrevet til Eder om, hvilket vi tror, ikke kan væ
re skjult for Eder, gode mænd; ligeledes, at de fornævnte dyr vides kun at 
vedkomme og tilhøre disse vore fornævnte medborgere og ingen andre, det 
bekræftede de samme med deres ed i vor nærværelse. Derfor beder vi Eder, 
agtværdige og gode mænd, så indtrængende vi kan, om, at I værdiges så at 
anordne, at vore fornævnte medborgere med rette virkning kan forlange og 
få tilbørlig og fuld erstatning af Eders medborgere og slagtere for deres dyr, 
der som fornævnt blev frataget dem af samme. Hvis der bliver rejst klage 
mod eller følger sag efter for Eder eller Eders efterfølgere i medfør af de for
nævnte dyr, kan I have sikker regres til os og nære fuld tillid til, at vi vil fri
tage og frigøre Eder herfor, idet vi fuldt ud vil holde Eder skadesløse. Givet i 
det Herrens år 1373 fredagen efter det hellige kors’ oprejsning under vort 
sekret, påtrykt på bagsiden af dette brev til vidnesbyrd om alt det fornævn
te.

314 [Efter 1373. 17. september - før 1374 12. maj]1).
Johan Ratzeborg lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for 

deres brev angående gods, der var efterladt i Halmstad af den afdøde Didrik 
Grawedag.

Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

Johan Ratzeborg lovede at holde de herrer rådmænd skadesløse angående 
noget gods, man skal mane gennem Nicolaus Grallow i Halmstad, Hal

land, på de nævnte2) Johans og Johan Lensans vegne med stadens åbne 
anbefalings- og bemyndigelsesbrev; og dette gods efterlod Didrik Grawedag, 
der var afgået ved døden sammesteds.

1) indførelsen er den 7. på siden; den 5. er dateret år 73 martyren St. Lamberts dag, den 
9. År 74 dagen efter Kristi himmelfartsdag. - 2) d.v.s. de under retsforhandlingens forløb 
nævnte.
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1373. 2. oktober. Katslosa. 315

Anders Jakobsen af Tosterup, ridder, sælger gården Sovrod og Ormands 
til kong Valdemar 4. Atterdag.

Original i rigsarkivet.

Jeg Anders Jakobsen af Tosterup, ridder, erkender og bevidner åbent 
med dette brev, at jeg har solgt og tilskødet den højbåme fyrste, min 

nådige herre herr Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, hans 
arvinger, hans efterkommere og Danmarks rige gården Sovrod og Ormanås 
med alt deres tilbehør, at besidde evindelig; og jeg har oppebåret fuldt og 
fået fyldestgørelse herfor efter mit nøje og efter min vilje, og jeg og mine ar
vinger skal og vil frigøre de fornævnte gårde og det fornævnte gods for dem 
over for enhver, der med loven måtte ville rejse krav på det. At alle disse for
hold forbliver varige og faste, derpå har jeg vidende ladet mit segl hænge 
under dette brev; og at dette er sket, derom er herr Niels Jensen, ærkebiskop 
af Lund, Folkvin, provst, herr Mogens, dekan, korherrer i Lund, herr Hen
ning Podebusk den unge, herr Mathias Ketelhot, herr Timme Meinerstorp 
og herr Wrenzel van Bomenstorp, riddere, vidner; og til vidnesbyrd om alt 
dette har vi hængt vore segl under dette brev, der er givet og skrevet i Kats- 
losa år 1373 efter guds byrd den første søndag efter den hellige ærkeengel 
sankt Mikkels dag.

1373. 8. oktober. Ribe. 316

OlufJensen, ærkedegn i Ribe, lover Bonde Jensen og Niels Lille i Otters
bøl, som har afgivet erklæring om at være Rughusets undergivne, at ville 
støtte dem i deres krav om tilbagegivelse af beslaglagt besætning på deres 
gårde.

Efter tryk hos Terpager.

Vi Oluf Jensen, ærkedegn ved kirken i Ribe, bringer det med dette brev 
til kundskab for alle, hvem det vedkommer, at i det Herrens år 1373 
dagen før den hellige Dionysius’ og hans fællers dag tilstod Bonde Jensen og 

Niels Lille, også kaldet Stålø, lægmænd fra Ottersbøl i Mjolden sogn, i vor 
nærværelse offentligt, at de hørte til husstanden på det gods, som lå til stif
telsen Pughus i Ribe, selv om Niels Jensen, kaldet Slet, væbner til Gudum-
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lund, og hans foged Niels Pedersen i nævntes navn i adskillige år med vold 
og med fare for liv og lemmer havde lagt tynger på dem og tvunget dem til 
at yde og erlægge afgifter af det gods, som tilhørte nævnte stiftelse Pughus, 
og på hvilket de sagde de boede, til fornævnte Niels Pedersen i nævnte Niels 
Slets navn. Efter denne i retten gyldigt aflagte bekendelse har vi, som sam
men med vor embedsfælle, den herre kantor i Ribe, ved apostolisk myndig
hed er beskikket som klosterlig ordinator1) med ret til at kræve restitution2) 
af det gods, som tilhører Pughus, lovet, at vi vilde arbejde for tilbagegivelse 
af de trækdyr, okser og køer3), som tidligere blev frataget dem i nævnte hus’ 
navn af herr Henrik van der Osten, ridder, høvedsmand på borgen Ribe, 
idet de forpligtede sig (til gengæld) til under straf af bandlysning og under 
båndlæggelser af alt deres gods, nuværende og fremtidigt, ikke i fremtiden 
at ville eller burde svare indkomsterne af det gods, som de boede på, til no
gen anden end til forstanderen for nævnte hus. Efter denne forpligtelse har 
vi i husets navn stillet forslag om, at de som nævnte hus’ undergivne - med 
fradrag af visse udgifter og udlæg - får tilbagegivet alt det, som tidligere var 
frataget dem, og som de skal give altsammen tilbage i vore eller nævnte hus’ 
forstanders hænder, dersom de begge eller en af dem nogensinde handler 
imod ovennævnte forpligtelse. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt un
der dette brev. Givet i Ribe ovennævnte år og dag.

1) d.v.s. en gejstlig person, som af en gejstlig øvrighed har fået overladt omsorgen for en 
gejstlig institutions verdslige anliggender. - 2) d.v.s. føre proces om tilbagegivelse af om
stridt gods. - 3) d.v.s. holdsfæ; tilsyneladende har lensmanden beslaglagt besætningen i 
overensstemmelse med Pughusets krav.

317 1373. 13. oktober. Nykøbing F.

Kalle Jensen fra Fuglse herred pantsætter med samtykke af sin hustru He
lene sit gods i Tuse herred, Frølunde, godset på Hindsholm og alt sin hu
strus gods i Danmark til kong Valdemar 4. Atterdag for 1000 mark lødigt 
sølv.

Original i rigsarkivet.

Jeg Kalle Jensen af Fuglse herred erkender og bevidner åbent med dette 

brev, at jeg som ret pant har pantsat den højbåme fyrste, min nådige 
herre herr Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, disse godser, 
der står skrevet herefter. For det første gården Udby, der ligger i Tuse her-
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red, til hvilken der ligger tre bol jord og en brydegård, den giver to pund 
kom i skyld. Fremdeles gården Billeberg i det samme herred, som herr Ture 
Knudsen nu har, og ligeledes en brydegård, dertil ligger eet bol jord, den 
giver en læst kom i skyld, og dertil ligger fire gårdsæder. Fremdeles Frølun
de, der ligger ved Tåmborg, og godset på Hindsholm, der ligger på Fyn, og 
dertil alt det gods, som min hustru Helene har, hvor det end er beliggende i 
Danmark, det hedde, hvad det hedde kan. Og alle disse forskrevne godser 
har jeg lovligt og rettelig pantsat og udlagt til min nådige herre, den for
nævnte kong Valdemar, hans arvinger og hans efterkommere for 1000 mark 
lødigt sølv. Og alle disse godser har jeg udlagt og pantsat for min egen og 
min hustru Helenes nøds skyld. Og min fornævnte kære herre skal og må 
med brugsret besidde de samme godser og hvad dertil hører, nemlig skov, 
mark, eng, fiskesteder, tørt og vådt, dyrket og udyrket, besat og ubesat, og 
hvorledes godserne end er benævnt; og alle de fornævnte godser skal jeg fri
gøre og befri ham for alle krav fra dem, der med rette rejser krav på dem; li
geledes skal jeg frigøre det gods for ham, som Peder Basse har fra mig. For 
at alle disse forskrevne sager og forhandlede aftaler forbliver varige, faste og 
ubrudt, har jeg til vidnesbyrd herom med velberåd hu og i god vilje hængt 
mit segl og min hustru Helenes segl under dette nærværende brev, og til 
yderligere vitterliggørelse er disse vidner hertil, som står skrevet herefter, og 
for hvem disse forhandlede aftaler er bekendt, og som på min bøn har 
hængt deres segl under dette brev. Dette er vidnerne: herr Henning Pode
busk, herr Konrad van Milow, herr Mathias Ketelhot, herr Wrenzel, kon
gens køgemester, herr Eggert Bitsere, herr Herman van der Jura og herr 
Henrik Stenbury, riddere, og Niels Thomsen, landsdommer på Lolland, 
Henrik Meinerstorp, kongens mundskænk, og Bertold van dem See, væbne
re. Dette brev er skrevet og givet i Nykøbing på Falster i år 1373 efter Guds 
fødsel på den første torsdag efter sankt Dionysius’ dag.

[Omkr. 1373. 13. oktober?]1). 318

Skødebrev på gods i Wbye.

Yngre kalundborgske registratur.

Fremdeles skødebrev på gods i Wbye og i fornævnte herred2) og to breve 
på gods i Bjerge herred.

1) med nogen tøven sat i forbindelse med nr. 317. - 2) d.v.s. Ars herred.
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319 1373. 31. oktober. Roskilde.

Biskop Niels af Roskilde vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 
1345 7. januar.

Original i den amamagnæanske samling.

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

Alle skal vide, at vi har set, gennemlæst og prøvet et åbent brev af den be
rømmelige fyrste og herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Ven
ders og Goters konge, uskrabet og i enhver henseende ubeskadiget, under 
hans ægte og velbevarede segl med kronen, og som har følgende indhold: 
Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge (o.s.v. = DRB. III 2 
nr. 120). Denne gave og skødning stadfæster vi med vor stiftsbiskoppelige 
myndighed. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Gi
vet i Roskilde i det Herrens år 1373, dagen før allehelgensdag.

320 1373. 1. november.

Johan v. Kuren pantsætter sit gods i Sivested og Skiffard til Godskalk 
Skarpenberg.

Eline Gøyes jorde bog.

Et brev om, at Johan v. Kuren pantsætter Godskalk Skarpenberg sit 
I gods i Sivested og Skiffard, som han havde af fru Ingeborg, herr Niels 
Bugges enke, for 16 mark sølv. Givet allehelgensdag 1373.

321 1373. 9. november. Domkirken i Lübeck.

Notarialvidne af Markvard Jensen, gejstlig i Slesvig stift, at han på befa
ling af Michael Hildesem, evig vikar ved sankt Nikolaj kirke i Stralsund, har 
oplæst en pavelig stævning, udstedt af Petrus Villani, apostolisk auditør, 
rettet mod Johan Bukow, sognepræst i Neu-Bukow.

Original i Rostock.

I Guds navn amen. År 1373 efter sammes fødsel, i den 12. indiktion, den 
9. november i den tredie time eller deromkring, i vor højhellige fader 

i Kristus og herre herr Gregor 11., ved Guds forsyn paves tredie pontifikatsår
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i nærværelse af mig, offentlig notar, og nedenfor anførte vidner . . . Det er 
forhandlet i kirken i Lübeck år o.s.v. i nærværelse af de gode mænd de her
rer Nicolaus Rageweil, evig vikar ved St. Nikolaj i Stralsund i nævnte Schwe
rin stift, og Henrik Ruse, præst, som særligt tilkaldte og udbedte vidner til 
det fornævnte.

Og jeg Markvard Jensen, gejstlig i Slesvig stift, med kejserlig myndighed 
offentlig notar, har været til stede og deltaget i alt det fornævnte sammen 
med de foranførte vidner, jeg har ladet det, som jeg så og hørte ske således, 
skrive af en anden tro mand, da jeg var optaget af andre sager, jeg har bragt 
det i denne offentlige form, som jeg har forsynet med mit tilvante og sæd
vanlige mærke efter anmodning og opfordring til vidnesbyrd om det for
nævnte (herunder notarmærke).

1373. 27. november. Avignon. 322

Pave Gregor 11. pålægger en række tyske ærkebiskopper, biskopper og 
tyske fyrster samt kong Valdemar 4. Atterdag at hjælpe johannitteror  denen 
til at genvinde tabt gods og tabte rettigheder, så ordenen kan opfylde sine 
forpligtelser over for det hellige land.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder Kuno, ærkebiskop af Trier, hilsen og aposto
lisk velsignelse.

Da adskillige priorer, ordensmestre, kommendatorer og brødre af sankt 
Johannes Jerusalemitanerens hospital sammen med stedfortræderen for vor 
elskede søn stormesteren af nævnte hospital for nylig i Avignon på vor særli
ge befaling har dannet en vis sammenslutning og i denne sammenslutning 
har ladet anordne adskilligt helsebringende til støtte for det hellige land i 
dets nød, hvilket formål de ikke kunde opfylde uden at genvinde det gods og 
de rettigheder, som forskellige personer har tiltaget sig, og eftersom Din 
gunst er såre gavnlig i dette anliggende, beder og opfordrer vi indtrængende 
Dig, broder, og befaler Dig tillige ved apostolisk brev, at Du af ærbødighed 
for os og det apostoliske sæde og ligeledes under hensyntagen til det for
nævnte og Din sjælefrelse nådigt vil anse alle disse priorer, ordensmestre, 
kommendatorer og brødre og deres orden for så anbefalet, at disse, støttet af 
Din beskyttelse, kan genvinde og værne deres gods og rettigheder og til Guds 
ære opfylde det, der ved nævnte sammenkomst er truffet bestemmelser om
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til gunst for samme hellige land, og at Du derved foruden menneskelig lov
prisning kan gøre Dig yderligere fortjent til det evige liv. Givet i Avignon den 
27. november i vort tredie pontifikatsår.

På samme måde til vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berøm
melige konge, hilsen o.s.v.

Da adskillige o.s.v. som ovenfor indtil i denne sag, beder og opfordrer vi 
Dig, høje konge, indtrængende o.s.v. indtil deres orden for så anbefalet, 
o.s.v. som ovenfor.

323 1373. 5. december. Vor Frue kirke i Hamburg.

Notarialvidne af Markvard v. Woldehom, gejstlig i Bremen stift, om, at 
biskop Henrik af Slesvig bemyndiger fohan v. Zestersßeth, dekan, og Her
man v. Rostock, Rembert v. Münchhausen og Konrad Schönecker, kanni
ker ved kirken i Bremen, til på hans vegne at indkræve de 7161/2 floriner, 
som gejstligheden i staden og stiftet Bremen ved kurien i Rom var dømt til 
at betale, fordi de havde vist sig ulydige mod de forordninger, som biskop 
Didrik af Brandenburg havde udstedt i sagen mellem biskop Henrik og råd- 
mænd og borgere i Bremen.

Efter tryk i Bremisches Urkundenbuch.

324 1373. 324

Sankt Clara kloster i Roskilde giver Næstved sankt Peders kloster fuld rå
dighed over to grunde med slagterboder ved sankt Petri kirkegård i Næst
ved.

Næstved sankt Petri klosters registratur (1528).

De samme søstre skænkede os fuld myndighed at råde over nævnte grun
de efter vort ønske. 1373. Afhændelsen af dem følger.

325 1373.

Jens Tuesen sælger sine to gårde i Lundby og Tjæreby til Bo Pedersen.

Næstved St. Petri klosters registratur (1528).
1^) amme1) Jens solgte samme1) Bo de fornævnte gårde. 1373.

1) henviser til den foregående registratur af 1361 DRB. III 6 nr. 125.
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1373. 326
Hamburgs kæmnerregnskab.

Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

Løbere: ... Albrecht Middeneuntwey 22 skilling, til Flensborg ... Johan 
I Helmikes 10J^ skilling, til Nyhus, til herr Klaus, greve ... Gerlak 15 
skilling, til Nyhus, til herr Klaus, greve.

1373. 327

Bennike Vrygewunne dømmes fredløs i Stralsund for overfald på Herman 
Günter i Skåne.

Notits i Stralsund.

Bennike Vrygewunne huggede i Skåne Herman Günter et fuldsår, af 
hvilken grund han blev dømt fredløs i Stralsund med dom helt efter 
lybsk ret. Dommere: Albrecht Gildehus og Johan v. Heyde.

1373. 328

Peder Friis pantsætter sit gods i Haderslev herred til kong Valdemar. 

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles et brev, at Peder Friis pantsætter kong Valdemar det gods, 
han havde i Haderslev herred, for 100 mark lybsk, nemlig gården 
Hejsager med to landboer, desuden fire land(bo)gårde, som plejer at give 

læst kom hvert år, desuden to gårde i Halk, som betaler ty. læst kom, og øst 
for ved Hejsager en gård, som betaler to øre kom, og alt andet gods, som 
han havde i Haderslev herred. Givet 1373.

Kong Frederik l.s danske registratur (1524).

Fremdeles et pantebrev på noget gods, liggende i Haderslev herred, som 
Peder Friis har udstedt.

14 - D.R.B. 3. Række. IX
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329 1373.
Herr Erik Holk pantsætter Favrdal gård til Peder Brun.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles at herr Erik Holk for 500 mark lybske penge pantsætter Pe
der Brun Favrdalgård og en mølle ved samme gård med så meget gods, 
som indeholdes i fornævnte Peder Bruns brev. Givet i det Herrens år 1373.

Kong Frederik l.s danske registratur (1524). 
fremdeles brev på Favrdal i Frøs herred.

330 1373.

Peder Brun af Egeskov oplader Favrdal, 15 otting jord i Simmersted, 
Magstrup og Ringtved byer til kong Valdemar 4. Atter dag.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles at Peder Brun af Egeskov oplader kong Valdemar og hans 
arvinger og efterkommere som konger i Danmark efterskrevne gods 
med det pantebrev, han har derpå af herr Erik Holk, ridder1), nemlig Favr

dal gård med alt dens tilliggende og 15 otting jord i Simmersted, desuden en 
by, der hedder Magstrup, og en by, der hedder Ringtved, med alt det for
nævnte gods’ rette tilliggende. Givet i det Herrens år 1373.

Kong Frederik l.s danske registratur (1524).
Itemdeles et skødebrev på en gård, der hedder Favrdal.

1) jf. forrige nr.

331 1373.

Skødebrev på Stovgård.

Skander borgske registratur (1606).

E t skødebrev på latin på Stovgård i Ustrup. Med datering 1373.

332 1373.

Brev om gods i Serridslev. 

Angående teksten, jf. DRB. III 2 nr. 311.
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1373. 333

Marina Esgersdatter, enke efter Jakob Herlugsen, skøder sit gods i Kong
sted og Tingerup til Jens Bondesen Due.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Marina Esgersdatters, Jakob Herlugsens enkes, skødebrev, givet Jens 
Bondesen, som kaldes Due, på hendes gods i Kongsted og Tingerup. 
1373.

1373. 334

Herr Henning Podebusk den yngre skøder byen Streu på Rügen til Otto 
Kummerow.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

en unge herr Henning Podebusks skødebrev, givet Otto Kromero1) på 
hele byen Streu på landet Rügen for 700 mark. 1373.

1) rimeligvis fejl for Kummerow, jf. D. Kausche, Putbusser Regesten 108 nr. 387 med 
henvisning til nr. 396.

1373. 335

Jens Assersen pantsætter sin gård i Oreby til Jens Rødmersen for otte 
mark sølv.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Jens Assersen skyldte Jens Rødmersen otte mark sølv, hvorfor han pantsæt
ter ham sin gård i Oreby i Flakkebjerg herred, som er otte ørtug jord. 

1373.

1373. 336

Katerine, Jens Poulsens enke, pantsætter en byggegrund i Rostrup til 
Mikkel Nielsen for tre mark sølv.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Katerine, Jens Povlsens enke, pantsatte Mikkel Nielsen en øde bygge
grund i Rostrup for tre mark sølv. 1373.
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337 13<7>3?1)

Niels Pedersen af Døjringe skøder sit gods til kronen.

Kalundborgske registratur (1476).

Kong Valdemars brev, at Niels Pedersen af Døjringe skøder sit gods 
.sammesteds og andetsteds til kongen. Givet i det Herrens år 1333 (!).

1) Årstallet i ÆA. er antagelig en fejllæsning for 1373, da Niels Pedersen sidste gang 
nævnes 1363 29. september, DRB. III 6 nr. 395.

338 [Omkring 1373-75]1). Ålborg.

Hertug Henrik af Sønderjylland pantsætter forskelligt gods på Als til kong 
Valdemar.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles et brev, at hertug Henrik pantsatte kong Valdemar to læster 
kom, beliggende i Elstrup, Kogtorp, Majbøl og Mintebjerg for 90 lyb
ske mark. Givet i Ålborg.

1) 1373 1. januar, nr. 259, kom kong Valdemar 4. Atterdag i besiddelse af hertuginde 
Regitses livgeding på Als som formynder, og 2. januar samme år, nr. 260, erhvervede han 
panterettigheder til andre områder på samme ø. Indløsningen af andre panter i hertug
dømmet fortsattes både i 1374 og 75 (Nrr. 343, 373, 375 og 517). Endvidere erklæredes det 
under kejserprocessen, at kong Valdemar inden sin død var i besiddelse af hele Als, jf. SRD. 
VII 400, hvorfor det tabte brev senest kan være udstedt i 1375 inden hertug Henriks død 
mellem 7. juli og 25. september, jf. Reinhardt, Valdemar Atterdag 490.

339 [Omkr. 1373?]

Rådet i Thom opfordrer rådmændene i Danzig til at indsætte en foged i 
Skåne i indeværende år.

Original i Danzig.

r I tjenstvillig hilsen tilforn.
-L Allerkæreste venner. Eders brev, der for nylig blev os tilsendt, nemlig 
om at sende en foged til Skåne, har vi taget vel imod, hvorfor vi beder Eder, 
vise mænd, at I, ligesom vi også for nylig har bedt Eder om det, søger at fin
de en egnet foged for dette år. Kan han ikke klare sig med otte penning,
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som det blev bestemt i Marienburg, så kan han tage ti penning, eftersom det 
synes os . . J) mere passende og rimeligt, at udgifterne kommer at påhvile 
landet . . . 1). Gud være med Eder. Givet Kristi legemsfest.

Rådmænd i Thom, 
helt Eders tjenere.

1) lakuner i originalen. - 2) adressen står på brevets bagside: Til de hæderværdige 
mænd, de herrer rådmænd i Danzig, vore oprigtigt elskede venner.

[Omkr. 1373?] 340

Handelsbetjentene fra Elbing og Danzig klager til borgmestre og råd
mænd i Danzig (og Elbing) over overgreb mod det preussiske fed i Skåne.

Original i Danzig.

Med oprigtig hilsen i al tjenstvillighed og ærbødighed tilforn.
I ærværdige mænd skal vide, at der ligger mange fiskere på vort fed, 

af hvem vi har stor fortræd og skade, og aldrig har der ligget så mange dér 
som i disse to år, eftersom de årlig har ligget på marken, hvor købmænd 
godt kunde have ligget. Og de gik fra vort fed og slog en dansk fisker ihjel i 
Danskerlejet. Og de slog så til gengæld en tysk fisker ihjel. Og danskerne 
fremfører klager for os over, at der påføres dem megen vold og uret som føl
ge af, at fiskerne ligger på vort fed og fra vort fed gør dette over for dem. Af 
den grund advarer os alle, der er landet Preussens venner, og siger til os, at 
for dem synes det at være hensigtsmæssigt, om der ankom en foged og var 
foged der år efter år, og ligeledes at der ikke mere ligger fiskere på vort fed. 
Og hvis dette ikke indtræder, så skal vi tage os i vare for, at feddet skal kom
me meget til kort, eftersom feddet bliver anfægtet fra mange menneskers si
de, fordi det er så godt beliggende og også ligger fordelagtigt for købman
dens nytte og profit. Derfor er det forhadt af mange mennesker. Overvej 
dette og afgiv Eders velovervejede råd, så feddet bliver vel taget vare på, ef
tersom I har et godt fed. Dette er den fejl, der findes på vort fed. Eders 
samtlige svende fra Elbing og Danzig, der ligger på feddet og fra gammel tid 
har ligget der, skriver dette til Eder. Og de fra Elbing har fået ét fra dem og 
I det andet1).

1) adressen står på brevets bagside: Brevet skal i ærbødighed overgives til de ærefulde, 
renlivede og agtværdige mænd, de herrer borgmestre og rådmænd i Danzig.
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341 [1373 eller senere]1)

Optegnelse om, at ingen borger i Reval må sælge sild i Skåne, før han har 
saltet den.

Notits i Revals Denkelbuch.

remdeles så skal ingen sælge sild i Skåne, førend han har saltet silden.

1) Denkelbuch i Reval blev påbegyndt i 1373.

342 1374. 22. januar

Hartvig Wegers testamente.

Original i Stralsund.

I Herrens navn, amen. Jeg Hartvig Weger, omend svag af legeme, så dog 
af Guds nåde ved min tankes, mine sansers og min fornufts fulde brug, 

ordner i forvejen mit testamente på denne måde, hvis døden overrasker mig 
. . . Fremdeles giver jeg Taleke, min tjenestepige, indtægterne af de to bo
der, der tilhører mig, og som ligger i Skanør, at oppebære i to år på denne 
betingelse: hvis hun tjener sin frue efter ønske, så skænker jeg hende også 
den ene af de fornævnte boder, hvormed hun bør indgå ægteskab med en 
retskaffen mand. Men når de to år er forløbet, så giver jeg den sammesteds 
tiloversblevne bod til Teybe Sturinges . . . Givet i det Herrens år 1374 på 
sankt Vincentius’ dag. Vidner hertil er de hæderværdige mænd de herrer 
Herman Ribe og Nicolaus Rockut, rådmænd, beskikket hertil af borgme
strene.

343 1374. 25. januar.

Grev Adolf 7. af Holsten kvitterer kong Valdemar 4. Atterdag for 1000 
mark lybsk af de 5000 mark, som denne skylder ham for Haderslev borg og 
by.

Original i rigsarkivet.

Vi Adolf, af Guds nåde greve af Holsten og Stormam, erkender og be
vidner åbent med dette brev, at den høje fyrste og herre, Valdemar, de 
Danskes, Venders og Goters konge, vor kære nådige herre, helt og fyldestgø-
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rende har udredt og betalt os 1000 mark lybsk af de 5000 mark, som han er 
os skyldig for borgen og staden Haderslev, og for de 1000 mark lader vi den 
fornævnte fyrste og konge være kvit, løs og fri. Og til yderligere vidnesbyrd 
om dette har vi ladet vort segl hænge under dette brev, der er givet og skre
vet i år 1374 efter Guds byrd på sankt Paulus’ omvendelsesdag.

1374. 3. februar. Roskilde. 344

Peder Jakobsen Finkenoge erkender årlig at skylde Roskilde sankt Agnete 
kloster fire pund korn for det gods i Fensmark og Hjulebæk, han og hans 
hustru har i forpagtning på livstid.

Original i rigsarkivet.

Peder Jakobsen, kaldet Finkenoge, til alle, der ser dette brev, hilsen 
med Gud.

I skal vide, at jeg erkender, at jeg skylder sankt Agnete kloster i Roskilde 
fire pund kom, som hvert år skal betales inden hellige Maries renselsesfest 
for det gods i Fensmark og Hjulebæk, som er overladt mig og min hustru 
Bodil i forpagtning til vore dages ende. Til vidnesbyrd herom har jeg ladet 
mit segl hænge under dette brev tillige med segl tilhørende min elskede bro
der herr Niels Jakobsen, kannik i Roskilde. Givet i Roskilde i det Herrens år 
1374 på martyren sankt Blasius’ dag.

1374. 5. februar. 345

Astred Jensen Butze, væbner, erkender at have modtaget 50 mark lødigt 
sølv af sin søster fru Margrete Jakobsdatter, for hvilke hun havde pantsat sit 
gods til ham, og erklærer pantebrevet for magtesløst.

Afskrift i rigsarkivet.
O
Astred Jensen kaldet Butze, væbner, til alle, som ser dette brev, hilsen 

XJLevindelig med Gud. I skal vide, at jeg med dette brev erkender, at jeg 
af nærværende brewiserske fru Margrete Jakobsdatter, min højtelskede 
søster fuldt ud har modtaget og til min nytte oppebåret 50 mark lødigt sølv, 
for hvilke hun har pantsat mig sit gods ved sit åbne brev. Af den grund opla
der jeg med dette brev samme min søster fru Margretes det fornævnte mig 
pantsatte gods frit for påkrav fra mig og mine arvinger og alle andre som



Nr. 346 6. februar 1374 216

følge af denne pantsættelse, idet jeg giver afkald på al ret og besiddelse, som 
på denne måde tilkommer mig i samme, og idet jeg også lover, at det nævn
te åbne brev, som er overdraget mig af min søster angående pantsættelsen af 
fornævnte gods, hvor det end forefindes, skal være dødt og kasseret og frem
tidig ikke skal have nogen styrke og virkning over for det, som min søster fru 
Margrete har bestemt: at hendes arvinger ikke skal lide eller udstå noget tab 
eller nogen skade i fremtiden. Til bevis og sikrere forvaring herom er mit 
segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Absa
lon Mogensen og Niels Jensen af Udstolpe. Givet i det Herrens år 1374 på 
den hellige jomfru Agathes dag.

346 1374. 6. februar. Ribe.

Henning Meinerstorp, ridder, og Hartvig Zabel, væbner, erklærer, at 
kong Valdemar 4. Atterdag har betalt dem de 1856 mark lybske penge, som 
de havde stillet sikkerhed for til hans mænd og borgere i Lüchow, og lover 
desuden, at Heine v. Borstel skal udstede et lignende kvitteringsbrev.

Original i rigsarkivet.

Vi Henning Meinerstorp, ridder, og Hartvig Zabel, væbner, erkender 
og bevidner åbent med dette brev, at den høje fyrste og herre, herr 
Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, gunstigt har betalt os 

1856 mark lybske penge i rede og gangbare penninge, for hvilke vi havde 
kautioneret over for hans mænd og hans borgere i Lüchow. For dette for
nævnte beløb i penge lader vi forskrevne Henning og Hartvig og vore arvin
ger den fornævnte vor herre, hans arvinger og hans efterkommere være kvit, 
ledig og fri og takker ham for god betaling, som han har erlagt efter hele 
vort ønske. Fremdeles lover vi vor forskrevne herre, at Heine van Borstel skal 
give ham kvittering for det forskrevne beløb, hvilket skal lyde, som dette 
kvitteringsbrev indeholder; og det samme kvitteringsbrev skal vi skaffe vor 
herre inden førstkommende pinse uden opsættelse og argelist. Og til yderli
gere tilståelse og sikkerhed har vi med vor fulde vidende ladet vore segl hæn
ge under dette brev, som er skrevet og givet i Ribe i år 1374 efter Guds byrd 
den nærmeste mandag før fastelavn.
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1374. 18. februar. 347

Køpeke Grevesmølen og Hannes van der Kulen, bymænd i København, 
henlægger et grundstykke, arvet efter Henrik Knop, til apostelen sankt Pe
ders alter i Vor Frue kirke i København til bod for den afdødes og hans ar
vingers sjæle.

Original i rigsarkivet.

Køpeke, kaldet Grevesmølen, og Hannes van der Kulen, bymænd i 
.København, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi efter enstemmig 
beslutning og med velberåd hu henlægger en os tilhørende grund, der med 
arveret er tilfaldet os med vore hustruer efter Henrik Knops død, fordum 
bymand sammesteds, liggende overfor de danske skomageres boder samme
steds ved gadens vestside og stødende op til Jens Troelsens grund eller gård 
mod syd og til Henneke Pedersens grund eller gård mod nord, hvilken 
grund nævnte Henrik Knop inden sin død, drevet af from ildhu, henlagde 
til forfærdigelse af fakler, som hvert år skulde bæres foran vor herre Jesu 
Kristi glorrige og frelsebringende legeme på samme Kristi legems fest på slig 
måde, at hans arvinger, hvis de i tidens løb skulle finde det tjenligt, skulde 
have fuldmagt til i samråd med kapitlet sammesteds at træffe en anden be
stemmelse angående samme grund, som tjente til øgning af gudsdyrkelsen 
og til gudstjenestens øgede værdighed, hvorfor vi henlægger den med alle de 
nu på samme grund liggende bygninger og alle dens øvrige tilliggender og 
tilbehør til apostlen sankt Peters alter i Vor Frue kirke i København, som lig
ger ved den nordre dør i samme kirkes kor, af ærefrygt for og til ære for Gud 
den almægtige og hans ovennævnte apostel og til frelse og bod for vore, 
nævnte Henrik Knops, og vore arvingers sjæle, og vi skænker og overlader og 
afstår den med dette brev ubetinget og frit til de herrer dekanen og kapitlet i 
København med al den ret, der på enhver måde tilkommer os eller i fremti
den måtte tilkomme os til nævnte grund, dens bygninger eller andre tillig
gender til samme, at besidde med evig ret på nedennævnte betingelser, 
nemlig at den herre dekan i København, den nuværende såvel som den til 
enhver tid værende, i samråd med kapitlet sammesteds skal indsætte og 
præsentere til samme alter en velegnet præst, som hver dag til evig tid skal 
holde en messe ved nævnte alter til bod for vore og nævnte Henrik Knops og 
vore arvingers sjæle, og når samme præst, som da indsættes ved samme alter
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af dekanen i samråd med kapitlet, bortrykkes fra denne verden, skal præ
sentationsretten til samme alter for bestandigt tilkomme nævnte dekan og 
de herrer kapitlet, dog med den bestemmelse, at hvis der skulle findes en 
velegnet klerk, som i lige linje nedstammer fra vor slægt, skal han og ingen 
anden indsættes og præsenteres til nævnte alter. Til tydeligt vidnesbyrd om 
alt dette er vore segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de 
gode mænd, nemlig Niels Jensen, borgmester i København, Anders Holbæk 
og Johan v. Lübeck, vore medbymænd sammesteds. Givet i det Herrens år 
1374 lørdagen før søndagen Invocavit.

348 1374. 19. februar. Lübeck.

Hertugerne Erik 3. den ældre og Erik 4. den yngre af Sachsen samt gre
verne Henrik 2., Klaus og Adolf 7. af Holsten og Otto af Schauenburg slut
ter en toårig landefred med st æderne Lübeck og Hamburg. I forbindelse 
med vedtagne forfølgelser af røvere og forbrydere tilføjes, at »denne forføl
gelse skal man gennemføre så langt, som disse fornævnte herrer og stæders 
lande og områder når på denne side af Elben, og så langt som landet Hol
sten når, altså lige til Rendsborg og Levensau«.

Afskrift i Lübeckarkivet.

349 1374. 1. marts

Pave Gregor 11. eftergiver den af ham ved brev af 1372 13. april1) påjo- 
hannitterordenens frugter og indtægter »i stædeme og provinserne Mainz, 
Köln, Trier, Salzburg, Magdeburg, Bremen, Gran, Kalocsa, Prag, Gne- 
sen, Riga, Uppsala og Lund« pålagte eetårige tiende for prior at et Tyskland.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1) nr. 187.

350 1374. 2. marts. Jasenitz.

Notarialvidne af Markvard Jensen, gejstlig i Slesvig stift, om, at Stefan, 
provst i Neumünster-Bordesholm kloster efter ansøgning fra et antal kanni
ker i klostret Jasenitz har stadfæstet alle tidligere udstedte breve om broder
skabsforbindelsen mellem de to klostre.
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Original på Gottorp.

I Guds navn, amen. År 1374 efter sammes fødsel, i den 12. indikation, 
den 2. marts, i den 3. time eller deromkring, i den højhellige fader i Kri- 

stus og vor herre herr Gregor, ved Guds ærværdige forsyn den 11. paves fjer
de pontifikatsår gav den hæderværdige mand og fromme herre herr Stefan, 
provst i Neumunster, også kaldet i Bordesholm, af St. Augustins orden, Bre- 
men stift, personligt møde i nærværelse af mig, offentlig notar og nedenfor - 
anførte vidner og lod kopier af nogle privilegier fremlægge af mig, neden- 
foranførte notar, og befalede, at de skulle læses . . . (notarmærke). Og jeg 
Markvard Jensen, gejstlig fra Slesvig, med kejserlig myndighed offentlig no
tar, deltog, personligt til stede, i fremlæggelsen, læsningen, undersøgelsen 
af kopien af disse privilegier og indlæggene mod dem og overgivelsen af 
ovennævnte ansøgning og alt det andet fornævnte sammen med fornævnte 
vidner og så og hørte, at det gik således til, jeg bragte det fuldstændigt på 
denne offentlige form, som jeg undertegnede med mit sædvanlige og nor
male tegn og navn efter anmodning og opfordring til vidnesbyrd om alt det 
fornævnte.1)

1) 1. august, Reg. Dan. nr. *2147, udstedte Markvard Jensen ligeledes et notarialvidne i 
samme sag, trykt Westphalen II 74 med fejlagtigt år 1352.

1374. Omkr. 5. marts.1). Lübeck. 351

Formynderne for Henrik Smylows børn og Didrik v. Femern kvitterer hin
anden for indbyrdes krav, deriblandt krav på en klædebod i Falsterbo.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at formynderne for Henrik Smylows børn på den ene 
side og Didrik v. Femern på den anden erkendte, at de i medfør af et 
gensidigt krav, nemlig såvel på børnenes som på nævnte Henriks testamen

tes vegne2) og på alles vegne, hvem det vedkommer, indbyrdes venskabeligt 
og endeligt er blevet forligte, nemlig således at den ene part ikke kan eller 
skal kræve eller forlange noget af den anden med hensyn til alt det fornævn
te, men begge parter erklærede hinanden for kvit og løst fra ethvert krav, og 
især at den klædebod blandt klædeskæreme i Falsterbo i landet Skåne, som
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fordum tilhørte Nicolaus v. Femern, nævnte Di driks fader, skal forblive kvit 
og frit hos fornævnte Henrik Smylows bøm.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet. - 2) jf. DRB. III 7 nr. 461.

352 1374. 7. marts.

Vidne om Hegge Torkilsens formynderskab for Trued Svendsens børn.

1. Skånebrevesfortegnelsen.

Vidnesbyrd udstedt af Peder Frost, ærkedegn i Lund, om at Hegge Tor- 
kilsen med rette fik Trued Svendsens børns arv, som bestod af penge og 
andre løsøregenstande. Givet tirsdagen før midfastesøndag 1374.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Vidnesbyrd angående noget formynderskab, som Hegge Torkilsen af 
Holmby havde påtaget sig. Givet 1374.

353 1374. 10. marts. Slesvig.
Regner, skatmester i Slesvig, pålægger som undereksekutor for biskoppen 

af Slesvig ærkebiskopperne i Tyskland og i Lund og Uppsala samt en række 
tyske biskopper og danske biskopper at bandlyse hertug Erik 3. af Sachsen 
og forskellige navngivne præster, fordi hertugen har tiltaget sig patronats- 
rettighederne til sognekirken og helligkorskapellet i Bergedorf, som med ret
te tilkommer bispen af Ratzeburg.

Original i Schwerinarkivet.

Regner, skatmester ved kirken i Slesvig, beskikket som undereksekutor 
h. og kommissær i nedennævnte sag af den ærværdige fader i Kristus og 
vor Herre, herr biskoppen af Slesvig, som tillige med nogle andre af sine kol

leger i denne sag ved sætningen: »at I alle eller to eller blot en af Eder per
sonligt eller ved en eller flere andre« o.s.v. af det apostoliske sæde særligt er 
beskikket som overeksekutor, til de ærværdige fædre i Kristus og herrer, af 
Guds nåde ærkebiskopper af Mainz, Trier, Köln, Prag, Bremen, Magde
burg, Lund og Uppsala, samt biskopperne af Ratzeburg, Schwerin, Lü
beck, Kammin, Brandenburg, Halberstadt, Hildesheim, Verden, Osna
brück, Minden, Paderborn, Münster, Slesvig, Ribe, Arhus, Viborg, Oden-



221 11. marts 1374 Nr. 354

se, Roskilde, Linköping . . . samt til de fromme fædre i Kristus og herrer, 
klostrenes abbeder, samt til de ærværdige herrer, de herrer provster, deka
ner, ærkedegne, skatmestre, domskolemestre, kantorer, priorer, kanniker, 
kapitelmedlemmer, sognepræster, præster1), vicepræster1), evige vikarer, 
indehavere af beneficier af enhver art, almisseuddelere, kapellaner, presby- 
tere og offentlige notarer ved nævnte kirker samt til skolemestre, korets 
sanglærere, klerke og klokkere i nævnte herrer ærkebiskoppers og biskop
pers provinser, stæder og stift, og hvor de end ellers er, samt til hver og en af 
provsterne, priorerne, ordensmestrene og forstanderne for den hellige Bene
dikts og den hellige Augustins ordener, den hellige Johannes fra Jerusalems 
orden og de tyske Mariariddere og præmonstratenserordenen, og af hvilken 
orden de ellers er, i de samme provinser, stæder og stifter, hilsen med Gud 
og opfordring til urokkeligt at adlyde vort, eller rettere det apostoliske sædes 
bud . . . Givet i Slesvig i vor bolig i det Herrens år 1374 den 10. marts ved 
vespertid, i den højhellige fader i Kristus og herre, vor herre, ved Guds for
syn pave Gregor 11.s fjerde pontifikatsår i nærværelse af de ærværdige og 
gode mænd og herrer, Jens Wannekesen, provst ved kirken i Slesvig, og 
Henrik, kaldet Hondorp, kannik ved samme kirke i Slesvig, og Henrik, kal
det Remelesse, presbyter i Bremens stift, og adskillige andre vidner, der sær
ligt er tilkaldt og opfordret til at bevidne ovenstående.

1) gengiver tekstens plebanis, rectoribus, vicerectoribus.

1374. 11. marts. 354

Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck indbyder de preussiske stæder 
til forhandlinger i Lübeck førstkommende pinsedag angående de danske 
borge og om skibbrudent gods i Danmark og omtaler desuden hansest æder
nes forhold til Flandern og til Norge.

Efter tryk i Lübeckisches Urkundenbuch.

Borgmestrene og rådmændene i staden Lübeck til de højst rosværdige 
og velvise mænd og herrer borgmestre og rådmænd i de preussiske stæ
der, vore såre oprigtige venner, med forudskikket varm og kærlig hilsen i øn

sket om at være til behag, ærbødigt stående til tjeneste i alt.
Højtelskede venner! Vi har med rette ærbødighed modtaget og klart for

stået det brev, udstedt af Eder, hæderlige mænd, og stilet til os, hvori I tilrå
der og ønsker, at der snarest afholdes en hansedag, hvilken I gerne så af-
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holdt i Stralsund, hvorfor vi underretter Eder, vise mænd, om, at også vi 
højligt ønsker, at der snarest afholdes en hansedag for at forhandle om de 
danske borge og om forskelligt skibbrudent gods, som nylig i Danmark og 
andetsteds er frataget hansekøbmændene og blevet tilbageholdt; ligeledes 
angående forskellig brøst og tynge, som vore købmænd har været udsat for i 
England, Flandern og andre steder, samt angående andre forhold til fælles 
gavn og af fælles interesse. Men vi er ikke i stand til at holde en slig hansedag 
i Stralsund af gyldige grunde, som vi vil fortælle og forklare klart og tydeligt 
til Eders rådssendemænd, når de kommer til os. Derfor foreslår vi, at nævn
te hansedag afholdes hos os i Lübeck førstkommende pinsedag, hvis det be
hager Eder og andre interesserede . . . Givet dagen før den hellige pave 
Gregors dag under vort sekret.

355 1374. 15. marts. Hald.

Anders Uffesen, ridder, sælger sin borg og gård i Tordrup samt alt sit 
gods i Galten herred til kong Valdemar 4. Atterdagfor 250 mark lødigt sølv.

Original i rigsarkivet.

Anders Uffesen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
/kGud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg efter grundig 
overvejelse og med mine arvingers samtykke og tilslutning har solgt og lovligt 
tilskødet den navnkundige og mægtige fyrste herr Valdemar, de Danskes 
konge, og hans rette arvinger og efterfølgere min borg og gård i Tordrup og 
alt mit gods i Galten herred, nævnt og unævnt, og ligeledes i Brofjerding, 
nemlig i landsbyen Tordrup læst kom i indtægter, to skilling sterling af 
to landboer sammesteds, ^4 læst mel af møllen i Tordrup, otte ørtug kom af 
en gård, på hvilken Esbem Skomager bor, i Værum sogn, seks øre mel af en 
mølle, kaldet Kerresmølle, fire øre af to gårde i Damdrup, to øre af en gård i 
Laurbjerg, og en læst kom af fire gårde i Haslund sogn, hvilket gods af mig 
og mine rette arvinger er lovligt tilskødet fornævnte fyrste og hans rette ar
vinger og efterfølgere med alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, græs
gange, skove, møller og møllesteder, tørt og vådt, intet undtaget, med hvil
ken benævnelse det end opregnes, for 250 mark lødigt sølv, som er betalt 
mig efter mit ønske, samt at jeg har hjemlet dette gods og bør hjemle det 
mod krav fra hvem som helst, der rejser krav på retmæssig måde. Til vidnes-
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byrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl, tilhørende 
de gode mænd, nemlig den ærværdige fader og herre i Kristus broder Ja
kob, biskop af Viborg, og herrerne Henning Podebusk den ældre, Mathias 
Ketelhot, Holger Gregersen, Hennning Køtelberg, riddere, og Konrad 
Moltke, væbner. Givet i Hald i det Herrens år 1374 onsdagen efter den søn
dag, da der som indgangsbøn synges Letare.

1374. [Omkr. 15. marts.]1) 356

Herr Anders Uffesen oplader sin rettighed i det pant, han havde på livstid 
af nonnerne i Randers, til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles et brev, at herr Anders Uffesen oplader kong Valdemar al den 
rettighed, han havde i det pant, som han havde af nonnerne i Ran
ders for sin livstid, nemlig en læst mel af to møller i Værum sogn og to øre 

kom af en gård og to af en anden gård og fire øre kom af en gård og to øre 
af en anden gård, og brevet viser, hvem der da boede i dem. Givet o.s.v. 
1374.

1) jf. nr. 355.

1374. [Omkr. 15. marts.]1) 357

Herr Anders Uffesen pantsætter tre gårde i Væth til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles at Anders Uffesen pantsætter kong Valdemar tre gårde i 
Væth, som giver 7 øre kom, med deres rette tilliggende. Givet på 
Hald i det Herrens år 1374.

1) jf. nr. 355.

1374. 17. marts. 358

Heine Lemhus, borger i Slagelse, erkender på Kristine Vos af Bocholts 
vegne af Mathias Jensen at have modtaget alt det gods, der var tilfaldet hen
de efter hendes afdøde broder Arnold.

Original i rigsarkivet.
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Heine Lemhus, borger 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 på Kristine Vos af Bocholts vegne har modtaget det gods, alt og hvert en
kelt, der som sand arv var tilfaldet hende, Kristine, efter hendes kære bro
der Arnold Vos’ død - god ihukommelse - ifølge samme Kristines åbne 
brev1) og hendes fri vilje af Mathias Jensen, så at jeg er stillet tilfreds. Derfor 
lader jeg med dette brev samme Mathias og hans arvinger kvit for al yderli
gere maning angående ovennævnte arv for mit og mine arvingers vedkom
mende og holder ham ganske undskyldt. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev, tillige med segl tilhørende de gode mænd Henneke 
Fløgelrem og Niels Bosen, borgere sammesteds. Givet i det Herrens år 1374 
på jomfruen sankt Gertruds dag.

1) kendes ikke.

359 1374. 26. marts.

Peder Ludvigsen af Tybjerg, ridder, sælger alt sit gods i Englerup tillige 
med en mølle til fru Gertrud Pedersdatter, enke efter herr Erik Bamumsen.

Vidisse 1437 20. september i rigsarkivet.

Jeg Peder Ludvigsen, ridder, i Tybjerg erkender med dette mit åbne brev, 
at jeg til fru Gertrud Pedersdatter, enke efter herr Erik Bamumsen, hvis 

sjæl er hos Gud, har solgt og afhændet alt mit gods, som jeg nu har i Engle
rup, tillige med en mølle, som kaldes Strandkvæm, i Sonnerup sogn i Vol- 
borg herred med alt det foran skrevne godses rette tilliggende, som er ager, 
eng, skov, mark, græsgang, fiskevand, vådt og tørt, rørligt og urørligt, hvad 
det end er eller hvordan det end kan nævnes, intet af det undtaget, på slig 
vilkår, at hænder det således - hvad Gud forbyde - at det gods på nogen må
de går tabt for fornævnte fru Gertrud eller hendes rette arvinger som følge 
af mangel ved min hjemmel, da forpligter jeg fornævnte Peder Ludvigsen 
mig til i løbet af det næstfølgende halve år at overdrage denne fornævnte fru 
Gertrud så meget gods og indtægt her på Sjælland, som er hende bekvemt, 
og som hun er tilfreds med. Og sker det således, at jeg ikke havde så meget 
gods, så jeg dermed kunne tilfredsstille hende, da forpligter jeg mig tillige 
med mine rette arvinger til at give denne fornævnte fru Gertrud eller hendes 
rette arvinger 1000 gode gamle nobler, som er ubeskårne og holder deres
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fulde vægt, og som nu kaldes Edwardsnobler, og ikke i nogen anden mønt 
eller i andre varer end, hvad der foran er anført. Alle disse fornævnte punk
ter og artikler forpligter jeg mig tillige med mine arvinger til på vor gode tro 
at overholde over for fornævnte fru Gertrud eller hendes rette arvinger uden 
enhver udflugt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev til
lige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig herr Peder Grubbe, herr Ja
kob Olufsen og herr Niels Stigsen. Givet i det Herrens år 1374 palmesøndag.

[1374].1) 26. marts. 360

Rådmændene i staden Lübeck beder rådmændene i staden Münster om 
at foranledige ophævelse af en uretmæssig stævning af Lübeck gennem en 
gaugraf fra Stromberg efter klage af en Henrik v. Helmer, »da vi dog aldrig 
har nægtet samme Henrik retfærdighed; hverken står der os noget klart om 
det røveri af hans kvæg, der er overgået ham engang ved vore høvedsmænd 
foran borgen Helsingborg, således som han klager, ej heller kan vi udforske 
andet herom, end at på det tidspunkt, da fyrsten og herren samt stædeme 
kæmpede mod de danskes herre konge og var i Skåne til belejring af nævnte 
borg Helsingborg, blev der af herrerne og stædeme anordnet og forkyndt en 
almindelig gældende bestemmelse, at det ikke var tilladt nogen at føre noget 
kvæg fra hint land til de tyske lande under straf af fortabelse af samme 
kvæg. Hvis derfor noget kvæg muligvis er frataget samme Henrik af herrer
ne og stædeme som følge af en overtrædelse af denne bestemmelse, er det 
hans egen skyld og ikke vor eller vore borgeres«.

Afskrift i Lübeck.

1) brevet mangler år. Da indholdet ikke afgiver holdepunkter for en nærmere datering, 
må det dateres til 1374 efter dets placering mellem andre breve fra dette år, jf. ovf. nr. 354 
samt Lüb. UB. IV nrr. 227 og 241, således også foreslået af Lüb. UB.

1374. 8. april. 361

Bonde Andersen, borger i Ribe, skøder en gård i Hillerup og en gård i 
Lille-Darum til Kristian Frellesen.

Original i rigsarkivet.

15 - D.R.B. 3. Række. IX
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Bonde Andersen, borger i Ribe, til alle, der får dette brev at se eller hø
rer det læse, hilsen med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg med dette brev 
fuldt ud har afstået og på tinge skødet nærværende brevviser den gode 
mand Kristian Frellesen en gård i Hillerup, på hvilken Niels Ebbesen nu 
bor, med alle dens tilliggender, rørligt og urørligt, nemlig agre, enge, græs
gange og alt andet, intet undtaget, fremdeles en gård i Lille-Darum, på 
hvilken Niels Jakobsen nu bor, med alle dens rørlige og urørlige tilliggender, 
nemlig agre, enge, græsgange, og alt andet, intet undtaget, fremdeles al 
den ret, som er tilfaldet mig efter min broder Anders’ død til et hus på møl
ledammen nær møllen, hvori Jon Skomager nu bor. Men hvis fornævnte 
Kristian eller hans arvinger skulde lidet noget afbræk eller tab på fornævnte 
hus på mølledammen fra Reimer Pikstens eller hans arvingers side - det ske 
ikke - da forpligter jeg mig og mine arvinger til sammen med samme Kristi
an og hans arvinger at bære samme tab og afbræk. Ydermere forpligter jeg 
mig og mine arvinger fast med dette brev til at hjemle fornævnte Kristian og 
hans arvinger alt det ovennævnte gods og ganske frigøre det fra retmæssigt 
krav fra hvem som helst. Givet under mit segl til vidnesbyrd og sikkerhed for 
ovenstående i det Herrens år 1374 første lørdag efter påske.

362 1374. 8. april. Ribe byting.

Tingsvidne af Ribe byting, at Bonde Andersen har skødet en gård i Hille
rup og en gård i Lille-Darum til Kristian Frellesen.

Original i rigsarkivet.

Markvard Konradsen, borgmester, Detmar Tidemansen, Henrik Min
den, Lydeke Bake, Johan Greverod, Erik Jensen, Henneke Bæver
sten, Henrik Godow, Jakob Klot og Arnold Heresen, rådmænd i staden Ri

be, til alle, hvem dette brev når, hilsen med Gud.
Alle nulevende og fremtidige, skal vide, at vi i det Herrens år 1374 første 

lørdag efter påske var til stede på vort byting, så og i sandhed hørte, at vor 
medborger Bonde Andersen fremstod for os sammesteds og til fulde gav af
kald på og på samme ting til nærværende brevviser den gode mand Kristian 
Frellesen skødede en gård i landsbyen Hillerup, på hvilken en Niels Ebbesen 
nu bor, med alle dens rørlige og urørlige tilliggender, nemlig agre, enge, 
græsgange og alt andet, intet undtaget, fremdeles en gård i Lille-Darum, på
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hvilken Niels Jakobsen nu bor, med alle dens rørlige og urørlige tilliggender, 
nemlig agre, enge, græsgange og alt andet, intet undtaget, fremdeles al ret, 
tilfaldet ham efter hans broder Anders’ død, til et hus på mølledammen nær 
møllen, i hvilket Jon Skomager nu bor, idet han forpligtede sig og sine arvin
ger til at hjemle fornævnte Kristian og hans arvinger alt det ovennævnte 
gods og fuldt ud at frigøre det for gyldigt krav fra hvem som helst. Dette har 
vi set og hørt og erklærer det offentligt for alle med dette brev. Givet oven
nævnte år og dag under vore segl til vidnesbyrd om ovenstående og til faste
re sikkerhed.

1374. 15. april. Ribe byting. 363

Tingsvidne af Ribe byting, at Detmar Tidemansen har skødet en broder
part, Erik Jensen en søst er part og Tideke van Heyde en broder- og søsterpart 
i den afdøde ærkedegn Jens Bondes gård i Ribe til Kristian Frellesen.

Original i rigsarkivet.

Markvard Konradsen, borgmester, Henneke Bæversten, Johan Greve- 
rod, Henrik Godow, Jakob Klot, Arnold Heresen, rådmænd i Ribe, 

og Johan van Ripen, borger sammesteds, 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 
1374 lørdagen næst efter sankt Tiburtius’ og sankt Valerianus’ dag var til 
stede på vort byting, så og i sandhed hørte, at Detmar Tidemansen, Erik 
Jensen og Tideke van Heyde ganske afstod og over for os på tinge tilskødede 
nærværende brevviser den gode mand Kristian Frellesen, nemlig Detmar en 
broderpart kaldet »broderdel«, der var tilfaldet ham i herr Jens Bondes, for
dum ærkedegn i Ribes, gård efter dennes død, og Erik Jensen en søsterpart 
kaldet »søsterdel«, der efter hans moders død var tilfaldet ham i førnævnte 
gård, og Tideke van Heyde en broderpart, der tidligere var afstået og tilskø
det ham af Henrik Dylmer ved tingsvidne, og ligeledes en søsterpart, der var 
tilfaldet ham i fornævnte gård med hans hustru efter nævnte herr Jens Bon
des død, og det med alt deres tilbehør, med træ- og stenbygninger og også 
med jorden. Dette har vi set og hørt og erklærer det offentligt for alle med 
dette brev. Givet ovennævnte år og dag under vore segl til vidnesbyrd om 
ovenstående og til bedre sikkerhed.
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364 1374. 28. april. Tangermünde.

Kejser Karl 4. af Tyskland lover hertug Albrecht 4. den yngre af Meck
lenburg at hjælpe ham til kongeriget Danmark, hvis kong Valdemar 4. At- 
terdag dør uden mandlige arvinger.

Afskrift i Schwerinarkivet.

Vi Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider øger af riget og konge 
af Böhmen, erkender for os, vore sønner og arvinger og kundgør åbent 
med dette brev for alle dem, der ser eller hører det læse, at vi, så godt vi 

kan, skal og vil bistå og hjælpe i ord og gerning troligt, som den ene ven den 
anden og uden al svig, den højbåme Albrecht den yngre af Mecklenburg, 
kong Valdemar af Danmarks dattersøn, til, at han og hans arvinger bliver 
ved kongeriget Danmark, hvis den samme kong Valdemar af Danmark dør 
og ikke efterlader sig retmæssige arvinger af mandskøn. Med vidnesbyrd i 
dette brev, der er beseglet med vor kejserlige majestæts segl. Givet i Tanger
münde i år 1374 efter Kristi fødsel nærmeste fredag efter den hellige evan
gelist sankt Markus’ dag, i vor regerings 28. og i kejserværdighedens 20. år.

På befaling af herr kejseren, Nicolaus, provst i Cambrai.

365 1374. 28. april.

Hertug Albrecht 4. den yngre af Mecklenburg lover kejser Karl 4. af 
Tyskland at hjælpe ham til at fastholde markgrevskabet Brandenburg, hvis 
han bliver konge af Danmark.

Afskrift i Schwerinarkivet.

Vi Albrecht den yngre, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, dattersøn 
af den høje herre Valdemar, konge af Danmark, erkender for os og vo
re arvinger og kundgør åbent med dette brev for alle dem, der ser eller hører 

det læse, at hvis det kommer dertil, at kong Valdemar af Danmark afgår 
ved døden og ikke efterlader sig retmæssige arvinger af mandskøn, og vi 
bliver konge af Danmark, så skal og vil vi, så godt vi kan, bistå og i ord og 
gerning troligt, som den ene ven den anden, uden al svig hjælpe til med, at 
den allerhøjeste fyrste og herre, herr Karl, romersk kejser, til alle tider øger 
af riget og konge af Böhmen, vor kære nådige herre, hans sønner og arvin
ger forbliver ved fyrsteværdigheden i markgrevskabet og beholder mark
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Brandenburg. Med vidnesbyrd i dette brev, der er beseglet med vort ved
hængende segl, givet i år 1374 efter Kristi fødsel den første fredag efter den 
hellige evangelist sankt Markus’ dag.

1374. 1. maj. 366

Anders Pedersen af Hvidkilde pantsætter sit gods i Lillerød og Vangede 
til Erik Nielsen af Hørsholm for 200 mark sølv.

Vidisse 1447 5. juli i rigsarkivet.

A nders Pedersen af Hvidkilde til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
XX med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg i 
sandhed skylder og står i gæld til den velbyrdige og agt værdige mand Erik 
Nielsen af Hørsholm for 200 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, uden al tvivl 
at betale til ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger til næste pin
sedag, for hvilke jeg af hensyn til den tvangstilstand, vi begge befinder os i, 
med dette brev pantsætter ham alt mit gods i Lillerød og Vangede, som jeg 
fik med min elskede hustru Elisabeth, og som hun med rette havde arvet ef
ter sin broder herr Jens Nielsens død, med alle dets tilliggender, agre, enge, 
græsgange, skove, tørt og vådt, rørligt og urørligt, på denne aftalte betingel
se, at hvis fornævnte gods ikke bliver indløst inden fornævnte tidspunkt, da 
skal samme Erik årligt oppebære frugterne og indtægterne, uden at de på 
nogen måde skal fraregnes i gældens hovedstol. Desuden forpligter jeg mig 
med dette brev til, at jeg i det år, hvor jeg vil indløse samme gods, skal gøre 
det vitterligt på nærmeste landsting på Sjælland før Filips og Jakobs dag og 
give ham hans fornævnte penge til pinsedag i samme år. Fremdeles, at hvis 
han forbedrer fornævnte gods med nogle bygninger, forpligter jeg mig 
urokkeligt til at holde denne og hans arvinger skadesløse og give erstatning 
uden forhalelse eller hindring. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt un
der dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig herr 
Bent Byg, ridder, og Jens, kaldet Rud, væbner. Givet i det Herrens år 1374 
på Filips og Jakobs dag.
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367 1374. 13. maj. Prenzlau.

Kejser Karl 4. af Tyskland opfordrer alle (gejstlige og verdslige i Dan
mark) til at tilskynde kong Valdemar 4. Atterdag til at indgå i ægteskab for 
at skaffe sig en arving og derved undgå fremtidige tronstridigheder.

Afskrift i det kongelige bibliotek.

Karl den fjerde, ved Guds nådige o.s.v. konge af Bohmen.
.Ærværdige, hengivne, elskede o.s.v. Ud fra den levende interesse, 

hvormed vi i vor højhed beskæftiger os med Danmarks riges gavn og tarv, 
opfordrer og formaner vi Eder alle indtrængende til, at I med gode argu
menter, som gør indtryk, vil og skal tilskynde den høje fyrste, Eders herre, 
kongen af Danmark, vor kære broder, til, at han for at frembringe afkom
mets kærkomne frugt skal lade sig vi til en ægtefælle; når denne livsfrugt i 
hans levetid er for hånden, kan hans riges indbyggere være fortrøstningsful
de, og han kan desforuden lade denne blive kronet til konge af Danmark, 
for at der ikke skal opstå uenighed og krigeriske forviklinger i riget, hvis han, 
hvilket forhåbentligt ikke sker, skulde afgå ved døden uden arvinger, og for 
at heller ikke de fornævnte indbyggere i riget skal blive plaget af store 
trængsler. Givet i Prenzlau den 13. maj i vore kongedømmers 28. år, men i 
kejserdømmets 20. år.

368 1374. 18. maj.

Benedikt v. Ahlefeld, ridder, kvitterer hertug Albrecht af Mecklenburg 
for 1500 mark brandenburgsk sølv.

Original i Schwerin.

Jeg Benedikt v. Ahlefeld, ridder, erkender og bevidner for mig og mine ar
vinger og for alle folk, hvem det kan vedrøre, at den høje fyrste, hertug 

Albrecht af Mecklenburg, har udredet og fuldt ud betalt mig 1500 mark i 
brandenburgsk sølv og vægt. Ud af dette beløb har jeg for mig og mine ar
vinger godskrevet den fornævnte hertug Albrecht 810 lybske mark, som han 
var mig skyldig og har givet mig brev på i forbindelse med Wittenburgbre- 
vene.1) Og hvad der af disse fornævnte 1500 mark sølv kan være ud over 
nævnte 810 lybske mark, det skal jeg afskrive; og jeg afskriver det med dette 
brev til hertug Henrik af Mecklenburg i de 12000 lybske mark, som han har



231 [Efter] 21. maj 1374 Nr. 370

været forlover for hos mig på kongen af Danmarks vegne. Så lader jeg for 
mig og mine arvinger og for alle dem, som det kan vedrøre, den fornævnte 
hertug Albrecht og hans arvinger være kvit, ledig og fri for de fornævnte 810 
lybske mark. Og for det af de fornævnte 1500 mark sølv, der kan være ud 
over nævnte 810 lybske mark, lader jeg ligeledes den fornævnte hertug Hen
rik være kvit, ledig og fri med dette brev, til hvilket jeg til vidnesbyrd om alt 
dette omtalte har hængt mit segl under, og som er givet i år 1374 efter Guds 
byrd den nærmeste torsdag før pinse.

1) kendes ikke.

1374. 21. maj. 369

Piper skænker al sin jord og de jorder, som hans søskende havde tilskødet 
ham, til kirkens gård i Brenderup.

Notits i landsarkivet på Fyn.
°Ar 1374 pinsedag skænkede en vis Piper al sin jord og de jorder, der tidlige- 

XJkre var skødet ham af hans brødre og af hans søster, tillige med agre, en
ge og skove til kirkens gård til bod for hans sjæl, hvorfor enhver præst her 
på stedet skal bede for sammes sjæl.

1374. [Efter] 21. maj. Lübeck. 370

Reces af hansedagen i Lübeck.

Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1374 på pinsedag forsamledes søstædernes rådmænd i 
Lübeck, fra Rostock de herrer Arnold Kröpelin, Gerwin Wilde og Ever
hard Holloger, fra Stralsund de herrer Johan Wren, Ludolf v. Kulpe og 

Didrik Krüdener, fra Wismar de herrer Herman Kröpelin, Henrik Wessels 
og Peter Strömekendorp, fra Stettin herr Henning Westfal, fra Greifswald 
de herrer Arnold Lange og Henrik Schuppelenberg, fra Preussen: fra Thom 
herr Johan Westerrode, fra Elbing herr Radike Vrowendorp, fra Lübeck de 
herrer Simon Swerting, Hartman Pepersak, Jakob Pleskow, Johan Pertzeval, 
Segebod Crispin og Herman Osenbrugge, - omsider kom de fra Hamburg li
geledes til, nemlig Henrik Hoyers og Bertram Horborg, - og traf bestemmelse 
om og afsluttede nedenforanførte handlinger.
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<1> For det første kom herr Henning Podebusk sammestedshen og bad på 
kongen af Danmarks vegne om, at stædeme vilde tilbagegive kongen hans 
fædrene arv, nemlig borgene i landet Skåne. Ham blev det svaret således, at 
man ikke nu kunde svare derpå, eftersom de fra Kampen og de fra Zuider- 
søen og også nogle andre stæder, som det også vedrører, ikke var til stede.

<2> Fremdeles talte samme herr Henning om de udgifter, som han havde 
på huset Falsterbo før den tid, hvor han modtog det for at holde det af os. 
Ligeledes krævede han en sjettedel af tolden i Skåne for året 1373, som kon
gen oppebar, og som ikke var tilgået ham. Ligeledes blev der forhandlet 
med ham om at holde borgene i Skåne, således som han indtil har holdt 
dem. Angående alle disse punkter er der fastsat et møde i Stralsund til uge
dagen før sankt Jakobs dag, og enhver skal dér fremsætte sin beslutning. Li
geledes har herr Henning sagt, at hvis han ikke kunde komme til mødet, 
fordi lovligt forfald hindrede ham, så vilde han, hvis det da var stædemes 
ønske, gerne holde borgene fremover til sankt Mikkels dag.

<3> Fremdeles eftersom den traktat, der blev indgået i Köln, udløber 
førstkommende sankt Jakobs dag, skal enhver drøfte i sit råd, om man måtte 
ville forlænge den.

<4> Fremdeles skal enhver drøfte i sit råd, hvordan man skal forholde sig 
med dem, der nedsaltede sild i Skåne efter forbudet, og som ikke havde 
kendskab til noget forbud, om også de skal have bøde, eller hvordan de skal 
fri sig.

<5> Fremdeles angående tolden i Skåne blev man enig, at enhver skal 
komme med fuldmagt til næste møde i Stralsund, så man helt kan afslutte 
regnskabet.

<6-10> . . . !)
1) §§ 6-10 omhandler om interne hanseatiske forhold.

371 1374. 28. maj. Guben.

Kong Wenceslav af Böhmen, markgreve af Brandenburg, og hans brødre 
markgreverne Sigismund og Johan af Brandenburg lover at hjælpe kong 
Albrecht af Sverige til at bevare dette rige og hertug Albrecht 4. den yngre 
af Mecklenburg til kongeriget Danmark, hvis kong Valdemar 4. Atterdag 
dør uden mandlige arvinger.

Afskrift i Schwerin.
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Vi Wenceslav, af Guds nåde konge af Böhmen, markgreve af Branden
burg og hertug af Schlesien, og vi Sigismund og Johan, brødre, af Guds 
nåde markgrever af Brandenburg, erkender for os, vore arvinger og efter

kommere, markgrever af Brandenburg, og kundgør åbent med dette brev 
for alle dem, der ser eller hører det læse, at vi i ord og gerning troligen som 
den ene ven over for den anden, uden al svig, skal og vil, så godt vi kan, bi
stå og hjælpe den høje fyrste herr Albrecht, konge af Sverige, vor kære on
kel, og hans arvinger til, at de skal forblive ved kongeriget Sverige, og ligele
des hertug Albrecht den yngre, kong Valdemar af Danmarks dattersøn, til, 
at han skal forblive ved kongeriget Danmark, hvis den samme kong Valde
mar afgår ved døden og ikke efterlader sig retmæssige arvinger af mands
køn. Med vidnesbyrd i dette brev, der er beseglet med vort hængende segl, 
og som er givet i Guben i år 1374 efter Kristi fødsel på den hellige trefoldig- 
heds dag i vor fornævnte kong Wenceslavs 11. regeringsår som konge.

1374. 31. maj. Vendsyssel sysselting. 372

Tingsvidne af Vendsyssel sysselting, om at herr Niels Esgesen på tinge 
fremlagde et tingsvidne om, at afdøde Lars Jensen var kongens fri svend og 
havde haft fri rådighed over sit gods, og at dennes sønner efter hans død 
havde samme frihed.

Original i rigsarkivet.

Jens, provst i Børglum, Didrik af Hjørring, Jon Jensen af Mårup, præster, 
Henning Køtelberg, ridder og den herre kongens høvedsmand i Ålborg, 

Henrik Stigsen, Palle Rævdal, Thomas Nielsen og Jens Gammel til alle, 
hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud.

Det skal være vitterligt og klart for alle, at i det Herrens år 1374 onsdagen 
før Kristi legems fest mødte personlig op for os på Vendsyssels bygdeting og 
for andre troværdige mænd, som da sammen med os var forsamlet på tinge, 
en vis fornem mand herr Niels Esgesen og medbragte et fuldt vidne kaldet 
»tingsvidne«, hvorved han gjorde vitterligt og bevidnede, uden at nogen 
gjorde indsigelse derimod, at Lars Jensen - god ihukommelse - havde været 
kongens fri hovsinde1) og i sin levetid fuldt ud havde haft fri rådighed såvel 
over sit gods som over sine undergivne, og at efter hans død hans sønner, 
nemlig herr Niels Hadde, Knud, Jens og Mads frit havde haft samme frihed. 
Hvad vi har set og hørt bevidner vi med sandfærdige ord overfor alle, hvem
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det angår. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet 
foranomtalte år, dag og sted.

1) teksten har familiaris.

373 1374. 19. juni.

Grev Adolf 7. af Holsten og Stormam meddeler kong Valdemar 4. Atter - 
dag, at Benedikt v. Ahlefeld har anvist betaling af de 1000 mark penge, som 
kongen skulde give for Haderslev og giver kongen kvittering.

Original i rigsarkivet.

Med tjenstvillig hilsen skrevet tilforn.
I skal vide, kære herr Valdemar, der er konge af Danmark, at Bene

dikt v. Ahlefeld har anvist os Adolf, greve af Holsten og Stormam, 1000 
mark penninge, (så gode) som en god mand i landet Holsten kan gøre en 
anden fyldest med, nemlig af de penge, som vi skulde have af Eder for Ha
derslev. For disse forskrevne 1000 mark lader vi og vore arvinger Eder og 
Eders arvinger og kongeriget være kvit og fri. Til vidnesbyrd har vore ærlige 
mænd, nemlig herr Kai og herr Breyde van Rantzau, Volrad van Asche- 
berg, Ivan Walstorp med tilnavnet Perdeshoft, Henrik van Siggen, væbne
re, været til stede herved og har hængt deres segl sammen med vort segl un
der dette nærværende brev, der er skrevet år 1374 efter Guds fødsel manda
gen efter sankt Vitus’ dag.

374 1374. 23. juni. 374

Biskop Jens af Ribe og kapitlet sammesteds erklærer at have set og gen
nemlæst Ribeborgemes privilegier, friheder og rettigheder af 1269 26. juni 
og citerer herunder <§ 32>.

Original i rigsarkivet.

Jens, af Guds nåde biskop af Ribe, og hele kapitlet sammesteds til alle, der 
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi har set og gennemlæst de privilegier, frihe
der og rettigheder, som er bevilget borgerne i Ribe, indeholdende flere 
artikler og bekræftede med det ægte vedhængende segl, begyndende på føl
gende måde. I det år 1269 efter Guds menneskevorden den 26. juni blev dis-
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se rettigheder og beslutninger bevilget borgerne i Ribe af den meget berøm
melige herr Erik, de Danskes konge, herr kong Kristoffers søn, i nævnte herr 
kong Eriks 12. regeringsår på det i Nyborg afholdte rigsmøde, idet rigets 
bedste mænd gav deres samtykke hertil, og blev bekræftede med herr kon
gens segl. I disse artikler er det følgende indsat.1) Enhver sag, som rådmæn- 
dene bliver enige om med fogeden, skal overholdes som gyldig og retskraftig 
uden nogen protest fra borgere eller andre. Til vidnesbyrd herom har vi la
det vore segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1374 dagen før 
sankt Hans dag.

1) jf. DRB. 2. rk. II nr. 145 <32>.

1374. 24. juni. Nyborg. 375

Hertug Henrik af Slesvig overlader kong Valdemar 4. Atterdag indløs
ningsretten til borgen Gottorp med alle dens tilliggender.

Vidisse 1423, 22. september i rigsarkivet.

Vi Henrik, af Guds nåde hertug af Slesvig, erkender åbent med dette 
brev, at vi og vore arvinger af vor fri vilje og med velberåd hu, efter vo
re tro rådgiveres råd og vejledning har undt og under og har opladt med vor 

magtfuldkommenhed borgen Gottorp med alle landområder, mænd, kirke
len, borge, købstæder, befæstninger, de friser, der ligger dertil, og med alt 
tilbehør, det hedde, hvad det hedde kan, og det lige så frit, som vore for- 
fædre til nogen tid har haft det, og så uindskrænket og på alle måder så frit, 
som det står til os at indløse det ifølge vor ret til indløsning, til den højbåme 
fyrste og herre herr Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, vor 
kære nådige og fødte arveherre, hans arvinger og efterkommere. Ligeledes 
vil og forpligter vi os til at sikre, værne og hjemle vor fornævnte herre kong 
Valdemar, hans arvinger og efterkommere indløsningsretten til den for
skrevne borg Gottorp med landområder og de folk, der dertil hører, som det 
står skrevet foran, mod påkrav fra al gejstlig og verdslig magt, hvor han, 
hans arvinger eller hans efterkommere forlanger og behøver det. Fremdeles 
om det er Guds vilje, at den fornævnte kong Valdemar skulde indløse eller 
skulde bemægtige sig den forskrevne borg Gottorp med dens tilbehør, såle
des som det er opregnet foran, så tilsteder vi og er det vor vilje, at den for
nævnte konge skal lægge alle udgifter til fortæring og omkostninger, alle ud
læg i penge, til bygninger, til pantegods og til købegods, som han i hertug-
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dømmet har indløst, købt og taget i pant, og al påviselig skade til (pante- 
summen for) den fornævnte borg Gottorp og dens tilbehør, således at vi eller 
vore arvinger ikke på nogen måde skal indløse eller overtage den fra ham, 
hans arvinger eller efterkommere, førend vi har godtgjort de fornævnte ud
gifter til fortæring og omkostninger, i penge og til byggeri og al den skade, 
som den fornævnte vor herre kong Valdemar har haft og udstået og endnu 
har for hertugdømmet Slesvigs skyld, således at vi helt og holdent skal godt
gøre og erstatte ham alt det fornævnte og hertil også hele pengebeløbet, for 
hvilket han har indløst den fornævnte borg Gottorp med dens tilbehør, før
end vi eller vore arvinger vil forlange eller have den tilbage fra ham, hans 
arvinger eller efterkommere. Sker det også, at vi vil have øen Langeland til
bage, så skal vi eller vore arvinger indløse det fra ham, hans arvinger eller ef
terkommere for så stort et beløb, som vi eller vore forfædre på noget tids
punkt har pantsat det. Sker det også, at han efter den tid, da Langeland er 
kommet i hans besiddelse, og ligeledes på det gods, som han har købt og 
indløst i samme land, skulde komme til at bruge penge til byggeri og til om
kostninger, skal vi helt og holdent godtgøre og erstatte ham dette sammen 
med hovedstolen. Alle disse forskrevne artikler, anliggender og punkter lo
ver vi fornævnte hertug Henrik for os og for vore arvinger på vor tro at over
holde varigt, fast og ubrudt over for den højbåme fyrste kong Valdemar, 
hans arvinger og efterkommere uden argelist eller udflugter. Vidner om alt 
dette er alle de biskopper og riddere, der står nævnt herefter, nemlig vor 
gejstlige fader herr Niels, ærkebiskop af Lund, herr Erik, biskop af Odense, 
herr Jens, biskop af Ribe, herr Jakob, biskop af Viborg, herr Oluf, biskop af 
Århus, herr Niels, biskop af Roskilde, og herr Svend, biskop af Vendsyssel, 
fremdeles herr Henning Podebusk den ældre, herr Peder Grubbe, herr Kri
stian Kule, herr Jakob Olufsen, herr Jens Andersen, rigets drost, herr Evert 
Moltke, kammermester, og herr Kristian Vendelbo, ridder. Til vidnesbyrd 
og yderligere sikkerhed for dette har vi fornævnte hertug Henrik med vort 
vidende hængt vort segl sammen med segl tilhørende de forskrevne herrer 
biskopper og riddere under dette brev, der er givet og skrevet i Nyborg i år 
1374 efter Guds byrd på sankt Johannes Døberens dag ved midsommer.



237 29. juni 1374 Nr. 378

1374. 27. juni. 376

Optegnelse om, at der over Brügge indbetaltes 3842 kammerfloriner til 
det apostoliske kammer fra biskop Henrik af Slesvig, kollektor i Danmarks, 
Sveriges og Norges riger.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Den 27. i nævnte måned1) blev der fra herr Henrik, biskop af Slesvig, det 
apostoliske sædes kollektor i rigerne Danmark, Sverige og Norge, mod
taget nemlig 3842 kammerfloriner, som han i nærmest foregående maj må

ned havde overgivet til ovennævnte Raynerius Dominici, der var udpeget 
hertil af herr Johannes Mauberti, det apostoliske sædes nuntius og tillids
mand, til i Brügge at modtage de penge fra visse kollektorer i Tysklands lan
de, der skal overgives af nævnte Albertis fæller2) til fornævnte kammer, idet 
nævnte Jacobus og Matteo overlod dem i den ovennævnte herre biskops og 
nævnte Raynerius’ navn, som i henhold til og i kraft af den bemyndigelse, 
der var givet ham af nævnte herr Johannes Mauberti, havde modtaget dem.

1) d.v.s. juni måned. - 2) en række florentinske købmænd deltog under ledelse af over
hovedet for Alberti Antichifamilien som ligeberettigede partnere i handelshusets aktiviteter 
i Firenze, Brügge og London, jf. Y. Renouard, Les relations des papes d’Avignon et des 
compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378 s. 48 flg.

1374. 29. juni. Tangermünde. 377

Kejser Karl 4. af Tyskland stadfæster aftalerne om foreningen af Mark 
Brandenburg med kongeriget Böhmen, efter at markgrev Otto af Branden
burg havde solgt markgrevskabet til kong Wenceslav af Böhmen og dennes 
brødre Sigismund og fohan. Denne arvelige forening er sket, fordi mark
grevskabet er blevet hærget »af omboende konger, fyrster og herrer, navnlig 
af kongerne af Danmark og af Polen, af hertugen af Sachsen og Lüneburg, 
af ærkebiskoppen af Magdeburg, af hertugerne af Branunschweig, af Stet
tin, af Mecklenburg og af fyrsterne af Anhalt«.

Originaler i Berlin, Prag og Prenzlau.

1374. 29. juni. 378

Ærkebiskop Niels af Lund og seks andre biskopper eftergiver dem, der 
besøger sankt Nikolai kirke i Bosjø, den dem pålagte kirkebod.
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1. Skånebrevsfortegnelsen.

Indulgensbrev udstedt af ærkebiskop Niels i seks andre biskoppers nær
værelse til Bosjø kloster til dem, som flittigt besøger og ærer sankt Nikolaj 
kirke sammesteds. Givet i Nyborg på apostlene sankt Peders og sankt Povls 

dag 1374.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

/| rkebiskop Niels’ udstedte indulgensbrev til dem, som flittigt besøgte og 
l i Jfromt ærede sankt Nikolaj kirke, der ligger i Bosjø. Givet 1374.

379 1374. 29. eller 30. juni1).
Ærkebiskop Niels, biskopperne Erik af Odense, Jens af Ribe, Jakob af Vi

borg, Oluf af Århus, Niels af Roskilde og Svend af Børglum giver Ellested 
og Søllinge kirker hver et afladsbrev.

Udtog af Hamsfort.

a:

Niels, ærkebiskop af Lund, broder Erik, biskop af Ribe, Jens, biskop af
Ribe, broder Jakob, biskop af Viborg, Oluf, biskop af Århus, Niels, bi

skop af Roskilde, og Svend, biskop af Børglum, bevilger aflad til Ellested. 
Givet i Nyborg år 1374 på apostlen sankt Paulus’ dag, og de skal bede for 
Hartvig Hummersbuttel eller hans hustru Adelheid.

b:

Idet Herrens år 1374 . . . Der holdes danehof i Nyborg om sommeren.
Deri deltog Niels, ærkebiskop, Erik, Jens, Jakob, Oluf, Niels og Svend, 

biskopper af Odense, Ribe, Viborg, Århus, Roskilde og Børglum. Disse til
står 29. juni kirkerne i Ellested og Søllinge forsoning eller eftergivelse af 40 
dage og befaler, at der skal bedes for Hartvig Hummersbuttel og hans hu
stru Adelheid, som har udvirket brevet; disse var fordrevet fra Holsten.2)

1) det kan ikke med sikkerhed afgøres, om dateringen i a er fejlagtigt reduceret i b, eller 
helgendagen i a er ukorrekt gengivet. - 2) den sidste sætning er antagelig Hamsforts egen til
føjelse.



239 4. juli (13)74 Nr. 382

1374. 2. juli. Nyborg. 380

Ærkebiskop Niels, biskopperne Erik af Odense, Jens af Ribe, Jakob af Vi
borg, Oluf af Arhus, Niels af Roskilde og Svend af Børglum giver Egense 
kirke et afladsbrev.

Notits af Hamsfort.

Desuden1) tilstår de på Processus og Marcinianus’ dag Egense kirke i 
Sunds herred på Fyn et afladsbrev.

1) i umiddelbar tilslutning til forrige nr. 379.

1374. 3. juli. Nyborg. 381

Kong Valdemar 4. Atter dag giver spedalskhuset udenfor Svendborg lå
sebrev på det gods i Sunds herred, der var tilskødet det af Lars fonsen og 
Marina Tygesdatter.

Afskrifter i rigsarkivet og det kongelige bibliotek.

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

I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevvisere, de spedalske uden for 
Svendborg, alt det gods i Sørup, der var givet og skødet ved Lars Jonsens åb
ne brev1), og alt det gods i Slæbæk i Kirkeby sogn i herredet, kaldet Sunds- 
herred, der var givet og skødet på samme Sunds herredsting ved Marina Ty- 
gesdatters åbne brev2), at besidde med rette evindelig, således som det er til
dømt samme på de Danskes rigsmøde, idet vi pålægger evindelig tielse på 
denne sag og forbyder, at nogen på nogen måde befatter sig med nævnte 
gods undtagen med deres vilje og samtykke. Til vidnesbyrd herom er vort 
segl hængt under dette brev. Givet i Nyborg i det Herrens år 1374 manda
gen efter apostlene Petrus’ og Paulus’ dag med Godskalk Hemmingsen, vor 
justitiar, som vidne.

1) jf. DRB. II 10 nr. 399. - 2) kendes ikke.

(13)74. 4. juli. Nyborg. 382

Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler indbyggerne i Skåne, at han på
lægger arvingerne efter herrfosef Nielsen, fordum ærkedegn i Lund, inden
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15 dage at betale de penge, som Josef Nielsen skyldte Lunds kirkes bygnings
fond.

Original i det svenske rigsarkiv.

"X 7aldemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til Skå- 
V nes indbyggere hilsen og nåde.
Vi pålægger arvingerne efter herr Josef Nielsen, fordum kannik i Lund, 

at de inden 15 dage betaler og udreder de penge, som han skyldte Lunde
kirkens bygningsfond, således som det fuldt ud fremgår af hans åbne brev, 
eftersom den rette betalingstermin er overskredet. Givet i Nyborg i det Her
rens år [13] 74 tirsdag inden ottendedagen efter apostlene Peters og Paulus’ 
dag under vort segl, med vor dommer Godskalk Hemmingsen som vidne.

383 [1374]. 4. juli.

Rådet i Braunsberg erklærer over for borgmestre og rådmænd i Stralsund 
og Lübeck, at de preussiske stæders brev, beseglet med Kulms segl, om un
derholdet af borgene i Skåne er afsendt uden deres vidende, og beder derfor 
om ikke at blive besværet i den anledning.

Original i Stralsund.

Venlig hilsen tilforn1).
I skal vide, kære herrer og venner, at vi er kommet til fuldt kendskab 

om, at der er sendt et brev til Eder, ærværdige mænd, på stædeme i Preus
sens vegne under staden Kulms segl, gående ud på, at vi vil holde borgene i 
Skåne sammen med Eder. Angående det skal I, ærværdige mænd, vide, at 
hvordan brevet end er kommet Eder i hænde, så er det ganske sket uden 
vort vidende, uden vort råd, uden vort samtykke og uden vor medvirken. 
Derfor beder vi Eder, ærværdige indsigtsfulde mænd, at I handler rigtigt og 
ikke besværer eller maner os angående brevet. Hav det godt. Givet på den 
hellige Odalriks dag under vort sekret.

Rådmændene i Braunsberg, Eders i alt specielle beredvillige (venner).
1) adressen står på brevets bagside: Skal gives til de anbefalelsesværdige og gode mænd, 

de herrer borgmestre og rådmænd i stæderne Lübeck og Stralsund, vore såre specielle vel
yndere og venner.
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afstået og tilskødet med evig besiddelsesret den hele part i en gård i Ribe, 
som jeg efter herr Jens Bonde, fordum ærkedegn i Ribes, død har erhvervet 
gennem min hustrus arveret, og al den part, som Henrik Dylmer forhen har 
afstået og tilskødet mig i samme gård, til nærværende brevviser den gode 
mand Kristian Freilesen med jorder og bygninger og alle dens tilliggender. 
Derfor forpligter jeg med dette brev mig og mine arvinger fast til at hjemle 
fornævnte Kristian og hans arvinger fornævnte parter med deres tilliggen
der og at fri og frigøre dem ganske fra retmæssigt krav fra enhver. Givet i 
det Herrens år 1374 på apostlen sankt Jakobs dag under mit segl til vidnes
byrd og fastere sikkerhed for ovenstående.

386 1374. [Efter] 25. juli. Stralsund.

Reces af hansedagen i Stralsund.

Afskrift i hanserecesseme.

det Herrens år 1374 på apostlen St. Jakobs dag forsamledes rådmændene 
fra søstædeme i Stralsund, fra Lübeck de herrer Jakob Pleskow, Herman 

v. Osenbrugge og Johan Lange, fra Rostock de herrer Arnold Kröpelin, 
Gerwin Wilde og Everhard Holloger, fra Wismar de herrer Herman Kröpe
lin og Henrik Wessels, fra Greifswald de herrer Arnold Lange og Henrik 
Schuppelenberg, fra Stettin de herrer Egbert Gerwer og Povl Travenöl, fra 
Kampen de herrer Coppe Gerritssen, fra Zierikzee Hugo van Lochen, fra 
Harderwijk Henrik van Heirde og Gerrit Upgang, fra Stralsund de herrer 
Herman v. Rode, Heine Scheele, Bertram Wulflam, Johan Ruge, Johan 
Wren og Ludolf v. Kulpe og gennemdrøftede disse nedenfor anførte sager.

<l-2> . . . !)
<3> Fremdeles har Henning Podebusk og Rikman van der Lancken på 

kongen af Danmarks vegne bedt om, at stædeme vilde tilbagegive kongen 
hans faders arv, nemlig borgene i Skåne og tolden. Dertil blev det svaret så
ledes, at man vil tale herom i Lübeck på næste hansedag, som man skal hol
de på sankt Hans dag, og enhver skal komme dér med fuldmagt og give dér 
et endeligt svar.

<4> Fremdeles er man kommet overens med herr Henning Podebusk om, 
at han fremover skal holde borgene i Skåne indtil førstkommende sankt Ja
kobs dag på den måde, han har fået dem af os; herfor skal man give ham 
1000 stralsundske mark, hvilke man i år skal tage af tolden; af disse skal
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man nu til efteråret give ham 500 mark i tolden i Skåne, og de andre 500 
mark skal gives ham til forskrevne sankt Jakobs dag; og i tolden i Skåne skal 
han ikke blande sig, og til forskrevne sankt Jakobs dag skal han efter hans 
breves ordlyd igen antvorde borgene fra sig og give dem til stædeme. Dette 
har herr Henning accepteret under forudsætning af kongens billigelse; ved
rørende dette skal han ufortøvet give os et svar gennem stædemes udsendin
ge, som de fra Stralsund skal udpege dertil, og som skal drage over med 
ham. Hvis herr Henning svarer os tilbage, at han ikke vil have borgene, så 
skal vore rådmænd, som vi sender sammestedshen for at indkræve tolden, 
sammen med stædemes fogeder overtage borgene og holde dem så længe, 
til vi indsætter høvedsmænd dér, der skal holde dem.

<5> ... 0
<6> Fremdeles er man kommet overens om, at de samme, som for et år si

den indkrævede tolden i Skåne, også nu i år skal indkræve den og bringe 
den forseglet til Stralsund, undtagen de 500 stralsundske mark, som herr 
Henning Podebusk skal have af den i år; og tolden skal forblive i Stralsund, 
indtil stædeme bliver enige om, hvordan man skal fordele den.

<7> . . . !)
<8> Fremdeles bestemte stædeme i fællesskab, at man skal sende udsen

dinge til Preussen, nemlig en fra Lübeck, en fra Rostock og en fra Stral
sund; og disse hverv er overdraget dem:

<a> For det første skal de meddele, at stædeme vil holde sig til den reces, 
som blev aftalt i Lübeck på sankt Valborgs dag i 1373 mellem stædeme2), 
nemlig angående borgene og tolden i Skåne, og som stædeme i Preussen se
nere gav deres samtykke til i deres breve, som de, beseglet med staden 
Kulms segl, sendte til dem fra Lübeck og Stralsund, og således som også Jo
han Westfal, deres foged, i Stralsund og i Skåne gav udtryk for i et akkredi
tivbrev.

<b> Desuden forekommer det i fællesskab stædeme, at den indgåede 
overenskomst i Köln endnu har fuld gyldighed, fordi kongen af Danmark 
endnu ikke har beseglet stædemes fredsbreve, og de heller ikke endnu har 
endelig fred med kongen af Norge.

<c-d> . . .
<e> Fremdeles skal de meddele dem3), at hansestædeme har berammet et 

møde til afholdelse i Lübeck sankt Hans dag om midsommeren; og at de 
skal komme sammesteds med fuldmagt for at give svar på kongen af Dan
marks anmodning om sin fædrene arv, således som herr Henning Podebusk
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på kongens vegne sidst i Lübeck og nu i Stralsund har anmodet om det, og 
hvem man dér til den tid skal give et endeligt svar på anmodningen.

<f> Den samme hansedag skal de også på denne samme måde forkynde 
for dem fra Kolberg.

<g-h> . . . ')
<i> Desuden skal de meddele dem, hvad der er bestemt om tolden i Skå

ne: at man skal indkræve tolden dér og skal bringe pengene over til Stral
sund, hvor de skal ligge så længe, til stædeme kommer overens om, hvordan 
man skal fordele dem.

<9> . . .
<10>4) Fremdeles er der blevet sagt til Henning Witte, at han skal ind

hente oplysninger om, hvem de er, der i den første krig uden tilladelse sejle
de fra Helsingborg, så han kan kræve sikkerhed af dem, indtil (sagen kan 
komme) for stædeme. Og inden for den tid skal - hvis han ikke finder frem 
til nogen af disse - enhver i sit råd udtale, hvad da enhver stad med rette skal 
gøre over for ham, og hvormed han kan blive endeligt forligt med dem an
gående hans klage.5)

1) de udeladte artikler handler om hansestædernes forhold til Braunschweig, til Stettin, 
til Steinfeld, til England, til Flandern, til stæderne i Preussen og til Gotland. - 2) jf. nr. 287. - 
3) stæderne i Flandern. - 4) § 10 findes kun i receshåndskriftet i Stralsund. 5) jf. 1375 24. 

juni.

387 1374. 26. juli.

Wilken Piksten skøder alt sit gods i Vester- Vedsted sogn til Kristian Frelle- 
sen.

Original i rigsarkivet.

Wilken Piksten til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen 
med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg til nærværende 
brevviser den gode mand Kristian Frellesen har afstået og med dette brev 
også har skødet alt det gods, jeg har haft i Vedsted sogn, på hvilket Torkil 
Nielsen nu bor, med al rettighed og alle dets tilliggender på det vilkår, at 
hvis samme Kristian eller hans arvinger får noget besvær med hensyn til det
te gods enten på grund af Reimer Piksten eller dersom selvejerbøndeme gør 
indsigelse og anfægter dette gods ud fra en påstand om, at det fordum har
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været selvejergods, så der derved lægges hindringer i vejen for fornævnte 
Kristian eller hans arvinger, da forpligter jeg mig og mine arvinger til ganske 
at frigøre føromtalte gods for fornævnte Kristian og hans arvinger eller fuldt 
ud betale dem seks mark sølv inden udløbet af det næstfølgende halvår i re
de penge. Givet i det Herrens år 1374 dagen efter apostlen sankt Jakobs dag 
under mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd Lydeke Bake og 
Erik Jensen til vidnesbyrd og fastere sikkerhed for ovenstående.

1374. 2. august. Noves. 388
Pave Gregor 11. pålægger Bemardus de Beme, dekan i Hildesheim og 

det apostoliske sædes nuntius, at give nogle gejstlige dispensation fra den ir
regularitet, de har pådraget sig ved at lade sig forfremme til højere grader 
eller modtage embeder, mens de var bandlyste pågrund af den sag, der ver
serede mellem biskop Henrik af Slesvig og borgmestre, rådmænd og borgere 
i Bremen angående vold og tab, der var påført biskoppen, mens han var 
provst i Bremen.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1374. 7. september. 389

Helenborg Olufsdatter giver sin farbroder og værge Esbem Nielsen fuld
magt til at skøde sit gods i Frøslev til Jakob Halvegge.

Original i den amamagnæanske samling.

Helenborg Olufsdatter, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
.1 skal vide, at jeg har givet den velbyrdige mand Esbem Nielsen, min 

farbroder og værge, fuldmagt til at skøde til Jakob kaldet Halvegge alt mit 
gods i Førslev med al ret, som tilkommer mig deri, til evig eje, idet alt, som i 
det foregående er foretaget af førnævnte Esbem Nielsen, skal regnes for gyl
digt og stå ved magt. Til vidnesbyrd herom har jeg ladet mig segl hænge un
der dette brev tilligemed segl tilhørende de herrer Peder Lykke, kannik i 
Roskilde, Mads Elavsen, præst, og Mogens Ingvarsen, borger i Roskilde. 
Givet i det Herrens år 1374 dagen for vor frues fødsel.
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390 1374. 17. september.

Niels Esgesen, ridder, pantsætter sin gård i Sennels sogn til Jens Andersen 
for 7 mark lødigt sølv.

Original i rigsarkivet.

Niels Esgesen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle såvel nulevende som fremtidige skal vide, at jeg erkender, at jeg og 
mine arvinger i sandhed står i skyld og gæld til den velbyrdige mand Jens 
Andersen eller hans arvinger for 7 mark lødigt sølv i gode og gængse penge 
som retmæssig gæld, som på venskabelig vis skal betales på første Hillerslev 
herredsting efter førstkommende sankt Olav konges dag, for hvilke penge 
jeg med dette brev til samme Jens Andersen pantsætter min gård i Sennels 
sogn, på hvilken Peder Hervard bor, med en læst kom i holdskom og det 
samme i afgift med tre øg at indløse til omtalte termin på det vilkår, at hvis 
jeg - det ske ikke - på nogen måde svigter med betalingen af nævnte sum sølv 
til fornævnte termin, da forpligter jeg mig og mine arvinger til på venskabe
lig vis at levere samme Jens Andersen 14 pund kom i byen Thisted eller i 
Hovsør inden næstkommende midfastesøndag med den yderligere tilføjelse 
og bestemmelse, at hvis jeg svigter på begge punkter, nemlig med hensyn til 
betalingen af de omtalte penge, og af kom til de ovennævnte terminer - det 
ske ikke - da skal samme gård straks tilfalde ham med alle dens tilliggender, 
rørligt og urørligt, nemlig agre, enge, græsgange og fiskevande, intet undta
get, som deres tilstand er nu, som var det solgt og tilskødet ham på tinge, at 
besidde med rette. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjem
le samme Jens Andersen eller hans arvinger samme gård fri for krav fra 
hvem som helst, som landets love fordrer det, indtil den, som det ovenfor er 
lovet, på lovlig vis indløses af ham. Givet under mit segl tillige med segl til
hørende de gode mænd, nemlig Ivar Ivarsen og Kristian Munk til vidnes
byrd og fastere sikkerhed i det Herrens år 1374 søndagen efter det hellige 
kors’ ophøjelse.
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1374. 22. september. 391

Skiftebrev mellem herr Elav Elavsen og Niels Jakobsens børn.

Silkeborgske registratur (1558).

Fremdeles et latinsk skiftebrev mellem herr Elav Elavsen og Niels Jakob
sens børn. Givet 1374 på martyrerne sankt Mauritius’ og hans fæl
lers dag.

1374. 1. oktober. Avignon. 392

Den pavelige kammermester ærkebiskop Petrus af Arles meddeler alle 
kollektorer og subkollektorer i Danmarks provinser og stifter, at alle priorin
der og nonneklostre af dominikanerordenen er fritaget for at betale de tien
der eller subsidier, der pålægges gejstligheden af paven.

Afskrift hos Bartholin.

Petrus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Arles, den herre pavens kam
mermester, til alle og enhver af vore elskede kollektorer og subkollekto
rer og til alle, som i Danmarks provinser og stifter er udpeget til den opgave 

at modtage eller inddrive alle slags tiendebidrag eller enhver anden under
støttelse, som er udskrevet af vor herre paven eller af en anden efter hans på
bud, og som er udskrevet med henblik på ham eller for ham, hilsen med 
Gud.

Med dette brev bringer vi til kundskab for Eder alle, at da vor hellige fa
der og herre i Kristus, herr Gregor 11., ved Guds forsyn pave, ønsker med 
sin særlige gunst at omfatte de fromme priorinder og nonneklostersamfunde
ne af den hellige Augustins orden, der lever i overensstemmelse med kloster- 
reglerne og er under brødrene af prædikeordenens sjælesorg og styre, som 
også af andre kaldes »Prædikeordenen eller den hellige Dominicus’ orden«, 
har han i vor nærværelse tilstået dem, at de nævnte priorinder, klostre og 
samfund på ingen måde er forpligtet til at betale tiende eller andre under
støttelser, som pålægges af selve vor herre paven eller af en anden efter hans 
bemyndigelse eller på en hvilken som helst anden måde, og som skal ind
drives af prælater og gejstlige personer, og at de ikke på nogen måde kan 
tvinges dertil, eftersom han udtrykkeligt har ønsket, at alle og enhver af dis
se overalt i Danmark, hvor de findes, af særlig nåde skal være fritaget for at 
yde nævnte tiende og nævnte understøttelser. Efter vor herre pavens befa-
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ling, idet han mundtligt har givet os bemyndigelse hertil, pålægger og befa
ler vi udtrykkeligt Eder alle og enhver i den hellige lydigheds navn og under 
trussel om bandlysning - som vi, dersom I på noget punkt overtræder disse 
vore påbud, med denne skrivelse lyser over Eder og hver enkelt af Eder, som 
om en kanonisk påmindelse var givet forud1) - at I på ingen måde inddriver 
denne tiende eller andre former for understøttelser af de fornævnte priorin
der og nonner og deres klostre eller tillader, at de inddrives på nogen måde; 
og hvis der for de ovennævnte formåls skyld er blevet modtaget eller inddre
vet noget, skal I uforbeholdent tilbagegive samme priorinder og nonner det 
eller lade det blive tilbagegivet under trusel af samme straffe, som det er vor 
vilje, at I og enhver af Eder ved ikke at adlyde disse vore befalinger skal på
drage Eder ved selve handlingen. Ydermere skal I absolvere disse priorinder 
og nonner og deres klostre og samfund for alle bandlysnings-, suspensions-og 
interdiktdomme, dersom de i anledning af det forudgående på nogen måde 
har pådraget sig sådanne, ligesom også vi absolverer dem ved dette brev. 
Givet i Avignon under vort kammermesterembedes segl den 1. oktober i året 
1374 efter Herrens fødsel, i den 12. indiktion i vor fornævnte herre pavens 4. 
pontifikatsår.

1) jf. Hinschius, Kirchenrecht IV 768.

393 1374. 9. oktober. Gurre.

Herr Anders Jakobsen af Tosterup pantsætter sin hovedgård Tosterup 
med mere gods i Skåne først til sin hustru Margrete, dernæst til kong Valde
mar.

Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at Anders Jakobsen af Tosterup pantsætter til kong Valdemar 
og overdrager ham sin gård Tosterup i Skåne og desuden 10 læster kom, 
nemlig 314 læst i Tosterup, endvidere en vandmølle, der ligger ved samme 

gård; endvidere 1V£ læst kom i Tullstorp, 1 læst kom i Gårarp, I14 læst 
kom i Glemminge, 3 pund kom i Spjutstorp, Glemminge sogn, 3 pund kom 
i Tågarp, læst kom i Valleberga, med alt dette gods’ tilliggender. Givet 
på borgen Gurre år 1374.
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Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at herr Anders Jakobsen, ridder, til Tosterup bekender at have 
opladt og pantsat sin hustru Margrete sit rette arvegods i Skåne, nemlig 
hovedgården Tosterup og dertil 10 fulde læster kom i landgilde årligt i disse 

efterskrevne byer og gårde: først i Tosterup by, som samme hovedgård lig
ger i, 3^ læst kom i årligt landgilde, desuden ved samme gård en vandmøl
le, som årligt giver 1 læst kom i landgilde, 1 læst kom i årlig landgilde i 
Tullstorp, 1 læst kom i landgilde i Gårarp, 1læst kom i landgilde i Glem- 
minge, 3 pund kom i Spjutstorp, Glemminge sogn, 3 pund kom i landgilde i 
Tågarp, og Vé læst kom i landgilde i Valleberga by, for 200 mark sølv efter 
kølnsk vægt; endvidere forpligter han sig til, når eller hvis fornævnte gods 
helt eller delvist bliver hans fornævnte hustru Margrete afvundet ved nogen 
landslov, at han og hans arvinger da skal fyldestgøre og tilfredsstille hende 
og hendes arvinger for 200 lødige mark sølv efter kølnsk vægt uden nogen 
tøven, inden et år er forløbet, efter at samme gods er gået tabt og kommet 
hende af hænde. Dernæst bekender han, at han fuldt og helt efter sin vilje 
til sit nøje har oppebåret og modtaget samme 200 lødige mark efter kølnsk 
vægt af sin kæreste, nådige herre, kong Valdemar. Hvis det sker, at hans 
fornævnte hustru Margrete dør uden arvinger, som med rette kan kræve 
arv, så skal fornævnte 200 lødige mark sølv tilbagegives hans herre, for
nævnte Kong Valdemar, og Danmarks rige. Disse bestemmelser lover han 
fast og ubrødeligt at overholde, og han lover fornævnte kong Valdemar un
der sin hånd og med Erik Nielsen til Hørsholm og Jens Leken som vidner. 
Givet på Gurre 1374 på sankt Dionysius’ dag.

Kalundborgske registratur (1551).

Anders Jakobsens af Tosterup, ridders, brev, der lyder på Tosterup og me- 
iJLre gods i følgende byer: først i Tosterup by 3^ læst kom, en vandmølle 
ved gården giver 1^ læst kom, i Tullstorp 1!4 læst kom, i Spjutstorp, 
Glemminge, 3 pund kom, i Tågarp 3 pund kom, i Valleberga by læst 
kom, pantsat for 200 lødige mark sølv. 1374.
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394 1374. 23. oktober. Avignon.

Pave Gregor 11. forflytter biskop Henrik af Slesvig til bispedømmet Øsel.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder Henrik, biskop af Øsel, hilsen og apostolisk vel
signelse.

Den årvågne omsorg forlanger af paven i Rom, hvem den himmelske hyr
de og sjælenes biskop i medfør af den magtfylde, der er ham overdraget, har 
sat i spidsen for alle kirker, at han er så årvågen og betænkt på hver enkelt 
kirkes tilstand og viser en så forudseende omsorg, så der ved hans omsigtsful
de fremsyn - snart ved en enkel provision, snart ved en passende forflyttelse, 
alt efter, hvad stedets og tidens beskaffenhed kræver - gives de enkelte kirker 
egnede hyrder og vidtskuende ledere, som på helsebringende måde kan lede 
og belære den dem betroede menighed og skaffe disse kirker en attråværdig 
lykke og fremgang. Mens Konrad, biskop af Øsel, salig ihukommelse, i sin 
tid bestred styret af kirken på Øsel, og vi ved vor hjælpende bistand ønskede 
at sætte en nyttig og egnet person i spidsen for samme kirke, når den måtte 
blive ledig, lod vi dengang provisionen af samme kirke reservere for vor rå
dighed og bestemmelse, idet vi fra da af erklærede det for ugyldigt og mag
tesløst, om nogen, ligegyldigt med hvilken myndighed, med eller uden viden 
herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag. Men da fornævnte 
kirke senere ved samme biskop Konrads død, han, som afgik ved døden 
uden for den romerske kurie, var ledig, og vi ifølge troværdig indberetning 
havde forstået, at den var ledig, og da vi med faderlig og omsorgsfuld flid 
tænker på en hurtig og frugtbringende provision af denne kirke, som ingen 
uden vi denne gang har kunnet eller kan befatte sig med, eftersom oven
nævnte reservation og bestemmelse lægger sig hindrende i vejen, har vi, for 
at denne kirke ikke skulde udsættes for en lang ledigheds ubehageligheder, 
efter omhyggelig overvejelse, som vi har haft med vore brødre1) om at sætte 
en nyttig og også lykkebringende person i spidsen for samme kirke, omsider 
ladet vort blik rette mod Dig, som er biskop af Slesvig, efter at have taget de 
storslåede dyder og fortjenester i betragtning, hvormed Gud, således som vi 
har erfaret ved troværdige vidnesbyrd, i sin nåde har udmærket Dig person
lig, og taget i betragtning, at Du, som hidtil rosværdigt har forestået styret 
af kirken i Slesvig, ved Guds hjælp vil vide og evne nyttigt at lade og lykkeligt 
at styre nævnte kirke på Øsel. Idet vi derfor giver agt på helsebringende må
de at drage omsorg for såvel den nævnte kirke på Øsel som for den Herrens
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hjord, som er i den, løser vi Dig efter nævnte brødres råd og af apostolisk 
magtfuldkommenhed fra det bånd, hvormed Du bandtes til samme kirke i 
Slesvig, som Du da forestod, og forflytter Dig med apostolisk myndighed til 
nævnte kirke på Øsel og sætter Dig i spidsen for den som biskop og hyrde og 
overdrager Dig fuldt ud omsorgen for og styrelsen af nævnte kirke på Øsel, 
såvel i det åndelige som i det timelige, og giver Dig fri tilladelse til at overgå 
til samme kirke på Øsel, med fast tiltro til, at når Dine handlinger og ger
ninger bliver ledet af Hans nåde, fra hvem alle nådegaver stammer, vil de 
ved Din omhyggelige forsorg og ved Din bemærkelsesværdige tjenergeming 
føre til en forønsket forøgelse af hæder og midler af mange slags for kirken 
på Øsel. Derfor pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk brev, at Du ved vor 
velsignelse og nåde begiver Dig til fornævnte kirke på Øsel og omhyggeligt 
udfører og omsorgsfuldt befatter Dig med fornævnte omsorg og ledelse, så 
denne kirke på Øsel kan fryde sig over at være overdraget til en forstandig 
styrer og en frugtbringende leder, og duften af Dit gode ry kan brede sig vi
den om som følge af Dine rosværdige handlinger, og så Du foruden den evi
ge gengældelses løn kan gøre Dig fortjent til ydermere i rigt mål at opnå vor 
velsignelse og det fornævnte sædes nåde i medfør heraf. Givet i Avignon den 
23. oktober i vort fjerde pontifikatsår.

1) d.v.s. kardinalerne.

1374. 28. oktober 395

Broder Peder, abbed i Esrom kloster, og det menige konvent sammesteds 
forpligter sig for 100 mark lybske penge til årligt at afholde en årtid med 
højmesser og vigilier for den afdøde dronning Helvig.

Original i rigsarkivet.

Broder Peder, abbed, og menige konvent i Esrom kloster til alle, der ser 
dette brev, hilsen med Gud og med ønsket om at udbrede sandheden 
om nedenstående sag.

For at ikke det, som sker og forhandles i tiden, skal svinde bort sammen 
med tiden, er det for vane, at de foreviges ved det skrevne ord. Derfor er det 
vor vilje, at alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi og vore efterfølgere 
ved dette brev i sandhed er forpligtet fra dette brevs udstedelsesdag og så til 
evig tid til årligt på næste fredag efter fastens begyndelse at højtideligholde 
og bekoste en årtid for den høje frue, fru Helvig, salig ihukommelse, fordum
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Danmarks dronning, til nåde, sjælefrelse og syndsforladelse for hende med 
dødsmesse og vigilier, som det sømmer sig, at afholde ved en præstebroder i 
vort konvent, som da er til stede; og ligeledes er vi forpligtet til hver dag at 
holde en messe for de troende afdøde med kollekt for den afdøde tjenerinde 
ved det alter, som kaldes vor kirkes relikviealter, og ikke ved noget andet al
ter. Men hvis årtiden skulde falde på en kirkelig festdag, da skal den først
nævnte messe højtideligholdes ved det fornævnte alter for de fromme afdø
de, men den anden messe skal indgå i selve festdagens messe. Og vi erken
der, at vi ubeskåret har oppebåret 100 mark lybske penge i gode sølvpenge 
for at opfylde og iagttage det fornævnte. Til vidnesbyrd herom er vore segl 
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1374 på de hellige apostle Si
mons og Judas’ dag.

396 1374. 1. november.

Grev Henrik 2. af Holsten og Stormam tildømmer på grundlag af en ken
delse af Risby herredsting Lyder Rutze gods i Hakelmark.

Original i Gottorp Landesar c hii<.

Henrik, af Guds nåde greve af Holsten og Stormam, til alle, der får dette 
brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi ved nærværende brev med al ret tildømmer 
nærværende brevviser Lyder Rutze det gods i Hakelmark, som Esbem Treu
ger og Detlev v. Rode har rejst krav på; og det gør vi, fordi nævnte Lyder 
lovligt har renset sig for deres krav ved kønsed, nemlig med sin egen ed og 
ed, aflagt af Henneke Rutze og hans søn Henning, Otto Rutze, Hannes 
Tramme, Detlev v. Hagen, Henning Wokendorp, Sli Beienfleth, Valdemar 
Breyde, Jordan Latendorp, Markvard v. Wisch og Niels Pedersen Hak, lige
som også tolv uvildige mænd, udmeldt af Risby herredsting, nemlig Henne
ke Dargede, Jordan Latendorp, Wulf v. Hagen, Henneke v. Hagen, Henne
ke Fod, væbnere, Niels Ovesen, Jens Kallesen, Jesse Stade, Klaus Godman, 
Markvard Harresen, Raske1) Henne og Jesse Vognsen, stedet for vor justitiar 
har tildømt ham nævnte gods; og vi påbyder endvidere fast og bestemt, at 
ingen uanset stand eller stilling må vove på nogen måde at krænke nævnte 
Lyder med hensyn til fornævnte gods, såfremt han ønsker at bevare vor nå-
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de ubeskåret. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. 
Givet i det Herrens år 1374 på selve allehelgensdag i nærværelse af Hartvig 
Porsfeld.

1) teksten har Rusche, middelnedertysk »rask, hurtig«, jf. Danmarks gi. Personnavne, 
Tilnavne II sp. 903.

1374. 6. november. Lund. 397

Ærkebiskop Niels af Lund vitterliggør, at Peder Due har givet afkald på 
den gård i Lilla Kopinge, som afdøde Henrik Bokholt, dekan i Lund, havde 
testamenteret kapitlet, men som han uretmæssigt havde tilbageholdt.

Afskrift i Lundebogen.

Niels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, 
der ser dette brev, hilsen med Gud.

Det er vor vilje, at det skal stå klart for alle, at i det Herrens år 1374 man
dag før sankt Villehad, biskop og bekenders dag har den velbyrdige mand 
Peder Due i vort kammer i nærværelse af os givet afkald på en gård i Lille 
Kopinge med alle dens tilliggender, hvilken gård herr Henrik Bokholt, tidli
gere dekan i Lund, testamenterede til det ærværdige kapitel i Lund til af
holdelse af sin årtid hvert år i koret i Lund, og angående hvilken herr Mo
gens, den nuværende dekan i Lund, sagsøgte Peder, fordi han flere år igen
nem med urette havde tilbageholdt og bemægtiget sig den; (og Peder Due 
oplod den) til fornævnte herr dekanens hånd fri for påkrav fra ham og alle 
hans, idet han har lovet, at han fremtidig på ingen måde vil befatte sig med 
den. Givet i Lund under vort segl på ovennævnte år og dag.

1374. 25. november. Ralswiek. 398

Brødrene Nicolaus og Bertold Wusseke de yngre, sønner af Nicolaus 
Wusseke den ældre, forpligter sig til årligt at betale 20 mark i afgift af deres 
gård Mustitz i Zirkow sogn på Rugen, indtil en gæld på 200 mark stralsund- 
ske penge til biskop Niels af Roskilde er betalt.

Original i rigsarkivet.

Vi Nicolaus og Bertold, brødre, kaldet Wusseke de yngre, sønner af Ni
colaus Wusseke den ældre, til alle, der får dette brev at se, hører det
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læse og modtager det, erkender tillige med vore rette og lovlige arvinger ved 
dette brev og erklærer klart, at vi i sandhed står i skyld og gæld til den ær
værdige fader og herre i Kristus, herr Niels, Roskildekirkens biskop, og hans 
rette efterfølgere for vor egen sande og anerkendte gæld, nemlig 200 mark i 
Stralsundmønt, som i venskab er overladt os i omtalte mønter og i et samlet 
beløb overgivet os før udfærdigelsen af dette brev; for disse 200 mark skal vi 
sammen med vore arvinger til nærmest kommende sankt Morten biskops 
dag og fremdeles hvert år til samme fornævnte sankt Mortens dag give og 
udrede 20 mark uden nogen vægring eller forhindring til forskrevne herre 
biskop af Roskilde og hans efterfølgere af indtægterne af vor gård Mustitz, 
beliggende på øen Rügen i Zirkow sogn og af alle tilliggender til nævnte 
gård, af hvilken art de end er, og det så længe som den fornævnte sum på 
200 mark ikke ganske og aldeles er betalt ovenskrevne herre biskop af Ros
kilde eller hans efterfølgere af os eller vore arvinger. Men hvis vi ikke gør det - 
hvad Gud forbyde - da skal den ærværdige fader og herre i Kristus, herr 
Niels, Roskildekirkens biskop, og hans efterfølgere eller samme herre biskop 
af Roskildes ombudsmand, som til enhver tid måtte være på Rügen, have 
fuld frihed og fuld rådighed til at udpante og som pant udtage de fornævnte 
20 marks indtægter af vor foromtalte gård og af alle dens tilliggender, som 
hører til nævnte gård, hvor de end vil, og gøre med dem, hvad ret er ifølge 
overenskomst og renteaftale og hvad den fører med sig. Hvis ydermere oft- 
nævnte herre Roskildekirkens biskop eller hans efterfølgere ønsker at få de 
fornævnte 200 mark i Stralsundmønt tilbage hos os eller hos vore arvinger 
som følge af påtrængende og nødvendige omstændigheder, som hviler på 
dem, da skal de frit kunne pantsætte og båndlægge de 20 mark i indtægter, 
hvor de vil, for 200 mark i nævnte mønt uden nogen indsigelse fra vor side, 
dog på den betingelse, at vi skal give den, der får dette pant af den herre 
biskop af Roskilde og dennes arvinger, de 20 mark i indtægter fra vor for
nævnte gård, ligesom vi skulde give og udbetale dem til den herre biskop af 
Roskilde og til hans efterfølgere. Når vi iøvrigt med Guds hjælp er i stand til 
og har viljen til at udbetale de oftnævnte 200 mark, da skal vi eller vore ar
vinger til samme tid udbetale og udrede de nævnte 20 mark i rente sammen 
med hovedstolen til den sankt Mortens dag, hvor vi er i stand til at betale, og 
dette vort brev skal straks, efter at betaling har fundet sted, uden nogen ind
sigelse tilbagegives os eller vore arvinger. For fast og ukrænkelig overholdelse 
af alt og hvert af det foregående har vi Nicolaus og Bertold, brødre, kaldet 
Wusseke de yngre, og vore medlovere, nemlig Nicolaus Wusseke, vor elske-
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de fader, Suhm af Jasmund, søn af Gutslav Suhm, ridder, salig ihukommel
se, Helmold Suhm, ridder, søn af samme Suhm af Jasmund, Gutslav Suhm 
den yngre af Wittow, Nicolaus og Henrik, brødre, kaldet v. Rode, Henrik v. 
Lancken og Hartman Segebod, væbnere, aflagt løfte med sammenlagte 
hænder i fællesskab og også forpligtet os over for den oftnævnte herr Niels, 
Roskildekirkens biskop og hans efterfølgere, under vore segl, som er hængt 
under dette brev til klart vidnesbyrd om alt det fornævnte. Givet og for
handlet på gården i Ralswiek i det Herrens år 1374 på den hellige jomfru og 
martyr Katarinas dag.

1374. 1. december. 399
Aleke, enke efter Rikard, og hendes søn Robert oplader deres jord i Åløk- 

kegård til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles at Aleke, Rikards enke, og Robert, hendes søn, borgere i 
Odense, oplader kong Valdemar al den jord, som hun havde i Aaløkke- 
husgård med eng, skov og alt andet tilliggende, som de havde i pant af Hen

rik Pedersen. Givet i det Herrens år 1374 dagen efter sankt Andreas’ dag.

[1374. Efter 1. december.]1). 400

Reineke v. Bischopsdorp lover at holde rådmændene i Stralsund skadeslø
se for deres brev angående arvegodset og tilgodehavender efter Herman 
Voswinkel, der var død i Ålborg.

Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

Reineke v. Bischopsdorp lovede at holde de herrer rådmænd i Stralsund 
h. skadesløse angående arvegodset og tilgodehavender efter Herman Vos
winkel, der var afgået ved døden i Ålborg; det var efterladt sammesteds og 

skulde inddrives sammesteds af Goswin, hans broder, befuldmægtiget for 
nævnte Reineke og for andre kreditorer til nævnte tilgodehavender, at ma
ne om med støtte i stadens åbne anbefalingsbrev, således at ingen senere på
mindelser skal følge efter angående dette gods, der bliver overgivet nævnte 
befuldmægtigede.

1) den umiddelbart foregående indførelse er dateret I det Herrens år 1374 dagen efter 
apostlen St. Andreas' dag.



Nr. 401 12. december (13)74 256

401 (13)74. 12. december. Avignon.

Den pavelige kammermester Petrus, ærkebiskop af Arles, kvitterer ærke
biskop Niels af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham 
udsættelse med resten til førstkommende sankt Hansdag.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Petrus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Arles, den herre pavens kam
mermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.

Vi bringer med dette brev til Eder alles kundskab, at den ærværdige fa
der i Kristus herr ærkebiskop Niels af Lund i Danmark gennem den herre 
biskop Henrik af Øsel, kollektor i hine egne, og herr Nicolaus Benedicti fra 
Alberti Antichi i Firenze, hans befuldmægtigede, dags dato har ladet indbe
tale 151 guldfloriner til det apostoliske kammer, som en del af sit servitium 
commune1), som han skyldte fornævnte kammer, og desuden 36 guldflori
ner som en del af de fire servitier til samme vor herre pavens husstand og 
tjenerskab2), idet nævnte kammers klerke modtog beløbet på nævnte hus
stands og tjenerskabs vegne. Med dette brev frigør vi (— — — )3) udskyde 
for ham til førstkommende sankt Hansdag, dog således (— — —). Givet i 
Avignon den 12. december år (13)74.

1) Jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2) Jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3. - 3) For de forkortede 
formler se nr. 194.

402 1374. 17. december. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskopperne af Lund og af Uppsala samt 
biskoppen af Lübeck at bandlyse og eventuelt belægge alle med interdikt, 
som direkte eller indirekte har deltaget i udplyndringen og mishandlingen 
af gejstligheden i staden og stiftet Linköping samt i bortførelsen af kirkernes 
og gejstlige stifteisers gods og prydelser.

Vidisse i det svenske rigsarkiv.

403 1374. Omkr. 25. december.1).
Niels Bosen og hans fælle Jesse dømmes fredløse i Stralsund for udplynd

ring af Nicolaus Suhm i København og Køge.
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Notits i Stralsund.

Niels Bosen forrådte og udplyndrede derefter sin gæsteven Nicolaus
Suhm, hvem samme Niels sammen med en mand, kaldet Jesse, røverisk 

fratog 36 skilling grot i København og Køge, hvorfor nævnte Niels efter al 
lybsk ret blev dømt fredløs som forræder og røver og hin Jesse i lige måde 
som åbenbar medhjælper i nævnte røveri. Dommere: de herrer Engelbert 
Dalwitz og Johan Grifenberg.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet.

1374. 404

Ærkebiskop Niels af Lund forordner, at kannikeme ikke skal bøde 2 grot, 
og at ærkebiskoppens bordfæller ikke har gods i Vemmerlov.

1. Lunde kapitels registratur (1425).

Privilegium af herr Niels, ærkebiskop, om, at kannikeme ikke skal bøde 
2 grot efter de svorne statutter, og at den herre ærkebiskoppens bord
fæller ikke har gods i Vemmerlov.

2. Lundebogen.

Der findes en erklæring af herr Niels, ærkebiskop, givet i det Herrens år 
1374, om, at kannikeme ikke skal bøde 2 grot, således som det bestem
mes i samme Niels’ statutter, og at ærkebiskoppens bordfæller ikke har gods 

i Vemmerlov. Men dette brev kan på grund af megen beskadigelse og for
sømmelighed ikke læses fuldstændigt.

1374. 405

Biskop Jens af Ribe stadfæster Løgum klosters privilegier.

Udtog i Løgumbogen.

Jens, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af kirken i Ribe, til alle 
troende i Kristus i hans stift Ribe hilsen med Ham, som er alles sande 

frelse.
Eftersom (menneskenes hukommelse) er skrøbeligt: alt det øvrige o.s.v. 

som ovenfor.1)
1) der henvises til et forudgående stadfæstelsesbrev, udstedt af biskop Eskil 1399 18. ja

nuar.

17 D.R.B. 3. Række. IX
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406 1374.

Kong Valdemar 4. Atterdag tilstår præsten Markvard Bulle fra Bremen 
stift Rise kirke.

Notits af Hamsfort.

Idet Herrens år 1374 . . . Kong Valdemar tilstår Markvard Bulle, præst 
fra Bremen, Rise kirke, efter at den var blevet overdraget af biskop Erik 
af Odense, skønt brødrene i sankt Knuds kloster havde afslået det.

407 1374.

Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.

Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1374 . . . Men i Odense var Jens Jul, prior i St. Knuds klo
ster, Anders, broder, biskoppens official, Henrik Sylow1), borger, af stort 

ry-
1) Hamsfort har Tailon, rimeligvis fejl for Tzilow.

408 1374.

Erik Ivarsen sælger Løjtved til Fin Agesen.

Notits hos Hamsfort.

TTYik Ivarsen (en berømmelig mand)1) sælger Løjtved 1374 til Finn Ågesen. 
M J Blandt notitserne forud for denne har Hamsfort nedskrevet en række navne, der 
må stamme fra samme brev.

Jens Absalonsen, ridder, (Ulfeld)2), Bernhard v. Lancken, Jens Est (Ul- 
feld)2) 1374, Erik Ivarsen (berømmelig mand)1), søn af Ivar Nielsen, ridder, 
Fin Ågesen.

1) her har Hamsfort v c ( = uir clarus). - 2) Hamsforts egen tilføjelse.

409 1374.

Sankt Clara kloster i Roskilde sælger to slagterboder ved sankt Petri kir
kegård i Næstved til Næstved sankt Peders kloster.
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Næstved sankt Petri klosters registratur (1528).

lara kloster i Roskilde solgte os to grunde med boder, hvor der sælges 
kød, beliggende mod syd nær sankt Petri kirkegård, for to mark sølv.

1374.

1374. 410
Sankt Clara kloster kvitterer Næstved sankt Peders kloster for den ene 

mark sølv.

Næstved sankt Petri klosters registratur (1528).

Søstrene i Clara (kloster) erkendte at have modtaget den ene af de to for
nævnte mark1). 1374.

1) jf. forrige nr.

1374. 411

Tingsvidne af Tybjerg herredsting om, at Oluf Næve førte proces om l1^ 
bol jord i Trælløse mod Herlug Torbensen.

Næstved sankt Petri klosters registratur (1528).

Tngsvidne af Tybjerg herred, om at Oluf Næve førte proces mod Herlug 
Torbensen angående de forskrevne halvanden bol i Trælløse1), idet ab
beden hjemler og bekræfter nævnte gods for denne Herlug. 1374.

1) jf. nr. 552-53.

1374. 412

Hamburgs kæmnerregnskab.

Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

r I ^il rejser ... De herrer Nicolaus Rode og Markvard Woldemars 9^ 
-L mark 5 skilling 4 penning i Büsum, mødte Friserne i Utholm . . . Løbe

re: .. . Peter Dene 2 mark, til Danmark . . . Gerbert 10 skilling til Utholm . 
. . Til forskelligt . . . Damerow 1 mark penge for en hue, mistet af ham for
an Helsingborg.
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413 1374.0

Markvard Tribbow, borger i Stralsund, rejser over for de danske fogeder i 
Skåne klage mod 'lange' Martin, borger i Stralsund angående 30 mark stral- 
sundske penge.

Notits i Stralsund.

Markvard Tribbow, borger i Stralsund, har anklaget lange Martin, bor
ger i Stralsund, angående 30 mark stralsundiske penge over for de 

danske fogeder i Skåne, idet han hævdede, at samme i de forløbne tre år har 
forholdt2) ham disse penge i Stralsund, så han som følge deraf ikke kunde 
opnå eller få fyldestgørende billighed eller ret af ham, og han udvirkede så 
meget hermed, at de danske fogeder satte nævnte Martin under lås og slå, 
idet de ikke vilde tillade ham at stille nogen som helst sikkerhed ved medlo- 
vere i denne anledning. Og han gjorde dette i modstrid med hansestædemes 
kendelse, og dette skal stå til stædeme, hvorledes de vil dømme herom.

1) årstallet står øverst på siden i håndskriftet. - 2) teksten har preiuisse, jf. nedertysk vor- 
gan.

414 1374.

Forpligtelse over for kong Valdemar, at Tovskov skal være rigets åbne 
slot.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles forpligtelsesbrev, hvormed der loves kong Valdemar, at det 
slot, der kaldes Tovskov, skal være rigets åbne slot i lyst og nød, og at det 
skal nedbrydes og ødelægges, når kongen af Danmark siger til. Givet o.s.v. 

1374.

415 1374.

Niels og Thomas Sture samt Anders Eriksen sælger alt deres gods i Kir- 
kendrup i Broby sogn til kong Valdemar og kronen.

1. Vordingborgske registratur (1476).

For det første et brev, hvormed Niels Sture, Thomas Sture og Anders 
Eriksen sælger og skøder kong Valdemar til kronen alt deres gods i Kir-
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kendrup i Broby sogn i Odense herred og bekender, at de har oppebåret 
fuld betaling til deres tilfredshed. Givet o.s.v. 1374.

2. Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et brev, at Niels Sture, Thomas Sture og Anders Ågesen (!) 
sælger og skøder kong Valdemar alt deres gods i Kirkendrup i Broby 

sogn i Odense herred.

1374. Vordingborg. 416

Herman Henriksen sælger Næsby hoved til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles at Herman Henriksen solgte og skødede kong Valdemar Næs
byhoved med alt tilliggende at beholde til evig tid til kronen. Givet på 
Vordingborg i det Herrens år 1374.

1374. 417

Jens Oluf sen af Falster skøder 1/2 bol jord i Bjørup til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles at Jens Olufsen af Falster skøder kong Valdemar til evig besid
delse sin ret i noget jord, som er Yz bol jord i Bjørup, med alt tilliggen
de uden undtagelse. Givet i det Herrens år 1374.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles et skødebrev, at Jens Olufsen havde solgt kong Valdemar 
bol jord i en by ved navn Bjørup på Falster. År 1374.

1374. 418

Borgmestre, rådmænd og borgere i Odense skøder kong Valdemar Kiæ- 
thiloffhet.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles at borgmestre, rådmænd og alle borgere i Odense skødede 
kong Valdemar en mark, som hedder Kiæthiloffhet nord ved Bastebæk, 
og som hører til Åløkke. Givet i det Herrens år 1374.



Nr. 419 1374 262

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

fremdeles et brev, med hvilket borgmester og råd skøder kong Valdemar 
en mark, som hedder Kedtelsløff hedt.

419 1374. Holbæk.

Niels Neck pantsætter gods i Hejrede, Kartofte og Lille Musse til kong 
Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

Brev, at Niels Neck for 110 mark lybske penge pantsætter kong Valdemar 
alt det gods, som han fik med sin hustru Mette, beliggende i Hejrede, i 
Kartofte og i Lille-Musse. Givet i Holbæk 1374.

420 1374.Gurre.

Biskop Niels og kapitlet i Roskilde lover at holde en daglig messe og en dr- 
tid på sankt Bamabas’ dag ved det alter, som kong Valdemar 4. Atterdag 
lod bygge.

Vordingborgske registratur (1476).

Brev, om at biskop Niels og hele kapitlet i Roskilde forpligter sig til at hol
de en daglig messe oppe i koret for det alter1), som kong Valdemar den 
fjerde selv lod bygge, og højtideligt at holde en årtid hvert år på sankt Bar- 

nebas’ dag2), sådan som det bør sig. Givet o.s.v. 1374 på Gurre.
1) jf. Arhnung, Roskilde Domkap. Hist. s. 191. - 2) 11. juni.

421 1374.

Henrik Randesen og hans brødre pantsætter tre bol jord i Hishult til Hen
rik Strupenberg og dennes brødre.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles et brev, hvorved Henrik Randesen og hans brødre bekender at 
være Henrik Strupenberg og hans brødre 30 lødige mark sølv skyldige, 
som de har tre bol jord i pant for i Hishult. 1374.
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1374. 422
Anders Pedersen i Sonnerup pantsætter gården Sørup til kong Valdemar.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles Anders Pedersen i Sonnerups brev, at han pantsætter kong 
Valdemar en gård, som hedder Sørup, på Lolland. Givet 1374.

1374. 423

Eggert Wonsfleth sælger gården Bulk til grev Henrik af Holsten.

Registratur i rigsarkivet (omkr. 1476).

Fremdeles et skødebrev, i hvilket Eggert Wonsfleth har solgt og tilskødet 
grev Henrik af Holsten og hans arvinger gården Bulk med befæstning 

og alle rettigheder.

1374. 424

Tyrger Jonsen af Grundfør og Tyrger Nielsen Frænde af Lystrup skøder 
gods i Lystrup ogjord på Elsted mark til Øm kloster.

Skander borgske registratur (1606).

Tingsvidne om, at Tyrger Jonsen af Grundfør og Tyrger Nielsen, som 
kaldes Frænde, af Lystrup skødede deres gods og bol i Lystrup og deres 

jord på Elsted mark til Øm kloster. Givet 1374.

1374. 425

Jens Pallesen af Hvorslev og Niels Jensen af Albæk skænker deres del af 
Stordrup mark og Ubbestrup til Øm kloster.

Skander borgske registratur (1606).

Jens Pallesens af Hvorslev og Niels Jensens af Albæk skøde- og gavebrev til 
Øm kloster på al deres del i Stordrup mark og i Ubbestrup mark og stad

fæstelse på det skøde, som deres forældre havde givet fornævnte kloster på 
samme gods. Givet 1374.
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426 1374.

Brev om herr Ivar Lykkes brev på Egholm.

Ålborghus’ registratur (1578).

Et pergamentbrev på latin, angående herr Ivar Lykkes, ridders, brev på 
I Egholm slot. 1374.

427 1374.

Bamum Eriksen af Skarresholm giver afkald på Ågerup.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Bamum Eriksen af Ågesholm (!) bekender, at han ingen ret har i Ågerup 
eller Agerups fang i Tuse herred. 1374. På latin.

428 13<74>J)
Ærkebiskop Niels af Lund og seks andre biskopper eftergiver dem, der 

besøger sankt Mikkels kirke i Lund, 40 dages kirkebod.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Indulgensbrev udstedt af ærkebiskop Niels af Lund, og biskopperne Erik 
af Odense, Jens af Ribe, Oluf af Århus, Jakob af Viborg, Svend af Børg
lum og Niels af Roskilde til dem, som flittigt besøger sankt Mikkels kirke i 

Lund med eftergivelse af 40 dages kirkebod. 1362.
2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Ærkebiskop Olovs2) afladsbrev for dem, som flittigt besøgte sankt Mikkels 
kirke og dens kirkegård. Givet 1331.

1)1 Skånebrevsfortegnelsen findes to afladsbreve til sankt Mikkels kirke i Lund, det ene 
dateret 1383 23. april, Rep. nr. 3393, det andet med år 1362, hvilket er fejlagtigt på grund 
af de deltagende biskoppers navne. I udkastet til Skånebrevsfortegnelsen findes også to af
ladsbreve, det ene svarende til 1383, det andet med år 1331, udstedt af en ærkebiskop Oluf. 
Dette tyder på, at det sidstnævnte tabte brev har været vanskeligt at læse. Brevet kan tidligst 
være udstedt i 1370, da biskop Svend af Børglum udnævntes 14. januar, DRB. III 8 nr. 392, 
og senest i 1375, da biskop Erik af Odense omtales som død 22. oktober, nr. 511. Der fore
ligger da to muligheder for rettelse. Både i 1372 og 1374 udstedte ærkebiskoppen og en 
række biskopper afladsbreve. 1372 5. januar, nr. 169, til sankt Jørgens kirke i Svendborg, 
udstedt af ærkebiskoppen og 6 biskopper (her med deltagelse af biskop Henrik af Slesvig i 
st. f. biskop Jakob af Viborg), og 1374 29. juni-2. juli nr. 379-80, udstedt af ærkebiskoppen 
og samme 6 biskopper som i nærværende registratur. En rettelse af året til 1374 må derfor 
foretrækkes. - 2) fejl for Niels.
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[Omkr. 1374.J1). 429
Bodil Ovesdatter testamenterede sine jorder i Brenderup til præstegården 

sammesteds.

Notits i landsarkivet på Fyn.

remdeles testamenterede Bodil O vesdat ter de jorder, som hun havde i
Brenderup, til kirkens gård sammesteds.
1) notitsen er ikke dateret, men følger i håndskriftet umiddelbart efter nr. 369.

[1374-76]1). 430

Henrik, Detlev og Herman Bamekou) dømmes fredløse i Stralsund for ud
plyndring af Werner v. Alen i Broms i Blekinge.

Notits i Stralsund.

Henrik Bamekow, Detlev Bamekow og Herman Bamekow, hans broder, 
.udplyndrede i Broms i Blekinge Werner v. Alen og hans venner for de
res gods til en værdi af 150 mark stralsundske penge under fredsforhold, 

hvorfor samme efter al lybsk ret blev dømt fredløse som landevejsrøvere. 
Dommere: de herrer Ludolf Giese og Henning Valke.

1) notitserne på den forrige side i håndskriftet er indført år 74 omkring Kristi fødselsdag; 
den efterfølgende side indledes med tidsangivelsen 76.

[1374-80]1) 431

Jens Genvejr pantsætter og skøder senere sin hustru Kristines gods i Ods 
herre, herunder halvdelen af gården Ris, til biskop Niels af Roskilde, idet 
han til gengæld overlader sin hustru sit mødrene gods i Ods herred og på 
Fyn samt gods på Sjælland og Fyn, der var pantsat til ham af hans fader Jens 
Absalonsen.

To referater i Roskildebispens Jordebog.

a:
emærk, at Jens Gen vejr med sin 
hustru Kristine havde to børn, 

der var i live efter hans død, en søn 
ved navn 2) og en datter ved

b:
emærk, at Jens Genvejr først 
pantsatte sin hustru Kristines 

gods, nemlig halvdelen af gården
Ris med dens tilliggender Ris og Ris-
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navn Sofie, hvem Åge Nielsen i Skå
ne senere hjemførte som sin hustru. 
Denne Kristine hjemførte Hartvig 
Bryske som sin hustru efter Jens 
Genvejrs død. Denne Jens pantsatte 
først sin fornævnte hustrus gods til 
biskop Niels af Roskilde, nemlig 
halvdelen af Ris, for 200 mark lødigt 
sølv efter kølnsk vægt, og senere skø
dede han det til evig besiddelse, idet 
han som vederlag gengav sin hustru 
sit mødrene gods i Ods herred, nem
lig i Vig, i Rode, i Ulstrup og i Ny
rup, fremdeles alt hans mødrene 
gods på Fyn, nemlig en trediedel i 
gården Skymethorp, fremdeles gods 
i Stigsnæs, Sevedø, Basnæs og Neb- 
le, der var pantsat til ham af hans 
fader herr Jens Absalonsen, for 40 
mark sølv, fremdeles Broholm på 
Fyn, der var pantsat til ham af hans 
fornævnte fader for 60 mark sølv. 
Alt dette fremgår klart af de breve, 
der er affattet herom.

Fremdeles hvis vederlaget ikke er 
fyldestgørende, og den evige skød
ning ikke står ved magt, skal hun 
betale bispen den del af de 200 mark 
sølv, der tilkommer hende efter hen
des ægtefælles Gen vejrs død, nemlig 
80 mark lødigt sølv efter kølnsk 
vægt. Fremdeles skal nævnte Kristi
ne betale den del i penge af nævnte 
200 mark lødigt, der tilkommer 
hende efter hendes søns død, han 
som døde nogen tid efter sin fader 
Genvejr, nemlig 40 mark lødigt sølv 

fang ’gardhsædæ’3), som er gårdsæ- 
deme i Fårevejle, fremdeles fem 
brydegårde i Fårevejle, fremdeles 
fem brydegårde i Ordrup tillige med 
stedet for den nedre mølle nær Or
drup, fremdeles to gårde i Tum- 
morp, fremdeles to gårde i Hun
strup, og senere solgte han et halvt 
stenhus tillige med halvdelen af de 
huse, der var bygget på det tids
punkt. Senere skødede samme Gen- 
vejr dette gods til den herre biskop 
til evig besiddelse, idet han som ve
derlag gengav sin hustru Kristine sit 
mødrene gods i Ods herred, nemlig i 
Vig, i Rode, i Ulstrup og i Nyrup, 
fremdeles alt hans mødrene gods på 
Fyn, nemlig en trediedel i gården 
Skymethorp, fremdeles i Stigsnæs, 
Sevedø, Basnæs og Neble, der var 
pantsat til ham af hans fader Jens 
Absalonsen for 40 mark sølv, frem
deles Broholm med mølle på Fyn, 
der var pantsat til ham af hans for
nævnte fader for 40 mark sølv. Alt 
dette fremgår klart af de breve, der 
er affattet herom.
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efter kølnsk vægt ud over fornævnte 
80 mark lødigt sølv, og hun skal gen
give ovennævnte vederlag i stedet for 
de manglende resterende penge, ef
tersom vederlaget er børnenes fæd- 
renearv, eftersom denne Kristine ik
ke både skal have ovennævnte ve
derlag, som er børnene af Gen vejrs 
rette fædrenearv, og fornævnte 
halvdel af Ris.

Uanset dette skal skødningen væ
re fast og evig, eftersom hun da, hvis 
hun vilde rejse krav, skal føre proces 
med sine egne børn, således siger 
landets love.

1) Jens Genvejrs pantsættelse kan først være sket efter 1374, da Niels Stigsen af Ris endnu 
er i live 1374 26. marts, nr. 359. Hvornår Jens Genvejr døde er ukendt, men 1381 19. januar 
nævnes Kristine som Hartvig Bryskes hustru, jf. Matzen, Panteret 476. - 2) åben plads til 
navnet. - 3) dansk ord i den latinske tekst, jf. Roskildebispens jordebog 62.

[1374-84]1) 432

Roskildebispens adkomstbreve på gården Ris.

Roskildegårds registratur.

I to aflange æsker findes der breve og adkomster på en gård i Ods herred, 
som hedder Ris, og alle dens tilliggender. Findes under Ods herred.

1) Den omtalte gård er Ris i Fårevejle sogn. Den ejedes 1355 af Niels Stigsen (Hak), som 
endnu levede 1374 26. marts nr. 359, men omtales som død 1381 19. januar. I følge 
Roskildebispens jordebog (s. 57-58) pantsatte Jens Genvejr halvdelen af Ris til biskop Niels 
Jakobsen af Roskilde for 200 mark lødigt sølv. Den tilhørte da hans hustru Kristines gods. 
Denne transaktion må være foregået efter 1374, men inden 1381 19. januar, da Jens Gen
vejr var død, og Kristine nu 2. gang var gift med Hartvig Bryske. Om de juridiske proble
mer vedrørende transaktionen, jf. iøvrigt S. luul, Fa^llig og Hovedlod 204-05, - 1384 9. 
marts skødede biskop Niels bl.a. halvdelen af Ris til oprettelse af et alter. De omtalte æskers 
indhold må derfor dateres til 1374-84.
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433 [1374-86]1)

Henneke Bæverstens to pantebreve på to tofter i Ribe.

Ribe kapitels registratur.

Fremdeles Henneke Bæverstens to pantebreve på to tofter nord for sankt 
Nikolaj kirke, angivet med deres længde og bredde, hvilke Peder Sak og

Mads Kristiansen boede på, og det drejer sig om vilkårs-pant.
1) Henneke Bæversten nævnes første gang 1374 8. april, nr. 362, og sidste gang 1386 6.

oktober, Terpager 47.

434 1375. 1. januar.

Hedenrik Lunow af står til kong Valdemar 4. Atterdag det gods i Vend
syssel, der er pantsat til ham af ridderen hr. Ivar Nielsen for 100 mark lybsk, 
som kongen nu har betalt.

Original i rigsarkivet.

Hedenrik Lunow til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg efter moden overvejelse 

og med god vilje med dette brev afstår til nærværende brevviser den berøm
melige fyrste og herre herr Valdemar, de Danskes konge, det nedenfor an
førte gods i Vendsyssel. For det første i Hvetbo herred i Jetsmark sogn en 
gård, på hvilken Peder Tyrgersen bor, tre pund kom i årlig afgift; fremdeles 
i Saltum sogn tre gårde, på hvilke Tord Torkilsen, Svend Snep og Jens 
Vognsen bor, en læst kom i årlig afgift. Fremdeles i Jerslev herred i Tise 
sogn fem gårde, på hvilke Ove Friis, Peder Jensen, Troels Laie, Tydulv og 
Niels Tømmermand bor, femten pund kom i årlig afgift; fremdeles i Ste
num sogn en gård, på hvilken Jens Brun bor, seks pund kom i årlig afgift; 
fremdeles i Hundslund sogn en gård, på hvilken Tord Jakobsen bor, tre 
pund kom i afgift. Fremdeles i Kær herred i Ulsted sogn to gårde, på hvilke 
Tue Ingvarsen og Niels Jensen bor, seks pund kom i årlig afgift, med alle 
deres tilliggender, nemlig med anbragt kom og trækdyr, kaldet holdskom 
og holdsfæ, pantsat til mig af en vis Ivar Nielsen, ridder, for 100 mark lybsk, 
med alle de rettigheder, vilkår og ejendomsrettigheder, hvormed det er 
pantsat mig, tillige med hans derom til mig udstedte åbne brev1) og hans 
vilkår. Jeg erkender, at jeg af nævnte herr kong Valdemar fuldt ud har 
modtaget nævnte 100 mark lybsk til mit brug og efter mit ønske. Til vidnes-
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byrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de 
velbyrdige mænd, nemlig herr Peder Albertsen, ridder, Timme Nielsen og 
Erik Nielsen. Givet i det Herrens år 1375 på vor herre Jesu Kristi omskærel
sesdag.

1) jf. 1369 2. maj, DRB III 8 nr. 298.

1375. 1. januar. 435

Hedenrik Lunow oplader til kong Valdemar 4. Atterdag gården Næsfær
ge, Granslevholm, Hasager samt to gårde i Vrangstrup, der var pantsat til 
ham af Henneke og Timme Linbæk.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles, at Hedenrik Lunow oplader kong Valdemar alt det gods, som 
han havde i pant med medfølgebrev1) af Henneke Limbæk og Timme 
Limbæk, med alt dets tilliggende, som er en gård, der hedder Næsfærge, og 

14 øre komskyld og Granslevholm, Hasager tillige med to gårde i Vrang
strup. Givet i det Herrens år 1375 på vor herre Jesu omskærelsesdag.

l)jf. 1369 1. maj, DRB. III 8 nr. 296.

1375. 11. januar. Avignon. 436

Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund, biskoppen af Vasterås 
og dekanen ved St. Agricol i Avignon at bandlyse og eventuelt belægge alle 
med interdikt, som direkte eller indirekte har deltaget i udplyndringen og 
mishandlingen af gejstligheden i staden og stiftet Uppsala samt i bortførel
sen af kirkernes og de gejstlige stifteisers gods og udsmykning.

Original i det svenske rigsarkiv.

1375. 12. januar. Avignon. 437

Pave Gregor 11. bemyndiger ærkebiskopperne af Lund og Uppsala samt 
biskoppen af Lübeck til at løse dem, de har ikendt bandlysningsstraffe for 
overgreb mod gejstligheden i Linköping stift, fra disse straffe under pålæg- 
gelse af passende bod i stedet for som bestemt i brevet af 1374 17. december, 
at de bandlyste skulde indfinde sig ved kurien i Rom.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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438 1375. 23. januar.

Rådet i staden Flensborg meddeler rådet i staden Lübeck, at deres med
borger Jens Borkvardsen har overgivet Herman Hoppenrode noget engelsk 
klæde, således som det var pålagt ham af Tideman Klingenberg.

Original i Lübeckarkivet.

Rådmændene i staden Flensborg til de vise og agtværdige mænd, de her- 
h. rer rådmænd i staden Lübeck, med ønske om velvilligst at stå til tjene
ste med al hæder og i et ubeskåret venskab.

Vi kundgør med dette brev for Eder, gode mænd, og erklærer samtidigt 
offentligt, at det engelske klæde, benævnt ’dat enghelsghe wand’, som Eders 
medborger Tideman Klingenberg har givet vor medborger Jens Borkvard
sen i hænde på den måde, at fornævnte Jens Borkvardsen derpå skulde ven
de tilbage til Flensborg, fordi han i fornævnte Tidemans navn skulde over
give det til Herman Hoppenrode. Dette fornævnte klæde har fornævnte Jens 
i nærværelse af adskillige troværdige mænd lovmæssigt og rigtigt, ubeskåret 
og i sin helhed givet fornævnte Herman i hænde. Derfor beder vi Eder, gode 
mænd, med indstændige bønner om, at I af kærlighed til Gud og under 
indtryk af vore forbønner tager fornævnte Jens Borkvardsen i forsvar med 
hensyn til, hvad ret er, idet I ikke tillader, at han utilbørligt forulempes af 
nogen på ejendom og person. Hvad I gør Eder fortjent til hos ham, ønsker vi 
på opfordring at gengælde. Lev vel i Kristus. Skrevet under vor stads sekret, 
der er påtrykt bagsiden af dette brev, til vidnesbyrd om det fornævnte i det 
Herrens år 1375 tirsdagen før den glorrige apostel sankt Paulus omvendel
sesdag.

439 1375. 24. januar. Avignon.

Pave Gregor 11. udnævner franciskaneren magister Johan af Gudensberg 
til biskop af Slesvig.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r j ^1 vor elskede søn Johan af Gudensberg, udvalgt biskop af Slesvig, hilsen
-L og apostolisk velsignelse.

Blandt de forskellige bekymringer, som til stadighed tynger os, berører og 
lægger især denne et pres på vort sind, nemlig at forholdene i alle de kirker, 
der ved Guds forsyn er betroet vor omsorg, åndeligt og timeligt måtte blive
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forbedret, og at vi især til gavn for dem, som er berøvet deres hyrder og vi
des at vånde sig under vakancens ubehageligheder, skal bestræbe os på at 
indsætte sådanne tjenere, ved hvis ledelse disse kirker kan blive styret på 
gavnlig og helsebringende måde. Da kirken i Slesvig i sin tid blev berøvet sin 
hyrdes trøst, fordi vi, der for nylig efter vore brødres råd1) og af apostolisk 
magt fuldkommenhed løste vor ærværdige broder Henrik, biskop af Øsel, 
dengang af Slesvig, der befandt sig ved det apostoliske sæde, fra det bånd, 
hvorved han bandtes til denne kirke i Slesvig, som han da forestod, og med 
apostolisk myndighed har ladet ham overføre til kirken på Øsel, der da var 
ledig, idet vi satte ham i spidsen for samme kirke på Øsel som biskop og hyr
de, og idet vi betænker, at ingen uden os denne gang har kunnet eller kan 
befatte sig med at råde over denne kirke i Slesvig, fordi vi længe før denne 
ledighed i nævnte kirke i Slesvig har reserveret beskikkelsen af alle domkir
ker, der da på en hvilken som helst måde er og i fremtiden måtte blive ledige 
ved nævnte sæde for vor rådighed og afgørelse og erklæret det fra da af 
ugyldigt og magtesløst, hvis nogen med nogen som helst myndighed med el
ler uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, og 
idet vi med faderlig og omsorgsfuld iver har vor tanke indstillet på en hurtig 
og lykkelig provision af samme kirke i Slesvig, for at den ikke skal blive udsat 
for en lang vacances ubehageligheder, har vi efter den omhyggelige over
vejelse, som vi har haft med nævnte brødre om at indsætte en nyttig og også 
frugtbringende person i spidsen for samme kirke i Slesvig, til slut rettet vor 
tanke mod Dig, medlem af franciskanerordenen, magister i den hellige 
skrift og af præstegrad2), bemærkelsesværdig ved nidkær fromhed, prydet 
af gode sæder, vis i åndelige sager, samt som vi har erfaret ved troværdige 
mænds vidnesbyrd, udmærket med mangfoldige andre fortjenstfulde dyder. 
Efter at have overvejet alt dette på grundig måde giver vi efter disse vore 
brødres råd og med apostolisk myndighed Dig, der er godkendt af os og 
samme vore brødre i henhold til Dine nævnte fortjenester, provision på sam
me kirke i Slesvig og sætter Dig i spidsen for den som biskop og hyrde og 
overdrager Dig med Gud, som giver nådesbevisninger og skænker belønnin
ger, den fulde omsorg for og ledelse af denne kirke i Slesvig såvel i det ånde
lige som i det timelige i tillid til, at fornævnte kirke i Slesvig under Din lyk
kebringende ledelse, når Guds nådige hånd bistår Dig, skal blive ledet på 
gavnlig og helsebringende måde og opnå en kær forøgelse i åndelige og ti
melige ting. Idet Du altså med redebon hengivenhed tager det åg på Dig, 
der er lagt på Dine skuldre af Gud, skal Du omsorgsfuldt, trofast og klogt
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beflitte Dig på at tage vare på den fornævnte omsorg og ledelse, således at 
denne kirke i Slesvig kan fryde sig over at være overdraget en forstandig sty
rer og en frugtbringende leder, og at Du foruden den evige gengældelses løn 
kan gøre Dig fortjent til ydermere i rigt mål at opnå vor og nævnte sædes 
velsignelse og nåde i medfør heraf. Givet i Avignon den 24. januar i vort 
femte pontifikatsår.

1) d.v.s. kardinalernes. - 2) om Johan Gudenbergs tidligere løbebane se indledning til 
Dipi. Dan. (nr. 439).

440 1375. 24. januar. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger kapitlet ved kirken i Slesvig at vise den udvalgte 
biskop Johan lydighed og ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Slesvig hil
sen o.s.v.

Blandt de forskellige bekymringer o.s.v. indtil1) i åndelige og timelige 
ting. Derfor pålægger vi Eder, gode sønner, ved apostolisk brev, at I med 
forekommende hæder tager imod samme udvalgte biskop Johan som fader 
og hyrde for Eders sjæle og viser ham skyldig og hengiven lydighed og yd
mygt retter Eder efter og virkningsfuldt sørger for at udføre hans heldbrin
gende formaninger og pålæg. I modsat fald vil vi med bemyndigelse fra Gud 
stadfæste den dom, som samme udvalgte biskop Jens lovformeligt måtte fæl
de over de genstridige og lade den ubrødeligt efterleve indtil en passende 
godtgørelse har fundet sted. Givet som ovenfor1).

1) jf. nr. 439.

441 1375. 24. januar. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger gejstligheden i Slesvig stad og stift at vise den 
udvalgte biskop Johan lydighed og ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner gejstligheden i Slesvig stad og 
stift hilsen o.s.v.

Blandt de forskellige bekymringer (— — — )2). Givet som ovenfor.
1) jf. nr. 439. - 2) for de forkortede formler se nr. 440.
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1375. 24. januar. Avignon. 442
Pave Gregor 11. pålægger menigheden i Slesvig stad og stift at vise den 

udvalgte biskop Johan lydighed og ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner menigheden i Slesvig stad og 
stift hilsen o.s.v.

Blandt de forskellige bekymringer o.s.v. indtil1) i samme åndelige og ti
melige ting. Derfor beder og opfordrer vi Eder alle indtrængende til og på
lægger Eder ved denne apostoliske skrivelse hengivent at modtage samme 
udvalgte biskop Johan som Eders fader og sjælehyrde, vise ham skyldig ære 
og ydmygt rette Eder efter hans helsebringende formaninger og pålæg, såle
des at han kan glæde sig over i Eder at have fundet hengivne sønner og I føl
gelig i ham en velvillig fader. Givet som ovenfor.1)

1) jf. nr. 439.

1375. 24. januar. Avignon. 443

Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde den udvalgte 
biskop Johan af Slesvig støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af em
bedet.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor ærværdige broder ærkebiskoppen af Lund hil
sen o.s.v.

Det fremmer Din frelse og Dit ry, hvis Du med blikket vendt imod Guds 
nåde viser gejstlige personer og især dem, der er udstyret med biskoppelig 
værdighed, en hensigtsmæssig beskyttelse og gunstig nåde. Da kirken i Sles
vig i sin tid o.s.v. indtil1) i samme åndelige og timelige ting. Da nu Din gunst 
vil være såre nyttig, for at samme udvalgte biskop Jens på gavnlig vis kan ha
ve held med sig under den ham betroede omsorg for fornævnte kirke i Sles
vig, beder og opfordrer vi Dig, broder, og giver Dig ved apostolisk brev på
læg om, at Du af ærbødighed for os og nævnte sæde vil antage Dig fornævn
te udvalgte biskop Johan og den kirke, som er lydbispedømme og er betroet 
ham, og omfatte ham således med Din gunstige nåde og beskyttelse, når det

18 D.R.B. 3. Ra kke. IX
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gælder at øge og bevare hans rettigheder, så denne udvalgte biskop Johan 
ved Din nådige bistand kan vise sig endnu mere nyttig i forvaltningen af den 
kirke, der er betroet ham, og Du derved ydermere i rigt mål kan gøre Dig 
fortjent til Guds miskundhed. Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 439.

444 1375. 25. januar. Ålborg.

Gumme Nielsen af står til kong Valdemar 4. Atterdag alt det gods i Vejlby 
sogn, som Ove Skål pantsatte til ham for 12 mark lødigt sølv.

Original i rigsarkivet.

Gumme Nielsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg efter forud

gående moden overvejelse og med mine arvingers fulde samtykke har opladt 
og med dette brev afstået til den ophøjede fyrste og herre herr Valdemar, de 
Danskes, Venders og Goters konge, min såre kære herre, alt gods i Vejlby 
sogn, pantsat mig af Ove Skål, med alle dets tilliggender og ejendomsrettig
heder, således som det hidtil har været pantsat mig, og således som det fuld
stændigt står i fornævnte Oves om denne pantsætning affattede åbne 
brev1), tillige med det samme brev, for tolv mark lødigt sølv, som fuldt ud er 
betalt mig efter mit forgodtbefindende. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens år 1375 på sankt Pau- 
lus’ omvendelses dag.

1) jf. 1370 25. juli, DRB. III 8 nr. 473.

445 1375. 1. februar. Slesvig.

Jens Wannekesen, provst, og Niels Pedersen, kantor ved kirken i Slesvig, 
lover, at hvis Niels Pedersen ved pavelig provision bliver biskop af Slesvig, vil 
han som gengæld for grev Klaus af Holstens støtte i denne sag være lige så 
hengiven mod greverne af Holsten, som hans forgængere var det mod hertu
gerne afJylland.

Afskrift i rigsarkivet.

Jens Wannekesen, provst, og Niels Pedersen, kantor ved kirken i Slesvig, til 
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
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Over for alle erklærer vi, at vi har lovet, og at vi ved dette brev på vor tro 
lover, at hvis det anbefalingsbrev, som er udstedt af den velbyrdige fyrste og 
herre herr Klaus, af Guds nåde greve af Holsten og Stormam, og givet mig, 
Niels Pedersen, til vor herre, paven, angående kirken i Slesvig, som nu står 
ledig, og hvortil den største og bedste del af kapitlet har postuleret mig, får 
så virkningsfuldt et resultat, at jeg i kraft af nævnte brev får tildelt nævnte 
kirke ved provision, så skal jeg, omtalte Niels, efter mulighed og evne gøre 
alt det for samme herr Klaus og herr Henrik, hans broder, grever, som mine 
forgængere, bisperne i Slesvig, med rette plejede at gøre for hertugerne af 
Jylland. Hvis jeg vender tilbage til kirken i Slesvig med en stadfæstelse, vil 
jeg ydermere stille en sådan sikkerhed, i kraft af hvilken de vil være sikrede i 
forholdet til kirkens borg i Svavsted, så de intet tab lider derfra. Til vidnes
byrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet og handlet i Slesvig i 
det Herrens år 1375 på den hellige jomfru Birgittes dag.

1375. 9. februar. Rendsborg. 446

Grev Klaus af Holsten bevidner, at væbneren Nicolaus v. Wisch har solgt 
sit gods i Borgsted til grev Henrik 2. af Holsten.

Original på Gottorp.

Klaus, af Guds nåde greve af Holsten og Stormam, til alle, der ser dette 
.brev, hilsen med Gud og med ønsket om, at I må lære sandheden om 
hændelserne at kende.

Alle skal vide, at den agtværdige og berømmelige væbner Nicolaus v. 
Wisch i det Herrens år 1375 fredagen efter jomfruen Agathes dag på borgen 
Rendsborg i nærværelse af os og flere troværdige mænd, nemlig Benedikt v. 
Ahlefeld, Klaus Krummedige, kaldet Meseke, og Burchard v. Itzehude, rid
dere, samt Ivan Krummedige, kaldet Staverby, Johan Kom og Magnus Bo
te, væbnere, af fri og egen vilje har erkendt, at han til den velbyrdige herre 
herr Henrik, greve af Holsten og Stormam, vor elskede broder, og hans rette 
arvinger har solgt sit gods i Borgsted med alle dets tilliggender og tilbehør, 
tørt og vådt, agre, dyrkede og udyrkede, vande, enge, græsgange, skove og 
fuldt ud med enhver nytte, ret og gavn og alt andet tilbehør, med hvilket 
navn det end benævnes. Dette gods, som forud nævnes, har samme Nico
laus skødet efter dansk skik, afhændet og opladt til samme herr Henrik, vor 
broder, og hans arvinger, at beholde og besidde frit til evindelige tider til
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egen nytte, idet han ligeledes erkender at have oppebåret fuld pris for sam
me gods og giver afkald på enhVer ret, som kunde tilkomme ham og hans 
arvinger eller nogen af de fornævnte med hensyn til det fornævnte gods. Til 
klart vidnesbyrd om denne erkendelse er vort og segl tilhørende nævnte tro
værdige mænd hængt under dette brev. Givet og forhandlet ovennævnte år, 
dag og sted.

447 1375. 16. februar. Århus.

Kong Valdemar 4. Atterdag tildommer herr Niels, kantor i Arhus, det 
gods i Skejby, som Kalv Hovesen og Niels Tordsen uretmæssigt gør krav på.

Afskrift i Ar husbogen.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til Hasle 
herreds indbyggere hilsen og nåde.

I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser herr Niels, kantor ved 
kirken i Århus, det gods i Skejby hos Eder, som Kalv Hovesen og Niels 
Tordsen med urette gør krav på, og som han i fred og ro havde i sin besid
delse i tre år og mere, at besidde fri for de sammes krav. Givet i Århus i det 
Herrens år 1375 fredagen efter Valentinus’ dag med Godskalk, vor justitiar, 
som vidne.

448 1375. 16. februar. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskopperne af Uppsala og Lund samt bis
koppen af Avignon at bandlyse og eventuelt belæggge alle med interdikt, 
som direkte eller indirekte har deltaget i udplyndringen og mishandlingen 
af gejstligheden i staden og stiftet Strangnas samt i bortfjernelsen af kirker
nes og de gejstlige stifteisers gods og udsmykning.

Vidisse i det svenske rigsarkiv.

449 1375. 16. februar. Avignon.

Pave Gregor 11. bemyndiger ærkebiskopperne af Lund og Uppsala samt 
biskoppen af Avignon til at løse dem, der har deltaget i udplyndringen og 
mishandlingen af gejstligheden i staden og stiftet Strangnas, fra den band
lysning, de af denne grund er ifaldet, samt til at hæve et pålagt interdikt.

Original i det svenske rigsarkiv.
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1375. 3. marts. Gedesbygård. 450
Hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg bevilger, at landsbyerne Gross- og 

Klein-Molzahn, som Bertold v. Ritzerau og hans fader før ham har haft som 
len af hertugen, må overføres til kirkelig frihed som ønsket af faderen, og 
overdrager dem med al sin ret til kirken i Ratzeburg. ‘Givet og handlet i 
Danmark i Gedser distrikt på gården Gedesby i det Herrens år 1375 lørda
gen før den søndag, hvor man synger Esto mihi’.

Original i Schwerinarkivet.

1375. 12. marts. 451

Anders Svendsen af Svejstrup pantsætter alt sit gods i Svejstrup til den vel
byrdige mand Erik Nielsen af Hørsholm for 16 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Anders Svendsen af Svejstrup til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
ilmed Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg 
og mine arvinger i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser den 
velbyrdige mand Erik Nielsen af Hørsholm eller hans arvinger for 16 mark 
sølv, gode og gængse, og ikke i nogen anden værdi, for hvilken sum penge 
jeg med dette brev pantsætter samme Erik Nielsen alt mit gods i Svejstrup i 
Sabro herred, nemlig en gård, på hvilken jeg bor, med alle dens tilliggen
der, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden nogen undtagelse; fremdeles sam
mesteds en gård, på hvilken Niels Stigsen bor, som står for to øre kom i af- 
gitt; fremdeles en gård, på hvilken Niels Madsen bor, som står for en øre 
kom i afgift; fremdeles en gård, kaldet »landbosæde«, på hvilken Niels Eb
besen bor; fremdeles sammesteds en øde gårds jorder, på hvilke Jakob Blok 
boede, som står for en øre i afgift, med alle tilliggender til nævnte gods, at 
indløse for fornævnte pengesum på førstkommende mikkelsdag, dog med 
det mellem os aftalte vilkår, at jeg på sidste ting før sankt Hans dag på Sabro 
herredsting forud skal meddele ham, når jeg vil indløse fornævnte gods til 
næstfølgende mikkelsdag. Fremdeles skal samme Erik Nielsen årligt oppe
bære frugterne og indtægterne af fornævnte gods, uden at de må fradrages i 
gældens hovedstol, med den yderligere tilføjelse, at hvis samme gods efter 
landets love kommer ham eller hans arvinger af hænde, da forpligter jeg 
mig og mine arvinger til uden tøven at betale ham eller hans nævnte 16
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mark sølv inden et fjerdingår. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger 
til at hjemle ham eller hans arvinger samme gods mod krav fra hvem som 
helst og til frit at råde over til eget brug. Til sikrere bevis herfor er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Jesse 
Svendsen og Masse Henriksen. Givet i det Herrens år 1375 på paven sankt 
Gregors dag.

452 1375. 14. marts. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger dekanen ved kirken i Lund ved provision at 
overdrage Mogens Pedersen et kanonikat ved kirken i Roskilde og give ham 
ventebrev på en mindre præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | ^il vor elskede søn (Mogens), dekan ved kirken i Lund, hilsen o.s.v.
JL Vi finder det sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde viser sig 
nådigt over for dem, hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt anbefa
ler dertil. Idet vi derfor ønsker at omfatte vor elskede søn Mogens Pedersen, 
gejstlig i Roskilde stift, som er mangfoldigt anbefalet til os for sit sædelige 
liv, sin vandel og sine andre retskafne og fortjenstfulde dyder, med nådig 
gunst i betragtning heraf og af hensyn til vor kære søn i Kristus Håkon, Nor
ges berømmelige konge, og vor kære datter i Kristus Margrete, Norges be
rømmelige dronning, som ydmygt har rettet en bøn herom til os på denne 
Mogens’ vegne, hans og denne dronnings husfælle, pålægger vi Dig, gode 
søn, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet 
ham, finder nævnte Mogens egnet hertil - hvorom vi bebyrder Din samvit
tighed - med vor myndighed ved provision skal sørge for at give samme Mo
gens et kanonikat ved kirken i Roskilde, i hvilken der er større og mindre 
præbender, med fuld kanonisk ret og med fornævnte myndighed skaffe 
denne Mogens eller hans befuldmægtigede i hans navn anerkendelse som 
kannik og broder i samme kirke efter at have anvist ham plads i koret og sæ
de i denne kirkes kapitel med fuld kanonisk ret, som nævnt. Hvis en af de 
nævnte mindre præbender for tiden er ledig i nævnte kirke, eller når den 
bliver ledig, og samme Mogens selv eller ved sin dertil lovformeligt indsatte 
befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at han eller samme befuld
mægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter at godtage den, 
skal Du efter denne godtagelse med samme gyldighed reservere den for Din
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overdragelse til samme Mogens med alle dens rettigheder og tilbehør. Du 
skal også strengt forbyde vor ærværdige broder biskop (Niels) og vore elske
de sønner kapitlet i Roskilde og den eller dem, under hvem overdragelsen, 
provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed over de mindre præ- 
bender i samme kirke i fællesskab eller hver for sig hører, i mellemtiden, før 
fornævnte godtagelse at driste sig til på nogen måde at tage bestemmelse om 
denne mindre præbende, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at 
fornævnte Mogens eller hans befuldmægtigede ikke har villet godtage den, 
og Du skal ligeledes med fornævnte myndighed efter fornævnte godtagelse 
sørge for at overdrage og anvise samme Mogens denne mindre præbende, 
som Du reserverer, hvis den som fornævnt for tiden er ledig, eller når den 
bliver ledig, med alle dens rettigheder og tilbehør. Du skal personligt eller 
ved en eller flere andre indføre samme Mogens eller nævnte befuldmægtige
de for ham i faktisk besiddelse af den mindre præbende og dens omtalte ret
tigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der 
fuldt ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder 
og oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, idet Du med vor 
myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af ap
pel, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker og alle andre herimod 
stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke, selv om de er bekræf
tede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræf
telse, eller uanset om nogle med apostolisk eller hvilken som helst anden 
myndighed er anerkendt som kanniker i samme kirke eller arbejder på at få 
anerkendelse eller med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater 
og mindre præbender ved denne kirke, har fået særligt eller angående an
dre kirkelige beneficier i de egne har fået almindeligt brev af nævnte sæde 
eller dets legater, selv om man derved er skredet til forbud, reservation eller 
afgørelse eller er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig 
vor vilje, at denne Mogens med hensyn til opnåelse af nævnte mindre præ
bende skal foretrækkes for alle disse undtagen for dem, der med vor myn
dighed har fået anerkendelse i denne kirke og har ventebrev på mindre præ
bender sammesteds, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning 
i deres ret til at opnå andre mindre præbender og beneficier. (Din overdra
gelse skal endvidere gælde), uanset om samme biskop og kapitel eller hvilke 
som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte 
sæde, at de ikke skal være forpligtede til anerkendelse eller provision af no
gen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspen-
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sion eller bandlysning, og at kanonikater og mindre præbender ved denne 
kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har 
ret til overdragelse, provision, præsentation eller al anden rådighed af en
hver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, 
som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling; 
fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, al
mindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når den ikke er ty
deligt omtalt eller i fuld udstrækning optaget i vort brev, virkningen af dette 
på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, og hvorom og om 
hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (Din overdra
gelse skal også gælde), hvis nævnte Mogens ikke har været til stede for at af
lægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirkes bestemmelser og 
sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget af
lægge den, og når han kommer til denne kirke, gør det i egen person. Thi 
hvis man finder nævnte Mogens egnet hertil som fornævnt, erklærer vi det 
fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndig
hed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i den
ne sag, ganske som om vi på dette brevs udstedelsesdag havde overdraget 
samme Mogens et kanonikat ved denne kirke i Roskilde og vi, hvis fornævn
te mindre præbende da var ledig i denne kirke, eller når den blev ledig sam
mesteds, og samme Mogens som fornævnt vilde godtage den, ved en sted
funden afgørelse særligt havde ladet den reservere til apostolisk overdragelse 
til samme Mogens. Givet i Avignon den 14. marts i vort femte pontifikatsår.

453 1375. 14. marts. Avignon.

Pave Gregor 11. giver Niels Gæsling, præst i Lunds stift, tilladelse til at 
vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse ved hans død.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vor elskede søn Niels Gæsling, præst i Lunds stift, hilsen og apostolisk 
A. velsignelse.

Den oprigtige hengivenhed, hvormed Du ærer os og romerkirken, foran
lediger, at vi nådigt bønhører Dine ansøgninger, især når de tager sigte på 
Din sjæls frelse. Følgelig har vi imødekommet Dine bønner og bevilger Dig, 
vor fromme søn, med dette brev, at Din skriftefader, hvem Du nu vil vælge, 
med apostolisk myndighed kan meddele Dig, hvis Du står fast i oprigtig tro,
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holder fast ved den hellige romerske kirkes enhed og forbliver lydig og hen
given mod os og vore efterfølgere, de romerske paver, som er tiltrådt på ka
nonisk vis, fuld forladelse for alle Dine synder, som Du angrer af hjertet og 
bekender med munden, dog kun een gang, når døden truer, og således at 
samme skriftefader i de tilfælde, hvor der skal ydes anden mand oprejsning, 
kan pålægge Dig personligt, hvis Du forbliver i live, eller dine arvinger, hvis 
Du måske skulde gå bort, at udføre det, som Du eller de som anført var plig
tige til at gøre. Og for at Du ikke - det være langt fra - på grund af denne 
nådesbevisning for fremtiden skal blive mere tilbøjelig til at begå utilladelige 
handlinger, er det vor vilje, at hvis Du måtte begå sådanne i tillid til denne 
eftergivelse, skal omtalte eftergivelse ikke på nogen måde være Dig til hjælp 
i så henseende. Intet menneske må bryde dette vort tilladelses- og viljesbrev 
eller i ubesindig forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen drister sig til 
at forsøge det, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og 
hans apostle St. Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 14. marts i 
vort femte pontifikatsår.

1375. 20. marts. Ribe byting. 454

Tingsvidne af Ribe byting, at byens rådmænd har tildømt herr Esger 
Skjalmsen, sognepræst i Lem, nogle jorder i Ribe uden for porten, om hvil
ke han lå i proces med magister Gerlav Faber.

Original i Ribe.

Johan Greverod, Erik Jensen, Mathias Stigsen, Otto van der Aa, Johan Ri
per, Jens Kirt, Herman Minne og Henrik Kræmmer, 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 

1375 sidste tirsdag før abbeden sankt Benedikts dag var til stede på vort by
ting, så og i sandhed hørte, at nogle jorder i Ribe uden for porten, hvorom 
herr Esger Skjalmsen, sognepræst i Lem og magister Gerlav Faber lå i pro
ces, og nogle jorder, på hvilke en Bo Skomager nu bor, af vore rådmænd 
lovligt og rigtigt blev tildømt samme herr Esger i overensstemmelse med vor 
stads ret og vedtægter. Hvilket vi offentligt erklærer med dette brev over for 
alle, hvem det angår eller i fremtiden vil angå. Givet ovennævnte år og sted 
under vore segl til vidnesbyrd om og sikrere bevis for ovenstående.



Nr. 455 21. marts 1375 282

455 (13)75. 21. marts.

Købmænd fra Lübeck, Rostock, Wismar og andre stæder, som plejer at 
ligge i Malmø, klager til borgmester og råd i Lübeck over Burchard Blome, 
Henning Podebusks foged i Malmø, som lægger uretmæssig vogntold på de 
varer, de fører fra Malmø til Lund.

Original i Lübeckarkivet.

Guds navn, amen. Vi hansekøbmænd fra Lübeck, Rostock, Wismar og 
alle andre købmænd fra andre stæder, der plejer at ligge i Malmø, frem

sender en hilsen med Gud til de ædle og ærværdige herrer borgmestre og 
hele rådet i Lübeck.

Det skal være Eder, ærværdige mænd, vitterligt, at vi alle i fællesskab kla
ger over Burchard Blome, herr Henning Podebusks foged, hvem han har 
indsat her i Malmø, fordi han pålægger hansekøbmanden en ny uretmæssig 
told, på den måde at ingen købmand må føre gods fra Malmø til Lund på 
vogn, uden at han skal give ham fem lybske penninge i told for hver vogn. 
Dette har fra arilds tid aldrig nogensinde været ret, men enhver købmand, 
der lå i Malmø, kunde lade sit gods føre fra Malmø til Lund på vogn uden at 
begå en brøde eller uden betaling af told. Ligeledes blev der aldrig fra arilds 
tid nogensinde krævet told af købmanden før denne tid, men fogeden påfø
rer med urette hansekøbmanden en umådelig svær og urimelig retssag og 
lod en hansekøbmand stævne, hvilket hedder ’kalde’, for retten og fremførte 
den umådelige svære klage mod hansekøbmanden, at han skulde have und
draget sig kongens told med vold og under aftalt fred, og han har bragt 
hansekøbmanden i en tilstand af umådelig svær bekymring og vil med uret
te fratage ham hans gods. Dog har han ikke belagt nogen købmand med 
uretmæssig told, Gud indgav nemlig købmanden en tanke, så han begav sig 
til den ædle herre ærkebiskop og til rådet i Lund og beklagede sig over deres 
nød. Da sagde den ædle herre ærkebiskop og de ældste og de viseste, at køb
manden ikke var forpligtet til nogen told. Dermed vilde fogeden ikke lade 
sig stille tilfreds. Så gik hansekøbmanden videre og henskød sagen til hanse - 
stædeme for at kæmpe mod den lidte uret; dette kunde købmanden ikke få 
vidnesbyrd om; ligeledes kan købmanden ikke nyde de gamle rettigheder, 
men fogeden har altid villet tvinge hansekøbmanden til at stille kautionister 
for sig. Så tog den ædle herre ærkebiskop alle sager til sig og vilde beskytte 
hansekøbmanden i hans ret og har udsat sagen mellem købmanden og foge
den, indtil herr Henning Podebusk eller kongen selv kommer her til landet.
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Af den grund beder vi Eder alle, ædle herrer i Lübeck, om at være os be
hjælpelige og lade herr Henning Podebusk foranledige, at vi forbliver ved 
den ret, som købmanden fra gammel tid altid har haft, og at I med det før
ste sender os svar tilbage, hvordan vi skal forholde os, eftersom vi ikke ved, 
hvornår kongen eller herr Henning Podebusk kommer her til landet; og vi 
har ligeledes sendt en sådan skriftlig klage til staden Rostock og til staden 
Wismar, eftersom sagen er os og dem, der kommer efter os, meget magtpå
liggende. Skrevet i året (13)75 på sankt Benedikts dag.

1375. 22. marts. Avignon. 456

Kardinalkollegiets kammermester Guillelmus, kardinalpresbyter af S. 
Stefano in Celiomonte, kvitterer biskop fens af Ribe for indbetaling af en del 
af hans servispenge og giver ham udsættelse til førstkommende mikkelsdag 
med resten.

Original i rigsarkivet.

Vi, Guillelmus, af Guds miskundhed kardinalpresbyter af S. Stefano in
Celiomonte, kammermester ved det hellige kollegium af de ærværdige 

fædre, de herrer kardinaler ved den hellige romerske kirke, erkender og er
klærer med dette brev, at den ærværdige fader herr Jens, biskop af Ribe, 
ved herr Niels Pedersen, kantor i Slesvig, har ladet indbetale 28 guldfloriner 
til os, der modtog dem på kollegiets vegne, som en del af hans servitium 
commune1), som han skyldte fornævnte kollegium. På fornævnte kollegi
ums vegne frigør og kvitterer vi nævnte herr biskop, hans kirke, hans efter
følgere og deres gods for det således indbetalte beløb. Men efter at have for
stået vægten af de tynger, som på herr biskoppens vegne blev klarlagt for os, 
og som gjorde og sandsynligvis stadig gør denne ude af stand til at betale de 
pengesummer, som han var forpligtet til at betale fornævnte kollegium og 
fornævnte herer kardinalers husstand og tjenerskab som sit commune servi
tium under trusel om bestemte straffe og domme og til en bestemt termin, 
der allerede forlængst er udløbet, har vi med den myndighed, der er over
ladt os i denne sag, ladet terminen udskyde for ham til førstkommende Mik
kelsdag, dog således, at hvis han ikke til nævnte for ham udskudte termin 
gør fyldest i denne sag, da er han hjemfalden til de fornævnte straffe og 
domme, som han tidligere skulde ifalde. Ydermere har vi med den myndig
hed, som vi udøver på dette område, ladet denne biskop løse fra de
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suspensions-, banlysnings- og interdiktdomme og den anklage for mened og 
de andre straffe, som han har pådraget sig ved ikke at betale de fornævnte 
beløb til den for ham fastsatte termin, idet vi med samme myndighed nå
digt dispenserer ham for den irregularitet, han i mellemtiden måtte have 
pådraget sig ved således belastet at befatte sig med gudstjenester eller på an
den måde, dog ikke, hvis det er sket under foragt for nøglemagten. Til vid
nesbyrd herom har vi ladet dette brev udfærdige og befæste ved at hænge 
vort segl under. Givet i Avignon den 22. marts i år 1375 efter Herrens fødsel, 
i den trettende indiktion, i herr pave Gregor 11.s femte år.

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

457 1375. 23. marts. Lübeck.

Bertram, biskop, Johan, provst, Johan, dekan, og hele kapitlet ved kirken 
i Lübeck indstifter i overensstemmelse med den afdøde kannik Albert Stra- 
lendorps testamente et evigt vikardømme ved kirken i Lübeck med landsby
erne Bujendorf og Redingsdorf og gården Korlyn, som var erhvervet med 
gods, efterladt af den afdøde ridder Stig Andersen.

Afskrift på Gottorp.

Guds navn, amen. Vi Bertram, af Guds og det apostoliske sædes nåde bi
skop, Johan, provst, Johan, dekan, og hele kapitlet ved kirken i Lübeck 

vil, at det skal stå klart for alle troende kristne, til hvem dette brev når, at vi 
med dette brev erkender, at de hæderværdige mænd de herrer Goswin Bor
rentin, kannik, Konrad, kaldet Rorebrand, vikar ved vor fornævnte kirke i 
Lübeck, Jakob Pleskow, borgmester, Detlev, kaldet Mane, borgmester, og 
Radike, kaldet Dovendeghe, lægmænd, borgere i staden Lübeck, eksekuto
rer af herr Albert, kaldet Stralendorps, fordum vor medkanniks - salig ihu
kommelse - testamente eller sidste vilje, gav møde for os i vor nærværelse og 
ønskede virkningsfuldt at opfylde samme herr Alberts vilje; og de tilbød, 
overdrog, afstod og oplod hele landsbyen, kaldet Bujendorf, og hele lands
byen Redingsdorf tillige med gården, kaldet Korlyn i Süsel sogn, Lübeck 
stift, der var købt og erhvervet med gods, efterladt af afdøde herr Stig An
dersen, ridder i Århus stift - salig ihukommelse - således som det fuldstæn
digt indeholdes i herom affattede brev1), tillige med alle deres tilliggender, 
med dyrkede og udyrkede agre, lunde, skove, krat, fiskevande, vandløb,
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veje og uvejsomt land, udgang og indgang, græsgange, enge og åer og alle 
deres andre tilliggender og tilbehør, således som de nu ligger, dog med und
tagelse af nogle afgifter i halvdelen af fornævnte landsby Redingsdorf, som 
tilhører det vikardømme i fornævnte kirke i Süsel, som Peter, kaldet Goos, 
nu sidder inde med, til os og vor nævnte kirke i Lübeck til uden forbehold, 
enkelt og for Guds skyld at grundlægge og indstifte af nyt et evigt vikardøm
me i samme vor kirke i Lübeck, idet de ydmygt og fromt bønfaldt os om, at 
vi skulde værdiges af nyt at grundlægge, skabe og indstifte et evigt vikar
dømme i vor ovennævnte kirke i Lübeck med de nævnte landsbyer og den 
nævnte gård og alle deres tilliggender og tilbehør. Og idet vi i Herren tiltræ
der de nævnte testamentseksekutorers og fornævnte Alberts og Stigs fromme 
hensigt og nådigt bøjer os for disse deres bønner, grundlægger, skaber, ind
stifter og autoriserer vi af nyt, efter forudgående omhyggelig overvejelse med 
dem, der skulde indstævnes hertil til den af os givne peremptoriske termin, 
et evigt vikardømme i og med nævnte landsbyer og gården og alt deres gods, 
alle deres tilliggender, tilbehør og indkomster til ære for den almægtige Gud 
og Maria, hans højtvelsignede moder og jomfru og sankt Anna ved det alter 
i vor nævnte kirke i Lübeck, der er opført lige over for sakristiet, og vi tager 
imod dem og lægger disse landsbyer og denne gård og sammes gods og afgif
ter ind under kirkens beskyttelse og indskriver dem i den kirkelige frihed, 
idet det er vor vilje, at den til enhver tid værende vikar ved dette vikardøm
me skal bruge halvdelen af alle afgifter og indkomster fra fornævnte lands
byer og gård til sine egne formål, dog med undtagelse af otte mark i afgifter, 
af hvilke samme vikar og hans efterfølgere hver for sig hvert år på sankt 
Morten bisps dag skal give og udrede til de herrer distributører ved vor for
nævnte kirke i Lübeck fire mark til forøgelse af mindegudstjenesteme til 
evig tid, hvoraf de to skal tilfalde de herrer kanniker og to de herrer vikarer; 
og fire mark (skal udredes) på søndagen Quasi modo geniti2), hvoraf ligele
des på samme måde to mark tilkommer de herrer kanniker og to de herrer 
vikarer, til mindegudstjeneste for den fornævnte herr Stig. Men den reste
rende halvdel af fornævnte landsbyer og gård tillige med deres indkomster 
skal tilhøre præbenden ved kirken i Eutin. Denne til enhver tid værende vi
kar skal ligeledes være delagtig i fordelingen af årtidepengene og alle ind
komster og i alle oppebørsler, som på enhver måde forvaltes for andre vika
rer ved vor nævnte kirke. Og eftersom det er fromt at hædre dem, der yder 
kirkens tarv sin støtte, med en værdig belønning, tilstår vi nådigt fornævnte 
Radike Dovendeghe, hans hustru Adelheid og hans nulevende sønner, at så
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ofte nævnte vikardømme måtte blive ledigt, skal de kunne præsentere en 
egnet person med præstegrad efter den først præsenterede, men når disse 
ovenanførte, som præsenterer, falder fra, skal overdragelsen eller præsenta
tionen af fornævnte vikardømme fra da frit evindeligt tilfalde kapitlet ved 
vor kirke i Lübeck, idet vi med dette brev erklærer det ugyldigt og magtes
løst, om nogen med nogen som helst myndighed på enhver måde forsøger at 
handle anderledes i denne sag. Til fuldstændigt bevis for alt dette er vort 
segl tillige med segl tilhørende vort fornævnte kapitel hængt under dette 
brev. Og vi Johan, provst, Johan, dekan og hele kapitlet ved fornævnte kirke 
i Lübeck erkender med dette brev, at vi har samtykket i alt det fornævnte, 
og samtykker med dette brev, og af den grund er vort segl sammen med segl 
tilhørende den ærværdige fader i Kristus og vor herre herr Bertram, oven
nævnte biskop af Lübeck, hængt under dette brev. Givet og forhandlet i 
Lübeck i det Herrens år 1375 fredag efter søndagen Reminiscere3).

1) trykt i Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV nr. 1098 og 1139; heri nævnes dog ikke forbin
delsen med Stig Andersens gave. - 2) 1. søndag efter påske. - 3) 18. marts.

458 1375. 28. marts. Avignon.

Den pavelige kammermester ærkebiskop Petrus af Arles kvitterer biskop 
Jens af Ribe for indbetaling af en del af hans servispenge og giver ham ud
sættelse til førstkommende mikkelsdag med resten.

Original i rigsarkivet.

Petrus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Arles, den herre pavens kam
mermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.

Vi bringer det med dette brev til Eders alles kundskab, at den ærværdige 
fader i Kristus og herre, herr Jens, biskop af Ribe i Danmark, ved Niels Pe
dersen, kantor i Slesvig, dags dato har ladet indbetale 25 guldfloriner, 25 
skilling, 11 penninge i Avignonmønt til det apostoliske kammer som en del 
af sit servitium commune1), som han skyldte fornævnte kammer, og desu
den seks guldfloriner, to skilling, 1 penning i nævnte mønt som en del af de 
fire servitier til samme vor herre pavens husstand og tjenerskab2), idet nævn
te kammers klerke modtog beløbet på samme husstands og tjenerskabs veg
ne. Med dette brev frigør og kvitterer vi nævnte herr biskop, hans kirke, 
hans efterfølgere og deres gods for det således indbetalte beløb. Men efter at 
have indset vægten af de tynger, som på herr biskoppens vegne blev forkla-
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ret for os, og som gjorde og sandsynligvis stadig gør denne ude af stand til at 
betale de pengesummer, som han var forpligtet til at betale fornævnte kam
mer som sit servitium commune og de fire servitier til nævnte vor herre pa
vens husstand og tjenerskab under trussel om bestemte straffe og domme og 
til en bestemt termin, der allerede forlængst er udløbet, har vi med den 
myndighed, der er overladt os i denne sag, ladet terminen udskyde for ham 
til førstkommende mikkelsdag, dog således, at hvis han ikke til nævnte for 
ham udskudte termin gør fyldest i denne sag, da er han hjemfalden til de 
fornævnte straffe og domme, som han tidligere skulde ifalde. Ydermere har 
vi med den myndighed, der er overladt os i denne sag, ladet denne herre bi
skop løse fra de suspensions-, banlysnings- og interdiktdomme og den ankla
ge for mened og de andre straffe, som han har pådraget sig ved ikke at beta
le de fornævnte beløb til den for ham fastsatte termin, idet vi med samme 
myndighed nådigt dispenserer ham for den irregularitet, han i mellemtiden 
måtte have pådraget sig ved således belastet at befatte sig med gudstjenester 
eller på anden måde, dog ikke, hvis det er sket under foragt for nøglemag
ten. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev udfærdige og befæste ved 
at hænge vort kammers segl under. Givet i Avignon den 28. marts i år 1375 
efter Herrens fødsel i herr Pave Gregor 11.s femte pontifikatsår.

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

1375. [Efter 2. april - før 21. maj]1). 459
Tideke Dulmenhorst køber et slagterbodested i Falst er bo af Kristian Berg 

og hans hustru Tibbe.

Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

r I 1ideke Dulmenhorst købte et areal, kaldet bodested, liggende blandt 
-L slagternes bodesteder i Falsterbo nær Greifswalds fed af Kristian Berg 
og Tibbe, hans hustru, hvilket de oplod til ham på rådhuset i nærværelse af 
herr Henning Podebusk og hele rådet. Dette befalede herr Johan Ruge skul
le skrives.

1375. 6. april. 460

Bertram, biskop, Johan, provst, Johan, dekan, og hele kapitlet ved kirken 
i Lübeck indstifter i overensstemmelse med den afdøde kannik Albert Stra- 
lendorps testamente et evigt vikardømme ved kirken i Lübeck med 10 mark
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årlige afgifter i landsbyen Deventze i Giekau sogn og af 200 mark lybske 
penge fra den afdøde ridder Stig Andersen, hvilke var deponeret hos dennes 
executores testamenti med et sådant formål for øje.

Original på Gottorp.

I Guds navn, amen. Det er til gavn, at menneskelige handlinger således 
skriftfæstnes, så det, som sker i tiden, ikke skal forsvinde og glide ud af 

efterkommeres ihukommelse. Derfor erkender vi Bertram, af Guds og det 
apostoliske sædes nåde biskop, Johan, provst, Johan, dekan, og hele kapitlet 
ved kirken i Lübeck med dette brev og vil, at det skal stå klart for alle, at de 
hæderværdige mænd de herrer Goswin, kaldet Borrentin, kannik, Konrad 
Rorebrand, evig vikar ved vor fornævnte kirke i Lübeck, Jakob v. Pleskow, 
borgmester, Detlev, kaldet Mane, og Radike, kaldet Dovendeghe, læg- 
mænd, borgere i Lübeck, eksekutorer af herr Alberts, kaldet Stralendorps, 
fordum vor medkanniks - salig ihukommelse - testamente eller sidste vilje, 
gav møde for os i vor nærværelse og ønskede virkningsfuldt at opfylde sam
me herr Alberts vilje og befaling; og de tilbød, overdrog, afstod og oplod 
evige afgifter på 10 mark lybske penge i landsbyen Deventze i Giekau sogn i 
Lübeck stift til os og vor fornævnte kirke i Lübeck, købt og erhvervet af 
væbneren Volrad, kaldet Mummendorp, for gods, efterladt af herr Stig An
dersen, fordum ridder i Århus stift, således som det fuldstændigt indeholdes i 
et herom affattet og beseglet brev1), og ligeledes for 200 mark i nævnte lybske 
penge, der var anbragt og var i varetægt hos fornævnte herr Jakob, borgme
ster, og Detlev Mane, eksekutorer af fornævnte ridder herr Stigs testamente, 
idet det er de sammes vilje at købe og erhverve evige afgifter for de fornævn
te 200 mark, når først lejlighed byder sig, og de bekvemt kan gøre det, i det 
øjemed uden forbehold, enkelt og uigenkaldeligt for Gud at grundlægge og 
indstifte et evigt vikardømme af samme midler i samme vor kirke, idet de 
ydmygt og fromt bønfaldt os om, at vi skulde værdiges fra nyt at grundlæg
ge, skabe og indstifte et vikardømme i vor omtalte kirke i Lübeck af de oven
nævnte afgifter. Og idet vi i Herren billiger de ovennævnte test amen tsekse - 
kutorers samt fornævnte Albert og Stigs fromme hensigt og nådigt bøjer os 
for deres bønner, grundlægger, skaber, indstifter og autoriserer vi af nyt, ef
ter en forudgående moden og omhyggelig overvejelse med dem, der skulde 
indstævnes hertil til den af os givne peremptoriske termin, et evigt vikar
dømme af alle de ovennævnte indtægter, der således som omtalt er anvist, 
til ære for den almægtige Gud og hans velsignede moder og jomfru Maria og
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sankt Anna ved det alter i vor nævnte kirke i Lübeck, der er opført lige over 
for samme kirkes sakristi; og vi tager imod dem og lægger dem ind under 
kirkens beskyttelse og indskriver dem i den kirkelige frihed, idet det er vor 
vilje, at den til enhver tid værende vikar ved dette vikardømme skal bruge 
alle indtægter til sine egne formål, dog med undtagelse af 8 mark evige af
gifter, af hvilke denne vikar og hans efterfølgere hvert år på sankt Mortens 
dag skal give vore herrer kanniker og vikarerne ved vor kirke fire mark til 
øgning af mindegudstjenesteme og et tilsvarende beløb af nævnte afgifter til 
fornævnte herr Alberts årtid, at dele ligeligt mellem dem, således at den ene 
halvdel heraf skal gå til og tilkomme de herrer kanniker og den anden til de 
herrer vikarer. Denne vikar skal ligeledes være delagtig i fordelingen af årti- 
depenge og andre gaver sammen med de andre vikarer ved vor kirke. Og ef
tersom det er fromt at hædre dem, der yder kirkens tarv sin støtte, med en 
værdig belønning, tilstår vi nådigt fornævnte herr Jakob v. Pleskow, borg
mester, at han, så længe han lever, skal kunne præsentere en egnet person 
af præstegrad, eller en, som inden et år kan forfremmes til præst, når nævn
te vikardømme måtte blive ledigt efter den først præsenterede herr Jordan 
Pingel, præst i Bremen stift; og efter samme herr Jakob, når han er afgået 
ved døden, skal hans sønner i nedstigende mandslinie indtil fjerde generati
on, udelukkende præsentere til samme, og altid den ældste blandt dem. 
Men når alle disse sluttelig ikke eksisterer, skal præsentationen eller overdra
gelsen af dette vikardømme evindeligt frit tilhøre og tilfalde vort nævnte ka
pitel, idet vi med dette brev erklærer det ugyldigt og magtesløst, om nogen 
med nogen som helst myndighed med eller uden viden herom forsøger at 
handle anderledes i denne sag. Til fuldstændigt bevis for alt det ovenanførte 
er vort segl tillige med segl tilhørende vort fornævnte kapitel hængt under 
dette brev. Og vi Johan, provst, Johan, dekan og hele kapitlet ved oven
nævnte kirke i Lübeck erkender med dette brev, at vi har samtykket i alt det 
fornævnte, og samtykker med dette brev, og af den grund er vort segl sam
men med segl tilhørende den ærværdige fader i Kristus og vor herre hr. Ber
tram, biskop af Lübeck, hængt under dette brev. Givet og forhandlet i det 
Herrens år 1375 den 6. april.

1) kendes ikke, jf. nr. 457.

19 D.R.B. 3. Rakke. IX
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461 (13)75. 9. april. Avignon.

Den pavelige kammermester ærkebiskop Petrus af Arles kvitterer biskop 
Henrik af Øsel, tidligere Slesvig, for betaling af en del af hans servispenge 
for Slesvig og giver ham udsættelse til de to følgende mikkelsdage med re
sten.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Petrus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Arles, den herre pavens kam
mermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.

Vi bringer det med dette brev til Eders alles kundskab, at den ærværdige 
fader i Kristus, herr Henrik, biskop af Øsel, fordum biskop af Slesvig i Dan
mark, dags dato kontant har ladet indbetale 85 kammerfloriner i guld 6 
skilling 8 penning i Avignonmønt til det apostoliske kammer som en del af 
sit servitium commune1), som han skyldte fornævnte kammer, for nævnte 
kirke i Slesvig, som han forestod, samt 23 guldfloriner 16 skilling i nævnte 
mønt som en del af de fire servitier til samme vor herre pavens husstand og 
tjenerskab2), idet nævnte kammers klerke modtog beløbet på samme hus
stands og tjenerskabs vegne. (— — — )3) betale de pengesummer for nævnte 
kirke i Slesvig, som han var forpligtet (— — — )3) ladet sagen udskyde for 
ham til nedenfor anførte terminer, nemlig at han til næstkommende sankt 
Mikkelsdag såvel til kammer som til kollegium skal betale 300 kammerflori
ner i guld som sit nævnte servitium commune1) og de 5 servitier til samme 
vor herre pavens husstand og tjenerskab2) og til samme næste sankt Mik
kelsdag efter et års forløb hele resten, som han skylder nævnte apostoliske 
kammer og kollegium som nævnte servitium commune og de 5 servitier til 
samme vor herre pavens husstand og tjenerskab, dog således, (— — — )3). 
Givet i Avignon den 9. april år (13)75.

1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3. - 3) for de forkortede 
formler jf. nr 194.

462 (13)75. 9. april.

Biskop Henrik af Øsel, tidligere Slesvig, lover at betale de resterende ser
vispenge for Slesvig stift.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Den 9. april år (13)75 lovede og forpligtede den ærværdige fader herr 
Henrik, biskop af Øsel, sig til at betale de resterende 800 floriner til
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kammeret og 5 hele servitia minuta1), hvormed belastet han afstod kirken i 
Slesvig, 300 at betale til mikkelsdag og 500 på denne dag om et år, og for at 
opfylde dette pantsatte han sit timelige og fædrene gods og andet, som han 
har i staden Lübeck o.s.v. Og han ønskede, at den nuværende og den til en
hver tid værende biskop af Lübeck skal være eksekutor o.s.v. Han underka
stede sig o.s.v. Og nævnte kammermester påmindede ham o.s.v., og nævnte 
herr kammermester tillod ham o.s.v.

Vidner: de herrer skatmesteren, Helias de Vodronio, Guillelmus de Pro- 
hinis.

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

1375. 13. april. Stockholm. 463

Herman Probst, kannik i Lübeck og Güstrow, »underkollektor hos den 
ærværdige fader herr Henrik Biskop, af Guds nåde biskop af Slesvig, det 
apostoliske kammers hovedkollektor i Sveriges rige«, kvitterer biskop Nils af 
Skara for 13 af de 25 mark lødigt sølv, som denne skyldte nævnte herre af 
Slesvig som følge af en kaution for afdøde kong Magnus af Sverige.

Original i det svenske rigsarkiv.

1375. 13. april. Avignon. 464

Den pavelige kammermester ærkebiskop Petrus af Arles, der har erfaret, 
at kapitlet i Le Puy har overtaget alt gods tilhørende den afdøde Petrus Ger- 
uasii, »som først havde været kollektor i rigerne Danmark, Norge og Sverige 
og sidst i bispedømmet Le Puy og visse andre apostoliske bispedømmer«, be
der kapitlet om at overgive det til det apostoliske kammer, da den afdøde 
skyldte kammeret store pengesummer.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1375. 14. april. Avignon. 465

Johannes de Siluis, dekan ved kirken St. Agricol i Avignon, pålægger som 
særligt udpeget dommer ærkebisperne af Lund, Uppsala, Riga, Nidaros og 
Bremen samt bisperne af Lübeck, Kammin og Schwerin og den samlede
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gejstlighed i disse kirkeprovinser og stifter i henhold af pave Gregor 11. s bul
le af 1375 11. januar, hvis ordlyd han transsumerer, og i medfør af klager 
fra gejstligheden i Uppsala stift at bandlyse alle dem, der har begået volds
handlinger i stiftet, Uppsala og lyse interdikt over de områder og steder, 
hvor ugerningerne har fundet sted.

Original i det svenske rigsarkiv.

466 (13)75. 16. april. Avignon.

Den pavelige skatmester Petrus, biskop af Maguelonne kvitterer biskop 
Henrik af Øsel, det apostoliske sædes kollektor i Danmarks, Sveriges og Nor
ges riger, for indbetaling af 500 guldfloriner.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Petrus, af Guds miskundhed biskop af Maguelonne, den herre pavens 
skatmester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.

Vi bringer det med dette brevs ordlyd til Eders alles kundskab, at den ær
værdige fader i Kristus herr Henrik, biskop af Slesvig, det apostoliske sædes 
nuntius og kollektor i rigerne Danmark, Sverige og Norge, dags dato kon
tant har betalt og overgivet 500 guldfloriner i kammervægt til os, der mod
tog dem i samme kammers navn, af de penge, som han har fået og modta
get i nævnte riger, og som på enhver måde tilhører det apostoliske kammer, 
og som skal godskrives ham i hans regnskaber. Vi frigør og kvitterer med 
dette brev denne herr biskop, hans kirke og hans efterfølgere og deres gods 
for de således indbetalte beløb. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev 
skrive og befæste med vort segl. Givet i Avignon den 16. april år (13)75.

467 1375. 19. eller 26. april.

Bo Leigel sælger hovedgården Stenalt samt Kallesgård og andet gods i 
Voer sogn til Jens Mus for 100 mark sølv.

Oversættelse i Anne Krabbes kopibog.

Jeg Bo Leigel ønsker alle, der ser dette brev, evig salighed i Herren.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg bekender, at jeg med alle 

mine børns samtykke og fuldkomne vilje har solgt mit gods og helt afhændet 
og bortskødet det fra mig til nærværende brevviser Jens Mus og hans arvin-
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ger, hvilket er min hovedgård Stenalt, den gård, der kaldes Kallesgård, tilli
ge med alt mit øvrige gods i Voer sogn og med den dal, der kaldes Boldedal, 
indtil fjorden, der kaldes Grund fjord, med alle deres retmæssige tilliggen
der, nemlig ager, eng, græsgang, skov, fiskevand, møllested og alt andet 
uden nogensomhelst undtagelse, for 100 gode sølvmark i groter, sterlinger 
og lybske penge, der er gode og gangbare. Jeg forpligter mig og mine arvin
ger til at hjemle fornævnte Jens Mus og hans rette arvinger det fornævnte 
gods med alle dets retmæssige tilliggender, som er nævnt foran, at beholde 
med al ret til evig besiddelse og at fri og frigøre det for tiltale fra mig og mi
ne arvinger og alle andre, hvem det end kan være. Til yderligere vidnesbyrd 
har jeg hængt mit segl her nedenunder sammen med segl tilhørende andre 
velbyrdige mænd, nemlig herr Oluf, biskop af Århus, Erik Meinekesen, La
ve Holk, Lave Tagesen og Povl Mogensen. Givet år 1375 efter Guds fødsel 
femte søndag før påske.1)

1) kan også læses: torsdag i påskeugen = 26. april.

1375. 4. maj. Lund. 468

Ærkebiskop Niels af Lund stadfæster sine forgængers privilegium, at 
manddrabsbøderne i Lunds stift overlades til fordeling i koret mellem de 
kanniker ved kirken i Lund, som søger koret.

Afskrift i Lunde bogen.

Niels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, 
der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.

Vi lader det med dette brev komme til evig erindring om sagen, at når de 
ærværdige fædre vore forgængere blandt deres øvrige gavmilde gaver med 
det særlige formål at øge gudstjenester i Lundekirken og forhøje korets vær
dighed og pryd i samme kirke af særlig nåde har overladt Lundekirkens 
kanniker de i Lunde stift som bod for manddrab indkomne penge på det 
vilkår, at de nævnte penge på ret og passende måde skal fordeles i nævnte 
kor og ikke andetsteds imellem de kanniker, som søger koret, følger vi af 
kærlighed til samme kirkes og korets pryd i samme vore fogængeres fodspor 
og giver dem gerne stadfæstelse på deres privilegier med den kærlighed, til 
hvilken vi er forpligtet; dog vil vi, at privilegiets ordlyd1) skal haves for øje og 
fast overholdes navnlig med hensyn til det, som drejer sig om ærbødighed 
for Gud og for hans hellige kirke. Vi befaler alle vor Lundekirkes prælater
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og kanniker, at de i koret i Lund ligeligt og i fællig fordeler de overalt i vort 
stift indkomne nævnte penge for manddrab, som rettelig tilkommer dem i 
kraft af det nådige privilegium, og som er kommet eller vil komme dem i 
hænde, mellem alle de kanniker, som kommer i koret, og det til påkom
mende tid i selve koret og ikke andetsteds - svagelige og syge, som er lovligt 
undskyldt, skal ikke være udelukkede - såfremt de ønsker at undgå den 
straf, som ifølge ret plejer at ramme dem, der misbruger privilegier. Givet i 
Lund under vort sekret i det Herrens år 1375 fredagen efter søndagen Quasi 
modo geniti.

1) jf. DRB. II 10 nr. 159.

469 1375. 10. maj. Avignon.
Den pavelige skatmester ærkebiskop Petrus af Maguelonne kvitterer 

»Henrik, fordum biskop af Slesvig, nu af Øsel, det apostoliske sædes nuntius 
og kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger«, for indbetaling af 10 
guldfloriner i kammervægt, som han uden for sit kollektorområde havde 
modtaget af Nicolaus Kedemere som annat af sankt Laurentius" alter i kir
ken på Øsel.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

470 1375. 25. maj.
Niels Knudsen pantsætter sin gård i Jetsmark sogn til Peder Autesen Jern- 

kæft for fire mark lødigt sølv.

Original i rigsarkivet.

Niels Knudsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg i sand

hed står i skyld og gæld til den gode mand Peder Jemkæft, nærværende 
brevviser, for fire mark lødigt sølv i gode og gængse penge, som fuldt ud skal 
betales ham eller hans rette arvinger på første Hvetbo herredsting efter nu 
førstkommende mikkelsdag. For denne sum penge pantsætter jeg ham med 
dette brev min gård i Jetsmark sogn, hvorpå Gunne Torkilsen bor, hvilken 
gård står med to øg og seks pund kom i holdskom, på det vilkår aftalt imel
lem os, at i hvilket som helst år jeg måtte ville indløse nævnte gård, skal jeg
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meddele nævnte Peder Au tesen eller hans arvinger det på det første Hvetbo 
herredsting efter kongen og martyren sankt Olavs dag i det år, hvor for
nævnte gård skal indløses på første ting efter mikkelsdag, med den tilføjelse, 
at hvis nævnte sum penge, som nævnt ovenfor, ikke betales til den fastsatte 
termin, skal nævnte gård dermed være solgt, afhændet og skødet for nævnte 
pengesum, at besidde med evig ret. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt 
under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig herr 
Jens, provst i Børglum, og Jens Asgotsen. Givet i det Herrens år 1375 på pa
ven og martyren sankt Urbans dag.

1375. 25. maj. eller 1. juni. Ørkild. 471

Anders Uffesen, ridder, erklærer, at kong Valdemar 4. Atterdag har be
talt ham 250 lødige mark for borgen Tordrup og frigør ridderne herr Hen
ning Podebusk og herr Holger Gregersen for deres borgen i denne anled
ning.

Original i rigsarkivet.

A nders Uffesen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
AGud.

Alle, såvel efterkommere som nulevende, skal vide, at jeg af den såre be
rømmelige fyrste herr Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, har 
oppebåret 250 mark rent sølv for min borg Tordrup, hvilke han venskabe
ligt har betalt mig efter mit ønske. For disse 250 mark rent sølv er de hæder
lige mænd og herrer herr Henning Podebusk og herr Holger Gregersen, rid
dere, gået i borgen hos mig; jeg og mine rette arvinger erklærer derfor med 
dette brev nævnte herrer herr Henning Podebusk og herr Holger Gregersen, 
riddere, og deres arvinger for kvit og ganske undskyldte at være for fornævn
te sum penge og for al fremtidig påmindelse. Givet på Ørkild i det Herrens 
år 1375 fredagen (før eller efter)1) Kristi himmelfartsdag. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl hængt under dette brev.

1) mgl. i originalen.
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472 1375. [Omkr. 25. maj eller 1. juni].

Herr Anders Uffesen kvitterer kong Valdemar for 260 mark for Tordrup.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles herr Anders Uffesens brev, at han erkender at have oppebåret 
af kong Valdemar 260 mark for borgen og gården Tordrup. Givet 1375.

473 1375. 30. maj.

Heine Pose Brockdorf pantsætter sit gods i Rødby til Absalon Mogensen 
af Krenkerup.

Eline Gøyes jordebog.

Fremdeles et brev, at Heine Pose, som kaldes Brockdorf, pantsætter Ab
salon Mogensen af Krenkerup sit gods i Rødby for 13 skilling grot; og 
hvis fornævnte Absalon Mogensen bygger på forskrevne gods, skal Heine 

Pose give ham erstatning derfor sammen med gældens hovedstol. Givet da
gen før Kristi himmelfart 1375.

474 1375. 30. maj.

Peder Sture og Sigvard Jensen pantsætter Lundergård i Vennebjerg her
red, jord på Gjurup mark og et fiskevand i Liver å til Jens Strangesen  for otte 
mark lødigt sølv.

Original i rigsarkivet.

Peder Sture og Sigvard Jensen til alle, hvem dette brev når, hilsen evinde
lig med Gud.

Det skal være åbenbart for alle, såvel efterkommere som nulevende, at vi 
erkender, at vi formedelst lovlig gæld i sandhed står i skyld og gæld til den 
forstandige mand Jens Strangesen nærværende brevviser for otte mark lø
digt sølv, nemlig i sterlinger og lybske penge, gode og gængse, som vi eller 
vore arvinger ubetinget skal betale ham eller hans arvinger om fulde to år 
fra dato til den påfølgende mikkelsdag i rede penge og ikke i nogen andre 
værdier uden al svig eller listige påfund. For denne pengesum pantsætter vi 
ham insolidum med dette brev vor gård, kaldet Lundergård, i Vennebjerg 
herred i Kristi sogn med to trækdyr og en halv læst kom, kaldet »holdskom«,
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med alle gårdens rørlige og urørlige tilliggender, vådt og tørt, hvor end det 
er beliggende, nært eller fjernt uden undtagelse, hvorledes det end benæv
nes, sammen med en øde jord på Ryrikstorp mark, hvoraf der i gammel tid 
svaredes tre pund kom i afgifter, og tillige med jord på Gjurup mark, hvoraf 
der årligt ydes seks skæpper havre i biskopsgave, samt et fiskevand i Li verå, 
på folkemålet kaldet »ålegårdssted«, idet vi giver ham fuldmagt til at oppe
bære de årlige indtægter og afgifter, tjenesteydelser samt alle de med rette 
herfra hidrørende indkomster, nu og i fremtiden, og også til at indsætte og 
udsætte landboer på samme, som han finder det mest formålstjenligt, alt 
inden for fornævnte termin, og til frit at råde over den til sit brug, med den 
forhåndsaftale, at hvis fornævnte sum penge ikke betales ham eller hans ar
vinger af os eller vore arvinger til den fastsatte termin - det ske ikke - da skal 
samme Jens frit oppebære alt det, der hidrører fra samme, som er nævnt 
ovenfor, uden at det skal fradrages i gældens hovedstol, indtil oftnævnte 
pengesum fuldt ud betales ham eller hans arvinger af os eller vore arvinger. 
Yderligere forpligter vi os eller vore arvinger til på ingen måde at undlade at 
kundgøre ham eller hans arvinger på sidste Vendsyssel sysselting før en sankt 
Hans dag i det år, hvor vi måtte ville indløse fornævnte gård til en mikkels
dag. Fremdeles lover vi fast, at vi eller vore arvinger ubetinget og uden no
gen indsigelse skal holde ham eller hans arvinger fuldt ud skadesløse for de 
bygninger, hvormed han måtte forbedre fornævnte gård, i overensstemmel
se med fire gode mænds kendelse, som hertil udmeldes af begge parter. løv- 
rigt forpligter vi os og vore arvinger til at hjemle ham og hans arvinger for
nævnte gård med alle dens ovennævnte tilliggender og at frigøre den fra til
tale og indsigelse fra hvemsomhelst i overensstemmelse med landslov. Til 
vidnesbyrd og fastere sikkerhed herfor er vore segl hængt under dette brev 
tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Thomas Nielsen og Jens 
Asgotsen. Givet i det Herrens år 1375 dagen før Kristi himmelfartsdag.

(13)75. 31. maj. Svendborg. 475

Kong Valdemar 4. Atter dag meddeler indbyggerne i Skåne, at han for 
anden gang pålægger arvingerne efter herr fosef Nielsen, fordum ærkedegn 
i Lund, inden ti dage at betale de penge, som han skyldte Lunds kirkes byg
ningsfond.
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Original i det svenske rigsarkiv.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til Skå- 
nes indbyggere hilsen og nåde.

Vi pålægger for anden gang arvingerne efter herr Josef Nielsen, fordum 
ærkedegn hos Eder i Lund, at de inden ti dage betaler og udreder de penge, 
som samme herr Josef ved sit åbne brev skyldte Lundekirkens bygningsfond, 
især da den rette betalingstermin er overskredet. Givet i Svendborg år (13)75 
på Kristi himmelfartsdag med Godskalk som vidne.

476 [1375] 2. juni.

Biskop Johan af Slesvig lover at betale sine og sine forgængeres servispen- 
ge-

Optegnelse i de pavelige obligationsregistre.

Den 2. juni . . . lovede herr Johan, biskop af Slesvig, 1000 floriner som sit 
servitium commune1) og de 5 sædvanlige servitier2). Fremdeles aner
kendte han andre 1000 floriner som sin forgænger herr Henriks servitium 

commune1) og de 5 servitier2), og hans forgængers forpligtelse blev indgået 
den 1. april år (13)70.3) Fremdeles anerkendte han andre 1000 floriner som 
sin forgænger herr Didriks servitium commune1) og de 5 servitier2), og hans 
forgængers forpligtelse blev indgået den 31. maj år (13)514). Fremdeles an
erkendte han andre 1000 floriner som sin forgænger herr Niels’ servitium 
commune1) og de 5 sædvanlige servitier2), og hans forgængers forpligtelse 
blev indgået den 9. december år (13)54.5) Fremdeles anerkendte han 160 
floriner som sin forgænger herr Henriks servitium commune1) til kollegiet og 
eet helt servitium2), og hans forgængers forpligtelse blev indgået den 22. 
april år 13436), halvdelen at betale næste påskedag og den anden halvdel til 
tilsvarende festdag efter et år. I modsat fald o.s.v., og det anerkendte til de 4 
derefter næstfølgende lignende terminer.

1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3. - 3) jf. DRB. III 8 nr. 
410. - 4) jf. DRB. III 3 nr. 437. - 5) jf. DRB. III 4 nr. 178. - 6) jf. DRB. III 1 nr. 316.

477 1375. 19. juni.

Johan af Exen betaler Jens Dårsvend, foged i Slagelse, tre mark sølv i rede 
penge for sine forseelser.
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Original i rigsarkivet.

Johan af Exen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle såvel nulevende som fremtidige skal vide, at jeg erkender at have 

betalt den ærværdige mand nærværende brevviser Jens Dårsvend, foged i 
Slagelse, tre mark sølv i rede penge for mine forseelser, for hvilken penge
sum jeg med dette brev forpligter mig og alle, som efter mit ønske vil handle 
eller undlade at handle, til ikke at angribe ham eller hans hemmeligt eller 
åbenlyst for denne sags skyld, men herefter som hidtil bevise ham et kærlig
hedsfuldt venskab. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev 
tillige med segl tilhørende de gode mænd Peder Nielsen og Markvard Det- 
levsen. Givet i det Herrens år 1375 tirsdagen før Kristi legems fest.

1375. 24. juni. 478

Jens Povlsen skøder Niels Gagge fire gårde i Oppmanna, tre gårde i Fjdl- 
kinge og een gård i Osterslöv.

Registratur i rigsarkivet (1593).

Et skøde på latin på fire gårde i Villands herred i Oppmanna, de tre gårde 
1 i Fjälkinge og een i Österslöv, som Jens Povlsen har skødet Niels Gagge, 
med et segl under, dateret 1375 sankt Hans dag.

1375. 24. juni. Lübeck. 479

Hansest ædernes rådmænd meddeler kong Valdemar 4. Atter dag som 
svar på dennes brev, at de efter kongens behag er rede til forhandlinger en
ten i Tyskland eller i Skåne.

Afskrifter i det kongelige bibliotek og i Danzig.

Hans hengivne rådmænd i søstædeme sarrtt i Preussen, Livland og ved
Zuidersøen, dags dato forsamlet i Lübeck, til den glorrige og berøm

melige fyrste og herre, herr Valdemar, de Danskes, Venders og Goters kon
ge, vor velvillige og nådige velynder, ydmygt anbefalende sig og indstillet på 
i ærbødighed på alle måder at stå til tjeneste og være til behag.

Glorrige fyrste og herre. Vi har med al den ærbødighed, som sømmede 
sig, modtaget Eders brev, stormægtige konge, der var tilstillet os, og vi har 
klart forstået dets indhold i forbindelse med det brev, som den ærværdige
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fader i Kristus, den herre biskoppen af Lübeck, og Hartvig Zabel i Eders 
navn har fremført for os angående borgene i Skåne; og med dette brev un
derretter vi Eders kongelige højhed om, at vi ifølge nogles indberetning har 
erfaret, at det er Eders vilje at rejse til Tyskland, hvorfor vi - hvis og når det 
måtte ske - gerne kunde ønske at sende vore rådsudsendinge til Eder for per
sonligt at drøfte fornævnte sag med Eder. Men hvis I endnu ikke har be
stemt at komme herover med det første, da ønsker og beder vi om, at I fast
sætter os en dag til forhandlinger i Eders rige, at holde sammen med Eder, 
hvilken dag vi gerne så måtte blive afholdt i Skåne, om det måtte behage 
Eder, herre, fordi nogle (rådmænd) fra visse stæder skal til Skåne, hvis nær
værelse ved disse forhandlinger vi godt kunde have brug for. Idet vi beder 
om, at I gennem denne udsending meddeler os, hvor og hvornår I kunde 
ønske at have denne dagtingning, skal vi da gerne sende vore rådsudsendin
ge til Eders nærværelse for personligt at drøfte fornævnte sag og andre hen
sigtsmæssige forhold med Eder. Givet i Lübeck i det Herrens år 1375 på 
sankt Hans dag under staden Lübecks segl, som vi alle benytter denne gang.

480 [Omkr. 1375. 24. juni.]

Hansest ædernes instruks for udsendingene, der skal forhandle med kong 
Valdemar 4. Atterdag.

Afskrift i hanser e c esserne.

<1> For det første skal de bede kongen og minde ham om, at han skal beseg
le privilegierne med sit store segl, som det er aftalt, og som han har lovet 
stædeme.

<2> Fremdeles skal de mane angående det skibbrudne gods og om de 
mangeartede misligheder for købmanden i Skåne og på andre steder, hvor 
købmanden plejer at ligge.

<3> Ligeledes skal de mane og bede om den anden halvdel af Helsing
borg, at den bliver overladt til stædeme, således som brevene indeholder.

<4> Fremdeles skal de forhandle om købmandens misligheder og klager i 
Skåne, og især i Malmø og i andre egne.
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[1375. Omkr. 24. juni.] 481

Hansestædeme beslutter at udelukke Braunschweig af hansen, således at 
ingen købmand »i Flandern, i England, i Danmark, i Norge, i Novgorod el
ler i nogen stad eller på noget andet sted, hvor hansekøbmandens ret gæl
der« under tab af sit gods må pleje samkvem med eller føre gods til eller fra 
Braunschweig.

Afskrift i hanser e c esserne.

1375. [Efter] 24. juni. Lübeck. 482

Reces af hansedagen i Lübeck.

Afskrift i hanserecesseme.

Idet Herrens år 1375 på sankt Hans dag forsamledes rådmændene fra sø- 
stædeme i Lübeck, fra Hamburg de herrer Bertram Horborg, Heine 
Hoyers og Heine Ybing, fra Rostock Arnold Kröpelin og Gerwin Wilde, fra 

Stralsund Bertram Wulflam, Johan Ruge og Didrik Krüdener, fra Wismar 
Didrik v. Rampen, Henrik Wessels og Godskalk Witte, fra Stettin Henning 
Westfal og Markvard Vorrad, fra Greifswald Henrik Schuppelenberg, fra 
Livland: fra Riga Johan Durekop, fra Dorpat herr Johan Vinke, fra Reval 
Albrecht v. Verden, fra Preussen: fra Elbing Hartvig Beteke, fra Thom Go- 
deke v. Allen, fra Kampen Goswin Luutginssen, fra Zierikzee Hugo van Lo
chen, fra Zutphen Didrik van Walle, fra Lübeck Johan Pertzeval, Simon 
Swerting, Bertram Vorrad, Jakob Pleskow, Hartman Pepersak, Segebod 
Crispin og Herman v. Osenbrugge og gennemdrøftede nedenfor anførte sa
ger.

<1> For det første har de drøftet anmodningen fra kongen, der beder om, 
at man tilbagegiver ham hans faders arv, nemlig borgene og tolden i Skåne. 
Desangående er stædeme blevet enige om, at de vil holde fast ved borgene 
og ved tolden og vil lade omkostningerne herved afholde af den fælles told, 
som de hidtil har gjort; og de vil lade herr Henning Podebusk holde borge
ne, hvis de kan bringe det i stand med ham. Hvis ikke, så vil de lede efter en 
anden god mand, som de kan betro borgene til, og som på alles vegne skal 
vogte dem troligt. Dette punkt har alene de fra Preussen ikke samtykket i, 
eftersom de sagde, at de ikke vilde have noget med at holde borgene at gøre, 
men vilde holdt fast ved deres andel af tolden. Dertil svarede hansestæder-
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ne, at de vil henholde sig til de breve, som de fra Kulm har udstedt på stæ- 
deme i Preussens vegne.1) Da sagde de fornævnte udsendinge fra Preussen, 
at de ikke har godkendt brevene. Hertil svarede hansestædeme, at de af
gjort vilde holde fast ved brevene, og at de også vil henholde sig til det bud
skab, som var indeholdt i det akkreditiv2), som fogeden for dem fra Preussen 
foreviste i Skåne og for rådet i Stralsund, hvorhen de lod sig toldafgifterne 
bringe.

Og3) de er kommet overens om, at 
de fra Lübeck og deres parti nu til 
efteråret skal sende en udsending til 
Skåne, og de fra Preussen og deres 
parti ligeledes én, der dér tilsammen 
skal opkræve tolden. Og hvad bor
gene koster at holde, det skal man 
forud udtage af tolden. Hvad der da 
bliver til overs, det skal de fordele li
geligt mellem sig i landet. Dette har 
alene de fra Preussen ikke samtykket 
i, men de andre stæder vil holde fast 
derved. Vil de fra Preussen være 
med til at opkræve tolden, skal de 
også være med til at holde borgene.

<2> Fremdeles har de besluttet, at de vil sende en udsending til kongen af 
Danmark, der, hvis det lader sig gøre, skal aftale et møde mellem ham og 
stædeme her på denne side havet eller i Danmark, hvis han ikke vil komme 
herover, for at han kan redegøre for den anmodning og det krav, som han 
har stillet til stædeme, nemlig om tilbagegi velse af hans fædrene arv, således 
som det står skrevet foran, og også for at de kan forhandle med kongen om 
mangeartede misligheder, købmanden har udstået, og om den skade, som 
er tilføjet handelsfolk med hensyn til skibbrudent gods og i andre forhold. 
Derfor skal enhver stad fra den vendiske side sende en rådmand til mødet, 
og de livlandske stæder har givet de andre stæder fuldmagt.

<3> De hverv, som de fornævnte udsendinge skal udrette, er disse. For det 
første skal de bede kongen (o.s.v. = nr. 480).

<4> Angående fornævnte hverv, nemlig at aftale denne dag for forhand
linger med kongen af Danmark, blev der derfor sendt ham et brev af dette 
indhold: Hans hengivne rådmænd i søstædeme samt i Preussen (o.s.v. = 
nr. 479).
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<5> Ligeledes blev der sendt breve til herr Henning Podebusk om, at han 
skulde virke for afholdelse af det forberørte møde i Skåne med kongen, og at 
han i dette efterår ikke indsætter nogle fogeder i Skåne, medmindre det sker 
med råd og samtykke af de fogeder, der af stædeme bliver indsat dér, på det 
at købmanden ikke vederfares uret.

<6> Desangående skal enhver overgive eller tilstille de sendebud, der tager 
til mødet, sin besværing og hvad han klager over, så de kan føre forhandlin
ger herom.

<7-9> . . .4)
<10> Fremdeles skal de vendiske stæder give Henning Witte 200 mark 

lybske penge af deres andel af tolden i Skåne, det er hver tredie penning i 
hans kogge, der blev brændt foran Helsingborg i den første krig. Deslige skal 
man give Vredeland og Konerow fra Greifswald hver tredie penning i deres 
skib.

<11 13> . . .4)
<14> Fremdeles skal enhver foged i Skåne meddele sine borgere, at enhver 

skal nedsalte sin sild i tønderne, så den i begge bunde og på midten er aflige 
god kvalitet, og at han ikke nedsalter nogen beskadiget, dårlig eller hovedløs 
sild imellem den gode sild; og enhver skal nedlægge silden og ikke skovle den 
i tønderne. I en hvilken som helst stad, hvor man påtræffer en sådan vare, 
dér skal man pådømme den som falsk vare. Ligeledes hvis nogen sælger sild, 
der er nedsaltet på den vendiske side af havet, for skånsk sild, skal man også 
pådømme det på samme måde.

<15-19> . . .4)
<20> Fremdeles skal enhver stad fra rådhusomgangen som bursprog for

kynde det, som herefter står nedskrevet, og skal pålægge fogedeme, der dra
ger til Skåne, at de også forkynder det dér og på stædemes vegne befaler, at 
det fast overholdes dér. Eftersom der foregår mange slagsmål i Norge (o.s.v. 
= Hanserec. II nr. 91).

<21-23> . . .4)
<24> Fremdeles er stædeme blevet enige om, at ingen skal sælge silden i 

Skåne, førend han har saltet silden, under straf af ti lødige mark.
<25> . . .4)
1) jf. nr. 386 §§ 8 og 9. - 2) jf. nr. 386 § 8 stk. a. - 3) resten af § 1 findes kun i reces

håndskriftet i Stralsund. - 4) de udeladte artikler handler om hansestædemes forhold til 
Norge, Braunschweig, Novgorod, Flandern, Frankrig og England samt om interne hansea- 
tiske forhold.
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483 1375. Efter 24. juni. Rostock.

Staden Rostock sælger Henrik v. Demen og hans hustru 32 mark afgift på 
livstid for 320 mark, »som blev givet den berømmelige fyrste hertug Al
brecht af Mecklenburg til hans togt mod Danmark«.

Notits i Rostocks Leibrentebuch.

484 1375. 5. juli. Avignon.

Kardinalkollgiets kammermester Guillelmus, kardinalpresbyter af S. Ste- 
fano in Celiomonte, kvitterer biskop Jens af Ribe for indbetaling af resten af 
hans servispenge.

Original i rigsarkivet.

Vi , Guillelmus, af Guds miskundhed kardinalpresbyter af S. Stefano in 
Celiomonte, kammermester ved det hellige kollegium af de ærværdige 
fædre, de herrer kardinaler ved den hellige romerske kirke, erkender og er

klærer med dette brev, at den ærværdige fader i Kristus herr Jens, biskop af 
Ribe, ved herr Niels Pedersen, kantor i Slesvig, og herr Eskil Feddersen, 
kannik ved nævnte kirke, til rette tid har ladet indbetale 32 guldfloriner til 
os, der modtog dem på samme kollegiums vegne, som resten af hans serviti- 
um commune1), som han skyldte fornævnte kollegium, og fremdeles tre flo- 
riner 14 skilling 10 penning i Avignon som rest af servitiet til fornævnte her
rer kardinalers husstand.2) På fornævnte kollegiums vegne frigør og kvitte
rer vi denne herre biskop, hans kirke, hans efterfølgere og deres gods for de 
således indbetalte beløb. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev ud
færdige og befæste ved at hænge vort segl under. Givet i Avignon den 5. juli 
i år 1375 efter Herrens fødsel i herr pave Gregor 11.s femte pontifikatsår.

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

485 1375. 6. juli. Stockholm.

Kong Albrecht af Sverige slutter forbund med ordensmesteren og den ty
ske orden i Livland. »Ligeledes vil vi og afgiver vi løfte om at overholde hele 
det venskab og al den endrægtighed, som fredeligt og til fuldkommenhed 
fandtes i gamle dage i den højbåme fyrste kong Magnus og hans forfædres 
tid mellem riget Sverige og hans andre magtområder og herrerne af Liv-
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land, deres magtområde og deres forgængere og ligeledes også i kong Valde
mar af Danmarks og hans forfædres tid, da de besad landet Estland«.

Afskrift i Reval.

(13)75. 11. juli. Avignon. 486
Den pavelige skatmester biskop Petrus af Maguelonne kvitterer biskop 

Jens af Ribe for indbetaling af resten af hans servispenge.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Petrus, biskop af Maguelonne, den herre pavens skatmester, til alle, der 
får dette brev at se, hilsen med Gud.

Vi bringer det med indholdet af dette brev til Eder alles kundskab, at den 
ærværdige fader i Kristus herr Jens, biskop af Ribe, ved herr Niels, kantor i 
Slesvig, og Eskil, kannik i Ribe, har ladet indbetale 34 guldfloriner to skil
ling og een penning i Avignonmønt til det apostoliske kammer som restbe
løb af hans servitium commune1), som han skyldte fornævnte kammer, og 
desuden otte guldfloriner og 11 penning i nævnte mønt som restbeløb af de 
fire servitier til samme vor herre pavens husstand og tjenerskab2), idet kler
kene i nævnte kammer modtog beløbene på samme husstands og tjener
skabs vegne. Med dette brev frigør og kvitterer vi denne herr biskop, hans 
kirke, hans efterfølgere og deres gods for de således indbetalte beløb. Til 
vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev udfærdige og befæste ved at hæn
ge vort segl under. Givet i Avignon den 11. juli år (13)75.

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

1375. 13. juli. Brügge. 487

Fire kanniker fra St. Donatians kapitel i Brugge med Johannes de Herts- 
berghe som ordfører anmoder biskop Henrik af Slesvig om en udtalelse om 
deres medkannik Johannes Sluters forhold.

Afskrift i Brugge.

Idet Herrens år 1375 den 13. juli var de ærværdige mænd de herrer Jo
hannes de Hertsberghe, B. de Castris, E. Borgois og Johannes de Platea, 
kanniker ved denne kirke, personligt til stede på kapitlets1) vegne og udbad

20 - D.R.B. 3. Række. IX
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sig med nævnte herr Johannes de Hertsberghe som ordfører et svar af den 
ærværdige fader i Kristus herr Henrik, biskop af Slesvig, om herr Johannes 
Sluter, deres medkannik, hvem de på hans indtrængende opfordring havde 
tilstået, hvad der kaldes en nådesbevisning, skulde forblive hos ham eller 
hvad der skulde ske med ham, eftersom hans begunstigelse var gjort betin
get af, at dersom bispen ikke kunde give oplysning om hans person eller 
hans opholdssted, skulde han miste sin begunstigelse. Og den herre biskop, 
der bad de herrer om, at det ikke måtte være dem til mishag, at han vilde 
rådspørge sin fælle, svarede efter overlæg på denne måde - eller nogenlunde 
så - at herr Johannes Sluter var draget med ham til Avignon og forblev no
gen tid sammen med ham sammesteds; og da han blev holdt tilbage på 
grund af sygdom, tog han ophold i herberget Sværdet i Avignon, og siden 
var han ikke mere sammen med ham og er det heller ikke nu, eftersom, såle
des som samme ærværdige fader sagde, han nu ikke var kollekter, og at han 
ikke havde brug for en underkollektor; og den ærværdige fader lagde også 
til, at han2) på grund af en gunstbevisning, der var givet ham, drog til staden 
Koln for at komme i besiddelse af et beneficium. Og herom bad de for
nævnte herrer om et dokument. Handlet i St. Jakobs gade i denne by Briig- 
ge i herberget Røde port, idet herr Henrik, fornævnte herre biskops kapel
lan, og herr Jakob Meyter og jeg Petrus de Quercu, notar, var til stede.

1) ved St. Donatians kirke i Briigge. - 2) Johannes Sluter.

488 1375. 14. juli. Ribe.

Kong Valdemar 4. Atterdag og hertug Henrik af Jylland bekræfter det 
forlig, som er indgået mellem abbed Thomas i Løgum kloster og Niels Vind 
angående ejendomsretten til de huse, som er opført på klostrets tofter i Har - 
reby mark.

Afskrift i Løgumbogen.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, og Hen
rik, af samme nåde hertug af Jylland, til alle, der får dette brev at se el
ler hører det læse, hilsen med Gud.

Alle skal vide, at i det Herrens år 1375 lørdagen før jomfruen og martyren 
sankt Margretes dag mødte i Ribe for vor justitiar Lave Degn den ærværdige 
fader herr Thomas, abbed i Løgum, på den ene side og den gode mand 
Niels, kaldet Vind, på den anden, bistået desuden af begge parters forligs-



307 [Efter] 15. juli 1375 Nr. 489

mænd, nemlig herr Niels Krog, kannik i Ribe, herr Jens af Lintrup, præst, 
Markvard Konradsen, borger i Ribe, og Morten Dønike, væbner, angående 
en mellem dem verserende proces og sag, som blev bilagt på følgende måde, 
nemlig at nævnte Niels Vind over for den nævnte herre abbed gav afkald på 
al den skødning, der var sket til fordel for ham på de huse, som er bygget på 
klostrets tofter i Hygum sogn på Harreby mark, hvorpå Thomas Ræv, Niels 
Jensen, Torsten og Halfdan bor, samt på al ret, som han havde haft med 
hensyn til fornævnte huse, besiddelser eller landbosteder, og han forpligtede 
sig til på ingen måde fremtidig at befatte sig med det ovenstående. For at 
der ikke i fremtiden skal opstå trætte for nogen af parterne, stadfæster vi 
med dette brev det fornævnte forlig. Til vidnesbyrd herom er vort segl 
hængt under dette brev tillige med de ovenfor anførte medloveres segl. Gi
vet ovennævnte år, dag og sted.

1375. [Efter] 15. juli. Rostock. 489

Reces af hansedagen i Rostock.

Afskrift på det kgl. bibliotek.

Idet Herrens år 1375 på apostlenes adskillelsesdag forsamledes rådmæn- 
dene fra søstædeme i Rostock, fra Lübeck de herrer Herman Osenbrug - 
ge og Johan Lange, fra Stralsund de herrer Johan Ruge, Didrik Krüdener og 

Gregor Swerting, fra Wismar Didrik v. Rampen, Henrik Wessels og God
skalk Witte, fra Greifswald Henrik Schuppelenberg, fra Rostock Arnold 
Kröpelin, Gerwin Wilde, Ludolf v. Gothland, Ludolf Niendorp, Everhard 
Beseler og Johan Nachtraven og gennemdrøftede nedenforanførte sager.

<1> For det første: eftersom det blev aftalt i Lübeck, at man skulde have 
3254*4 mark, som skulde fordeles efter mandtal, og da nu de fra Lübeck og 
Stralsund i denne stund har givet de nævnte rådmænd underretning om, at 
de penge, som de havde modtaget, havde de allesammen givet ud igen, så 
der ikke var nogen rede penge at fordele, blev de desangående enige om et 
forslag, som enhver skal forelægge for sit råd og give svar på, første gang 
stædeme kommer sammen. Dette forslag lyder sådan: Eftersom de fra Wis
mar slet intet (o.s.v. = nr. 490).

<2> Fremdeles vil de finde sig i, at de fra Greifswald skal oppebære de 170 
stralsundske mark, som de beregner sig for Skanør, af de førstindkomne
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penge, som forfalder i Skåne efter dem, der allerede er anvist, det være sig i 
år eller næste år.

<3> Fremdeles eftersom de fra Lübeck har en brist på 91 mark lybsk for 
omkostninger og lejesvende på borgene i Skåne, og alle de andre, nemlig 
Rostock, Stralsund og Wismar også på samme måde har brister i forhold til 
deres mandtal, så vil de oppebære tolden i Skåne og dele den blandt sig efter 
mandtal, indtil de har pengene hjemme, og derefter give de andre stæder, 
der også hører til (hansen), deres anpart og ikke før.

490 [1375. Omkr. 15. juli.].

Aftale om afregning mellem Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar for 
udgifter i 1372-74, hvilke delvis skal dækkes af tolden i Skåne.

Afskrift på det kgl. bibliotek.

Etersom de fra Wismar slet intet har modtaget for de tre år, nemlig 1372, 
1373, 1374, hvorfra den forskrevne sum stammer, og der kan tilkomme 

dem 400 mark for deres 100 mand, så har de fra Stralsund påtaget sig, at de 
vil anmode deres råd om, at rådet i Stralsund giver dem 200 mark lybsk; og 
200 mark skal de i dette år oppebære i Skåne, og sammesteds skal de fra 
Stralsund også oppebære deres fornævnte 200 mark. Og eftersom de fra Ro
stock skal have 560 mark for deres 140 mand, af hvilke de har oppebåret 466 
mark og 12 skilling i årene 1372 og 1373, så skal de oppebære det, der 
mangler, nemlig 93 mark og 4 skilling, af tolden i Skåne i år. Men hvis der, 
hvad Gud forbyde, opstår en brist, så det beløb ud over de penge, som i for
vejen er anvist dem, ikke vil komme ind, og man ikke kan tage disse for
nævnte penge fra disse indtægter, så skal de fornævnte fire stæder, Lübeck, 
Rostock, Stralsund og Wismar, bære det ligeligt efter mandtal. Og fordi de 
fra Rostock og Wismar holder vagt, når de er i Skåne, så skal man give dem 
30 mark, og dem skal de også tage sammestedsfra. Hermed skal alt regnskab 
mellem de fornævnte fire stæder angående tolden i Skåne i alle de år, der er 
gået, være afsluttet, dog således at den reces, der blev vedtaget i Stralsund i 
året 1371 på Simon og Judas’ dag angående de penge, som de fra Rostock, 
Wismar og Kiel skal have, fortsat skal være i kraft.
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1375. 19. juli. 491
Tre pantebreve på Svejstrup i Sabro herred.

Kalundborgske registratur (1476).

fremdeles tre sammenbundne breve på Svejstrup i Sabro herred som 
pant. I det Herrens år 1375 dagen før den hellige Margretes dag.

1375. 24. juli. 492
Anders Nielsen Is skøder en hovedgård i Kabusa med mere gods til Torkil 

Nielsen af Gladsax.

Eline Gøyes jorde bog.

Fremdeles et brev, at Anders Nielsen, som kaldes Is, skøder Torkil Niel
sen af Gladsaxe en hovedgård i Kabusa med mere gods sammesteds, 2 
gårde i Olov og to gårde i Vemmenhog, som hans hustru Katerine arvede ef

ter sin fader og moder. Givet sankt Jakobs aften 1375.

1375. 25. juli. 493

Jens Holgersen af Ugerup sælger sin hustru Kristine Ab salonsdatters fæd
rene og mødrene arvegods på Sjælland og Falster til den velbyrdige mand 
Peder A bsalonsen af Hdrlov.

Original i Schwerinarkivet.

Jens Holgersen af Ugerup til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg for fuld og erlagt 
betaling har solgt, afhændet og frit og lovformeligt givet den velbyrdige 
mand Peder Absalonsen af Hårlov alt mit gods på Sjælland og Falster i 
hænde, som jeg har arvet i medfør af arveret efter min elskede ægtefælle 
Kristine Absalonsdatters fader og moders død, med alle dets tilliggender, 
nemlig agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt, rørligt og 
urørligt og dets øvrige tilliggender, med hvilke navne det end benævnes ind
til de fire markskel, intet undtaget, at besidde evindeligt, dog således, at for
nævnte Peder Absalonsen eller hans arvinger skal genindløse og ved genind
løsning til sin hånd personligt skal råde over det gods på Falster, nemlig
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Horbelev, og alt andet gods på dette land Falster, hvilket gods fru Gyde 
pantsatte til herr Fikke Mokke, ridder, for 15 mark sølv i form af »grøtha- 
gyald«.1) løvrigt og desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til at skøde, 
fri, befri og hjemle denne Peder Absalonsen og hans arvinger det fornævnte 
gods med alle dets tilliggender som fornævnt i overensstemmelse med lan
dets love, og når vi bliver opfordret hertil, for og fra krav fra hvem som helst. 
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl 
tilhørende de gode mænd, nemlig herr Holger Gregersen, herr Torben Pe
dersen, riddere, Torkil Nielsen, Jakob Absalonsen og Absalon Karlsen. Gi
vet i det Herrens år 1375 på apostlen sankt Jakobs dag.

1) d.v.s. med ret til afgrøden sålænge pantsætningen varer.

494 1375. Omkr. 3. august.1).

Johan Schoping og Henrik Heydem lover på Johan v. Münsters vegne rå
det i Lübeck at svare på de krav, der måtte rejses over for rådet som følge af 
det anbefalingsbrev, der er givet ham til Danmarks konge.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Johan Schoping i De fem huse2) og Henrik Heydem, 
hvilke var til stede for rådet, på Johan v. Münsters vegne aflagde løfte 

angående det anbefalingsbrev til de Danskes konge, der var givet denne af 
rådet vedrørende gods tilhørende Godskalk Winman, fordum borger i 
Svendborg, på den måde, at hvis der rejses noget krav over for rådet som føl
ge af ovennævnte anbefalingsbrev, vil de stå rådet til svar herfor.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet. - 2) gade i Lübeck.

495 1375. 4. august. Stralsund.

Henrik Eggenhagens testamente.

Original i Stralsund.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn, amen. Jeg Henrik Eggenha- 
gen, omend jeg er svag på legemet, så dog vel ved magt, hvad angår sind 
og fornuft, velsignet være Gud, indstifter og gør da mit testamente på denne 

måde, så sandt som jeg vil ombytte dette liv med det evige . . . Fremdeles te-
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stamenterer jeg Johan, min tjener, som ligger i Malmø, alle mine klæder, 
som jeg har der, og mine sengeklæder, min kiste og min vadsæk. Fremdeles 
har jeg et kompagniskab med Peder Nielsen, min tjener; alt, hvad der kan 
tilflyde mig derfra, det testamenterer jeg ham kvit og frit . . . Givet i Stral
sund efter min befaling og gode vilje i det Herrens år 1375 lørdagen før 
sankt Dominicus’ dag1) . . .

1)5. august.

1375. 9. august. Villeneuve. 496

Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af 
Roskilde og Odense at undersøge og træffe afgørelse ikong Valdemar 4. At- 
terdags klage over, at nogle personer i forskellige stæder og stifter i hans rige 
har brudt deres troskabsed.

Afskrift i de pavelige kopib’øger.

r | il vore ærværdige brødre (Niels), ærkebiskop af Lund, (Niels), biskop af 
-L Roskilde, og (Erik), biskop af Odense, hilsen og apostolisk velsignelse.

Vi imødekommer gerne rimelige ønsker fra de bedende og behandler 
dem med bevågen gunst. For nylig blev der således på vor kære søn i Kristus 
Valdemars, Danmarks berømmelige konges, vegne i en klage forelagt os, at 
adskillige personer i forskellige stæder og stifter i hans rige Danmark hidindtil 
utilbørligt har vovet og vover at bryde den troskab, som de skyldte nævnte 
konge, til ubesindigt at gå imod de eder, som de har aflagt til nævnte konge 
angående dette og hint og til at tilføje fornævnte konge adskillig anden uret 
og krænkelse til fare for deres sjæle, til skade for nævnte konge og til anstød 
for såre mange, hvorfor der på nævnte konges vegne ydmygt er blevet an
søgt os om, at vi i anledning af det anførte af apostolisk velvilje vilde værdi
ges at drage omsorg for ham. Idet vi derfor bøjer os for disse bønner, pålæg
ger vi Eder, brødre, ved apostolisk brev, at I alle eller to eller en af Eder per
sonlig eller ved en eller flere andre, efter at de, som skal stævnes, er blevet 
stævnet, og efter at have hørt, hvad der er blevet fremført fra begge sider, 
enkelt og uformelt og uden offentlig og formelig rettergang under tilsidesæt
telse af appel afgør, hvad der måtte være ret, idet I sørger for, at hvad I be
stemmer, ubrydeligt overholdes under kirkens straf. Men hvis de vidner, der 
bliver udmeldt, undslår sig af venskab, had eller frygt, skal I med en lignen
de straf under udelukkelse af appel tvinge dem til at aflægge sandt vidnes-
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byrd, uanset - salig ihukommelse - vor forgænger pave Bonifacius 8.s 
forordning1), 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 (uanset forordningen om), at dommere, 
som er beskikket af fornævnte sæde, ikke må driste sig til at drage nogen for 
retten ud over een dagsrejse fra deres stifts grænse - dog må ingen i kraft af 
dette brev drages for retten ud over to dagsrejser2), samt om, at der ikke må 
stævnes ud over et vist antal personer for retten, eller alle andre herimod 
stridende apostoliske bestemmelser, eller (uanset) om nogen i fællesskab el
ler hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke kan rammes af 
interdikt, suspension eller bandlysning ved apostolisk brev, som ikke fuldt 
ud, udtrykkeligt og ord for ord omtaler den bevilling. Givet ved Villeneuve, 
Avignon stift, den 9. august i vort femte pontifikatsår.

1) c. 11 VI De rescriptis I 3 (Friedberg II 941). - 2) jf. c. 28 X de rescriptis I 3 (Friedberg 
II 31).

497 1375. 14. august. Hjortholm.

Biskop Niels af Roskilde henlægger efter ansøgning af dekan og kapitel 
ved kirken i København denne kirkes dedikationsdag til søndagen umiddel
bart efter Kristi legemsdag og eftergiver dem, der overværer kirkelige hand
linger på denne dag, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Original i rigsarkivet.

Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde, til sine i Kristus elskede, de hæ
derlige mænd herre dekanen og hele Københavns kirkes kapitel, fader
lig kærlighed og hilsen med Gud.

Vi lytter efter fortjeneste nådigt til de ansøgninger, ved hvilke kirkens tarv 
og hæder haves for øje og dens tjeneres interesser fremmes. Da I derfor for 
nogen tid siden ydmygt har ansøgt os om, at vi af lovlige og rimelige grunde, 
som I har fremført og påberåbt Eder på over for os, måtte ville værdiges at 
flytte og henlægge Eders fornævnte kirkes dedikationsdag1), som hidtil van
ligt holdes hvert år på det hellige kors’ ophøjelsesdag2), til en anden dag, 
nemlig til den første søndag efter Kristi legems fest3), ønsker vi heri nådigt at 
bønhøre Eders fromme bønner og flytter og henlægger i Guds navn med bi
skoppelig myndighed med dette brev denne dedikationsdag til den oven
nævnte søndag, hvor den for altid til evige tider årligt skal højtideligholdes
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af hele menigheden på denne dag i skyldig ærbødighed. Og for at den krist
ne menighed med des større fromhed og iver må strømme til sammesteds, 
eftergiver vi barmhjertigt med Gud i kraft af Gud den almægtiges og vor bi
skoppelige myndighed alle, der føler sand anger og bekender deres synder, 
og som sammesteds med fromt sind overværer den nævnte dedikationsdags 
vesper- eller fromesse, eller prædiken eller andre kirkelige handlinger, 40 
dage af den dem pålagte kirkebod. Givet på vor borg Hjortholm i det Her
rens år 1375 dagen før den hellige glorrige jomfru Marias himmelfart.

1) dagen for kirkens indvielse. - 2) 3. maj - 3) torsdag efter trinitatis.

1375. 19. august. Eldena. 498

Abbed og menige konvent i klostret Eldena forpligter sig til at optage herr 
Borante von Podebusk og herr Henning, hans søn, ridder, og dennes hustru 
Gisla samt deres forfædre, slægtninge og efterkommere i deres broderskab 
og bede for dem.

Original i Put bus.

1375. 23. august. Villeneuve. 499

Pave Gregor 11. takker kong Valdemar 4. Atter dag for de ved dennes 
sendebud fens Rud overrakte gaver, omtaler gensidig udveksling af signeter, 
lover at underrette om mulig kanonisation af pave Urban 5. og medgiver 
sendebudet et brev om forholdsregler mod nogle prælater, som kongen har 
klaget over.

Afskrifter i de pavelige kopibøger og i det kongelige bibliotek.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin kære søn i Kristus Valdemar, 
Danmarks berømmelige konge, hilsen og apostolisk velsignelse.

Efter at have set Dine skrivelser, der os kærkomment er overrakt af vor el
skede søn den velbyrdige mand Jens Rud, junker, Din udsending, har vi 
med taknemligt sind taget imod de rideheste og den jagtfalk, som samme 
udsending ærefuldt har foræret os på Dine vegne; og omend disse kostbare 
gaver har voldt den modtagende glæde, træder Din gavmilde hengivenhed, 
høje konge, dog endnu stærkere frem efter vor beskuelse af dem, og vi tak
ker des stærkere Dig, samme høje konge, jo mere vi betragter gaven som ud-
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sprunget af et kongeligt sinds renhed. Ydermere, højtelskede søn, vil vi hos 
os med omtanke anvende det hemmelige signet - som Du har tilstillet os ef
ter indre overvejelser - når det drejer sig om forhold, som i fremtiden ligger 
os brændende på sinde, idet vi vil tilskrive Dig, høje konge, under dette sig
net, påtrykt brevet. Og vi betror Dig et andet, under hvis lukke Du kan 
meddele os alt, hvad der måtte angå Dig selv, idet vi beder Dig om ikke at 
vurdere det efter dets værdi, men af det slutte, hvilke kærlige og faderlige fø
lelser vi nærer for Dig. Endvidere da den oprigtige kærlighed, som Du vides 
at nære til vor forgænger pave Urban 5.s minde - salig ihukommelse - er ble
vet fremhævet over for os, sender vi Dig, høje konge, herfor mangfoldige 
taksigelser, idet vi i vore bønner anbefaler Dig, fromme konge, såre stærkt 
til Herren. Derfor er det vor vilje, at vi, hvis hans kanonisering skulde finde 
sted i vor og Din tid, vil lade Dig få underretning herom forud for andre, 
hvilket utvivlsomt viser, at vi er knyttet til Din person og riget, og at vi uaflade
ligt vil stræbe efter at være Dig til behag, så vidt vi retfærdigvis kan, såvel 
hvad angår provisioner, som med hensyn til andre tildelinger. Angående 
det, at nogle prælater i Dit rige hidindtil har begået adskilligt, der har for
voldt Dig tab og også skabt Dig vanskeligheder, således som fornævnte ud
sending har fremført for os, smerter dette jo os bittert, omend vi ingenlunde 
bør skride ind mod dem, uden at de er blevet hørt, eftersom vi over for alle 
er forpligtet til, at retfærdighedens vægtskål er i ligevægt. Men angående 
det fra Din side udbedte, har vi givet i opdrag, at der skal iværksættes en un
dersøgelse, og efter at parterne er blevet stævnet, er det vor vilje, at der skal 
vederfares dem en sådan retfærdighed, så Du, høje konge, derefter med ret
te kan føle Dig stillet tilfreds, således som det ved vort apostoliske brev1), som 
fornævnte udsending overbringer Dig, vil stå Dig klart. Thi ligesom Du af
lægger løfte om ivrigt at ville medvirke ved det, der er os til behag, således 
vil vi, hvad angår Dine ønsker indeslutte Dig, som er en såre sand kristen 
fyrste og den romerske kirkes særlige søn, i vor nådige gunst og kærlighed. 
Men angående dette og adskilligt andet har vi fuldt ud gjort vor indstilling 
klar over for Din fornævnte udsending, at viderebringe mundtligt til Dig, 
høje konge. Givet ved Villeneuve, Avignon stift, den 23. august i vort femte 
pontifikatsår.

1) jf. nr. 496.
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1375. [Efter 25. august - før 12. november]1). 500
Henrik Burmester og Reimer Kronevitze lover at holde rådmændene i 

Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Henneke 
Manhagen, der var død i Ystad.

Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

Henrik Burmester og Reimer Kronevitze lovede at holde de herrer råd- 
mænd i Stralsund skadesløse angående arvegodset efter Henneke Man
hagen, der var afgået ved døden i Ystad, at inddrive sammesteds gennem 

Herman v. Lipen, befuldmægtiget, med stadens åbne brev, der var overgi
vet ham herom, således at ingen anden påmindelse angående dette arve
gods, der bliver overgivet ham, på nogen som helst måde må påfølge i frem
tiden.

1) indførelsen er den 5. på siden. Den 4. indførelse er dateret År 75 dagen efter apostlen 
St. Bartholomæus’ dag, den 6. I det Herrens år 1375 dagen efter St. Morten bisps dag.

1375. 26. august - 29. oktober. 501

Hartvig, rådsnotar, redegør for, hvad han i søst ædernes navn har oppe
båret af told i Malmø.

Original i Rostock.

1375. 27. august. Villeneuve. 502

Pave Gregor 11. giver lægmanden Mikkel Jensen i de fattiges hospital i 
Slagelse tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld synds
forladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn Mikkel Jensen, lægmand i de fattiges hospital i Slagel
se, Roskilde stift, hilsen o.s.v.

Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i formularerne indtil1) i så henseen
de. Og desuden er det vor vilje, at Du i et år, at regne fra det tidspunkt, da 
denne vor tilståelse kommer til Din kundskab, skal faste på enhver fredag, 
dog ikke under sygdom. I modsat fald skal denne tilståelse være uden styrke 
eller betydning. Givet ved Villeneuve, Avignon stift, den 27. august i vort 
femte pontifikatsår.

1) angående ordlyden jf. nr. 453.
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503 1375. 1. september. Putbus.

Henning Podebusk den yngre, ridder, søn af afdøde herr Henning, er
klærer, at han, der har rejst arvekrav på gården Bartvan, som abbeden og 
menige konvent i Eldena kloster i sin tid havde købt af Markvard Ede, bor
ger i Greifswald, efter mægling af fætteren Henning Podebusk den ældre, 
søn af afdøde herr Borante, er gået ind på sammen med sin broder Valde
mar, sin fætter Henning og ridderen Fikke Moltke af Divitz at give klostret 
brev på ukæret besiddelse af gården og at give afkald på alle fremtidige 
krav. - ’Dette er dagtinget og sket, og dette brev er også givet i Putbus år 
1375 efter Guds fødsel på sankt Egidius’ dag under mit segl og segl tilhøren
de mine her ovenfor anførte venner, nemlig herr Valdemar, min broder, 
herr Henning, min fætter, herr Fikke Moltke af Divitz, som er hængt under 
dette brev. Vidner til alle disse fornævnte stykker og ting er herr Kristian 
Sellentin, herr Nicolaus Knochenhauer, herr Herman van Loten til Brands
hagen, herr Gødmer til Lancken, præster og vore kapellaner, Fikke Moltke, 
Slaveke Dubbertitz, væbnere, herr Lydeke v. Kulpe, herr Johan Bokholt og 
mange andre gode mænd’.

Original i Greifswald.

504 1375. 2. september. Villeneuve.

Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund og hans lydbiskopper 
at forhindre afholdelse af torv og markeder på søn- og helligdage.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vore ærværdige brødre (Niels), ærkebiskop af Lund, og hans lydbi- 
A skopper hilsen og apostolisk velsignelse.

Det er for nylig kommet os for øre, at en slet uvane har vokset sig fast i 
Danmarks rige, (nemlig) at folk i det nævnte rige - også gejstlige - holder sig til 
marked og torv på søn- og helligdage og ikke, som de skal, sørger for at be
give sig i kirke, men ikke skyr sig for at strejfe om på gader og stræder og be
gå mened og andre uhyrligheder, hvorfor gudsdyrkelsen formindskes, og 
der gives gode mennesker et dårligt eksempel. Da sådant derfor på ingen 
måde bør tolereres, pålægger vi Eder, brødre, ved apostolisk brev som vor 
befaling, at hver eneste af Eder med apostolisk myndighed aldeles udrydder 
denne uvane i Eders stæder og stifter og efter forudskikket påmindelse - såle-
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des som det er kanonisk - med kirkens straf under tilsidesættelse af appel 
tvinger disse folk til at søge kirkerne, således som de skal; og hvis nogen sæt
ter sig op imod det fornævnte, skal I tøjle dem på vor myndighed under 
udelukkelse af en tilsvarende appel, uanset om disse eller hvilke som helst 
andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af det apostoliske sæde, 
at de ikke kan rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved aposto
lisk brev, som ikke fuldt ud og udtrykkeligt og ord for ord omtaler den bevil
ling. Givet i Villeneuve, Avignon stift, den 2. september i vort femte pontifi
katsår.

1375. 2. september. Villeneuve. 505
Pave Gregor 11. udnævner dekanen ved kirken i Lübeck, kantoren ved 

kirken i Ribe og skatmesteren ved kirken i Hamburg til værneherrer for 
provst og kapitel ved kirken i Slesvig.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore elskede sønner dekanen ved kirken i Lübeck og kantoren ved kir
ken i Ribe og skatmesteren ved kirken i Hamburg, Bremen stift, hilsen 

og apostolisk velsignelse.
Da vi, skønt uværdige, efter Herrens bestemmelse står i spidsen for den 

kæmpende kirke, er vi i omsorgen for alle kirkerne utrættelige i vort arbejde 
og bekymring for i overensstemmelse med vor hyrdegemings pligt at imø
degå deres tab og med Guds milde bistand at sørge heldbringende for deres 
fremgang. Ved en klage fra vore elskede sønner provst og kapitel ved kirken 
i Slesvig har vi bragt i erfaring, at nogle ærkebiskopper1), biskopper og an
dre prælater, klerke og gejstlige personer, såvel regelbundne som også ver
densgejstlige, og desuden hertuger, markgrever, grever, baroner, adelige, 
riddere og lægfolk samt stads- og bysamfund, borge, landsbyer og andre lo
kaliteter og desuden enkeltpersoner i forskellige andre områder har bemæg
tiget sig og ladet lægge beslag på borge, landsbyer og andre lokaliteter, jor
der, huse, besiddelser, rettigheder og jurisdiktioner såvel som frugter, skat
ter, indkomster og afgifter og adskilligt andet rørligt og urørligt gods, ånde
ligt og timeligt, der tilhører fornævnte provst og kapitel, og at de tilbagehol
der det gods, de utilbørligt har tilegnet sig, eller hjælper dem, der tilbage
holder det, med råd, dåd eller gunst; at fremdeles nogle fra fornævnte stæ- 
der, stifter og områder, som ikke gyser tilbage for at tage Herrens navn for-
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fængeligt, påfører samme provst og kapitel mangfoldigt besvær, uret og tab 
på deres fornævnte borge, landsbyer med flere lokaliteter, jorder, huse, be
siddelser, rettigheder og jurisdiktioner, frugter, skatter, indkomster og afgif
ter af samme og på alt andet rørligt og urørligt gods, åndeligt og timeligt, og 
på andre ejendele, der tilhører samme provst og kapitel. Derfor har nævnte 
provst og kapitel ydmygt bønfaldet os om med faderlig omhu at sørge for 
dem i den anledning, da det er såre vanskeligt for dem at tage deres tilflugt 
til det apostoliske sæde for hver enkelt klage. Idet vi nu ønsker at hjælpe 
samme provst og kapitel mod dem, der således plager dem med beslaglæg
gelse, anmasselse, tilbageholdelse, besværing og uret, med et middel, hvor
ved deres ubesindighed kan tugtes, og hvorved andre kan afskæres fra at be
gå noget lignende, pålægger vi med apostolisk brev Eder, gode sønner, at I 
eller to eller en af Eder personligt eller ved en eller flere andre, også hvis de 
opholder sig uden for de områder, hvor I er udpeget som væmeherrer og 
dommere, yder fornævnte provst og kapitel et virksomt forsvars værn og ikke 
tillader, at de utilbørligt besværes af disse eller nogen anden med hensyn til 
disse ting eller med hensyn til andet gods og andre rettigheder, der tilhører 
fornævnte provst og kapitel, eller at der påføres ham tynge eller tab eller 
uret, idet I, når nævnte provst og kapitel eller deres befuldmægtigede eller 
een af disse kræver det, skal lade samme vederfares retslig fyldestgørelse 
mod fornævnte og alle andre personer, hvad angår tilbagegi velse af disse 
borge, landsbyer, jorder og andre lokaliteter, rettigheder, jurisdiktioner og 
rørligt og urørligt gods samt af indtægter og afkastninger og alt andet gods, 
og ligeledes med hensyn til enhver besværing og uret og ethvert tab både nu 
og i fremtiden, således at I i de sager, som kræver retslig undersøgelse, skal 
gå summarisk og uformelt frem uden offentlig og formelig rettergang, me
dens I i andre tilfælde må handle, som sagens beskaffenhed kræver det. Og 
når som helst, og så ofte som det kræves, skal I med vor myndighed tugte 
dem, som således har plaget dem med beslaglæggelse, tilbageholdelse, an
masselse, besværing og uret, og fremdeles andre genstridige og opsætsige 
uanset deres værdighed, stilling, grad eller rang med kirkens straf uden ad
gang til appel, idet I hertil, om fornødent, påkalder den verdslige arms 
hjælp, uanset - salig ihukommelse - pave Bonifacius 8.s, vor forgængers, 
forordning2), som fastsætter, at ingen må stævnes for en domstol uden for 
sin stad og sit stift undtagen i visse bestemte sager, og i disse ikke ud over een 
dagsrejse fra hans stifts grænse, og (hans forordning om), at dommere og 
væmeherrer3), som er beskikket af fornævnte sæde, ikke må driste sig til at 
forfølge nogen som helst retslig uden for den stad eller det stift, hvortil de er
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beskikkede, eller overdrage deres myndighed til en eller flere andre eller 
drage nogen for retten ud over een dagsrejse fra deres stifts grænse - dog må 
ingen i kraft af dette brev drages for retten ud over to dagsrejser4) -, eller at 
væmeherreme på ingen måde må befatte sig med andet end åbenlys uret og 
krænkelse og hvad der ellers behøver retslig undersøgelse, idet der er fastsat 
straf imod dem og deres dertil indsatte befuldmægtigede, hvis de handler 
anderledes, og ligeledes uanset alle andre forordninger af vore forgængere, 
de romerske paver, såvel om beskikkede dommere og væmeherrer som om, 
at der ikke må stævnes ud over et vist antal personer for retten, eller andre 
edikter, som på nogen måde kunne hindre Eders jurisdiktion eller myndig
hed og dennes fri udøvelse i denne sag, og fremdeles uanset om nogen i fæl
lesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke kan 
rammes af bandlysning, suspension eller interdikt og ikke kan stævnes for 
retten uden for eller ud over bestemte steder ved apostolisk brev, som ikke 
fuldt ud, udtrykkeligt og ord for ord omtaler den bevilling og nævner dem 
selv, deres stiftelser, ordener og navne, og uanset enhver anden almindelig 
eller særlig bevilling fra nævnte sæde, af hvad ordlyd den end er, hvorved 
udøvelsen af Eders jurisdiktion i denne sag på nogen måde kan antastes, når 
den ikke udtrykkeligt og fuldt ud er optaget i dette brev, og af hvilken og af 
hvis fulde ordlyd der ord for ord skal finde særlig omtalte sted i vort brev. 
Men det er vor vilje, og vi fastsætter med apostolisk myndighed, at enhver af 
Eder kan forfølge en sag, også hvis den er påbegyndt af en anden, selv om 
han, som har påbegyndt den, ikke er afskåret ved nogen kanonisk 
hindring5), og at varig fuldmagt og jurisdiktion fra dags dato er tildelt Eder 
og enhver af Eder i alle forudskikkede sager og hver enkelt af dem, påbe
gyndte eller ikke påbegyndte, nutidige eller fremtidige, for at I kan få frem 
med en sådan kraft og fasthed i alle de forudskikkede, påbegyndte og ikke 
påbegyndte, nutidige eller fremtidige sager og til fordel for de forud omtal
te, som om de fornævnte sager, alle som een, var påbegyndt af Eder, og som 
om det ved stævning eller på anden måde var udtrykt, at Eders jurisdiktion 
på lovlig vis havde varig gyldighed i alle fornævnte sager, uanset fornævnte 
forordning om væmeherrer3) og enhver anden forordning, der går herimod, 
dog at dette brev skal miste sin gyldighed efter tre års forløb. Givet i Ville- 
neuve, Avignon stift, den 2. september i vort femte pontifikats år.

1) det efterfølgende er en stereotyp gentagelse af kuriens faste formular for breve af den
ne art jf. nr. 5. - 2) c. 11 VI rescriptis I 3 (Friedberg II 941). - 3) c. 15 VI De officio et pote
state iudicis delegati I 14 (Friedberg II 982), jf. DRB. II 4 nr. 217 note 3 og 9 nr. 358 note 3. - 
4) jf. c. 28 X De rescriptis I 3 (Friedberg II 31). - 5) f.eks. sygdom eller pilgrimsrejse.
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506 [1375]. 5. september.

Niels Pedersen, kantor ved kirken i Slesvig, der er udpeget til at under
søge biskop Henrik af Øsels handlinger, mens han var kollektor i Danmark, 
afgiver løfte og ed.

Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger.

Den 5. september afgav den ærværdige mand herr Niels Pedersen, kan
tor ved kirken i Slesvig, beskikket til varetagelse af det apostoliske kam
mers rettigheder og til at undersøge, hvad der er foretaget af den herre bi

skop af Øsel, fordum kollektor i Danmarks rige, løfte og svor, at han vilde 
vise sig trofast i overensstemmelse med ordlyden af det apostoliske brev o.s.v. 
Vidner: de herrer Helias de Vodronio

Guillelmus de Prohinis.

507 1375. 25. september. Kalundborg.

Hertuginde Kunigunde af Slesvig og Sønderjylland kvitterer kong Valde
mar 4. Atterdag for 100 mark lybsk.

Original i rigsarkivet.

Vi Kunigunde, af Guds nåde hertuginde af Slesvig og Sønderjylland, gør 
vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det læse, at vi har 
oppebåret 100 mark lybske penge af den højbåme fyrste og herre, herr Val

demar, de Danskes, Venders og Goters konge, på denne måde, at vi skal ak- 
ceptere en retlig afgørelse angående vore rettigheder efter vor herre hertug 
Henrik, hvem Gud være nådig, og i det beløb, der da tilfalder os med rette, 
skal vi fraregne de fornævnte 100 mark. Og skulde man ikke skylde os noget, 
så takker vi den fornævnte kong Valdemar for de fornævnte 100 mark, at 
han har givet os dem. Til vidnesbyrd om dette er vort segl tillige med ridde
ren herr Jens Knudsens segl hængt under dette brev, der er givet og skrevet i 
Kalundborg i det Herrens år 1375 tirsdagen før sankt Michael.

508 1375. 30. september. Lund.

Ærkebiskop Niels af Lund skænker med kapitlets samtykke abbed Mikkel 
og det menige konvent i Sorø kirken i Tvådker med alle tilliggender.

320
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Afskrift i Sorøbogen.

Niels, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og det 
apostoliske sædes legat, til alle, hvem dette brev når, hilsen og al mulig 
lykke med Gud.

Vor embedspligt og vore uafladelige overvejelser driver os til, at vi - såvidt 
det forundes os af Gud - i overensstemmelse med det os betroede forvalt
ningsembede med stedse vågen omsorg og iver har vor opmærksomhed ret
tet mod de specielt regelbundne mænds og de til Gud viede fromme stiftei
sers tarv, ved hvis fremgang vi ubetinget selv har fremgang. Derfor skænker 
vi med vort elskede Lundekapitels samtykke af inderlig oprigtig hengiven
hed for de regelbundne mænd, herrerne abbed Mikkel og hans menige kon
vent i Sorø, Roskilde stift, og idet vi velvilligt imødekommer deres ydmyge 
begæring om, at gudstjenesten på nævnte sted i Sorø må blive kraftigt forø
get, kirken i Tvååker i vort stift Lund med agre, enge, græsgange, skove og 
alle dens andre tilliggender, hvortil den uindskrænkede patronatsret tilkom
mer den nævnte abbed og det menige konvent, da den lovligt står ledig efter 
frivilligt afkald af herr Bent, vor Lundekannik og fordum samme kirkes 
præst, til de samme herrer abbedens og det menige konvents bord i Sorø, og 
vi henlægger den med dette brev for altid til de sammes fri rådighed, dog så
ledes at de ved samme skal holde en velegnet residerende vikar, regelbunden 
eller verdslig, som af den til enhver tid værende abbed i Sorø med vor dis
pensation skal modtage sjælesørgerembedet, og i lighed med andre præster i 
vort stift årligt skal gøre os og vore efterfølgere fyldest med hensyn til cathe
dra ticum og subsidium. Til tydeligt vidnesbyrd om alt dette og til evig erin
dring om sagen har vi ladet vort segl hænge under dette brev tillige med vort 
elskede Lundekapitels segl. Givet og handlet i det Herrens år 1375 den sidste 
dag i september måned.

(13)75. 7. oktober. Lund. 509

Kong Valdemar 4. Atter dag meddeler Skånes indvånere, at han for 3. 
gang har pålagt arvingerne efter herr Josef Nielsen, fordum ærkedegn i 
Lund, inden 3 dage at betale de penge, som Josef Nielsen skyldte Lunds kir
kes bygningsfond.

21 - D.R.B. 3. Rakke. IX
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Original i det svenske rigsarkiv.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til Skå- 
nes indbyggere hilsen og nåde.

For tredie gang pålægger vi arvingerne efter herr Josef Nielsen, fordum 
ærkedegn i Lund hos Eder, at de inden fem dage betaler og udreder de pen
ge, som samme herr Josef ved sit åbne brev skyldte Lundekirkens bygnings
fond, især da den rette betalingstermin er overskredet. Givet i Lund år 
(13)75 søndag før sankt Dionysius’ dag, med Godskalk Hemmingsen, vor Ju
stitiar, som vidne.

510 1375. [ Før 22. oktober ] J)

Biskop Erik, prior Jens Jul og kapitlet i Odense sælger Tolderlund ved 
Næsbyhoved til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles at broder Erik, biskop af Odense, broder Jens Jul, prior i 
Odense, og kapitlet i Odense solgte og skødede kong Valdemar Tolder
lund beliggende ved Næsbyhoved, at beholde til kronen til evig tid med alt 

dens tilliggende. Givet i det Herrens år 1375.
1) biskop Erik omtales som afdød i efterfølgende nr.

511 1375. 22. oktober. Avignon.

Pave Gregor 11. udnævner Valdemar, ærkedegn i Demmin, til biskop af 
Odense.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vor elskede søn Valdemar, udvalgt biskop af Odense, hilsen og apo- 
-L. stolisk velsignelse.

Da vi med Herrens bistand ønsker på gavnlig måde at udøve det aposto- 
latembede, der fra det høje er betroet os - omend vore fortjenester ikke er 
fyldestgørende - og i kraft af hvilket vi forestår styret af alle kirker, lægger vi 
os af hjertet efter med omhu og kløgt at sørge for, når det drejer sig om at 
beskikke ledelsen af disse kirker, at indsætte sådanne i spidsen for dem som 
hyrder, som kan belære den dem betroede Herrens hjord ikke alene ved or-
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dets læresætninger, men også ved den gode gernings eksempel, og som un
der Herrens førelse vil og heldbringende kan lede og lykkeligt styre de dem 
betroede kirker til fredfyldte og rolige tilstande. Da Erik, biskop af Odense, - 
salig ihukommelse - i sin tid forestod styret af kirken i Odense, og da vi i 
kraft af vort embede ønskede at sætte en nyttig og egnet person i spidsen for 
samme kirke, når den måtte blive ledig, lod vi den gang provisionen af sam
me kirke reservere for vor rådighed og bestemmelse, idet vi fra da af erklæ
rede det for ugyldigt og magtesløst, om nogen, ligegyldigt med hvilken myn
dighed, med eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i 
denne sag. Men da fornævnte kirke senere ved samme biskop Eriks død, 
han, som afgik ved døden uden for den romerske kurie, var berøvet sin hyr
des trøst, valgte vore elskede sønner i kapitlet ved nævnte kirke, der, som det 
forsikres, var uvidende om fornævnte reservation og bestemmelse, endræg- 
tigt Dig, ærkedegn af præstegrad i Demmin under kirken i Kammin, til bi
skop af Odense - skønt kun de facto - og Du, der på samme måde var uvi
dende om fornævnte reservation og bestemmelse samtykkede ligeledes de fac
to i dette valg, efter at beslutningen herom var forelagt Dig; og da fornævn
te reservation og bestemmelse sluttelig blev bragt til Din kundskab, lod Du 
sagen om dette valg blive forelagt i konsistorium i vor nærværelse. Da vi alt
så anså valget og alt, hvad der fulgte derefter, der jo som fornævnt de fac
to var foretaget efter og i modstrid med den fornævnte reservation og be
stemmelse, for ugyldigt og magtesløst, således som det også var, og da vi 
med faderlig og omsorgsfuld iver tænkte på en hurtig og lykkebringende 
provision af denne kirke i Odense, som ingen uden os denne gang kunde el
ler kan befatte sig med, eftersom ovennævnte reservation og bestemmelse 
lagde sig hindrende i vejen, har vi, for at denne kirke ikke skulle udsættes for 
en lang vakances ubehageligheder, efter en omhyggelig overvejelse, som vi 
har haft med vore brødre1) herom, sluttelig rettet vort blik mod Dig, om 
hvem der over for os fremføres troværdige vidnesbyrd om boglig viden, ren
færdigt levned, gode sæder, fremsyn i det åndelige og omsigtsfuldhed i det 
timelige og andre fortjenstfulde dyder. Efter med tilbørlig eftertanke at have 
overvejet alt dette samt den endrægtige vilje hos nævnte kapitel, der valgte 
Dig, giver vi på disse vore brødres råd med apostolisk myndighed Dig per
sonlig, der er godkendt af os og nævnte brødre som følge af Dine nævnte 
fortjenester, provision på samme kirke i Odense og sætter Dig i spidsen for 
den som biskop og hyrde og overdrager med Gud, som uddeler nådesbevis - 
ninger og skænker belønninger, Dig fuldt ud omsorgen for og styrelsen af
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denne kirke såvel i det åndelige som i det timelige i tillid til, at samme kirke 
ved Din virksomme omsorg og omsigtsfulde fremsynethed under Dit lykke
bringende styre, når Guds nådige hånd bistår Dig, bliver ledet frelsebrin- 
gende og lykkeligt, og at den opnår kærkomne fordele i de åndelige og time
lige ting. Idet Du altså med redebon hengivenhed påtager Dig det Herrens 
åg, der er lagt på Dine skuldre, skal Du beflitte Dig på omsorgsfuldt, trofast 
og klogt at udøve fornævnte omsorg og ledelse, så denne kirke kan fryde sig 
over at være overdraget en vis leder og en heldbringende leder, og så Du ud 
over lønnen i det evige ydermere herved kan gøre Dig fortjent til vor nådige 
velvilje. Givet i Avignon den 22. oktober i vort femte pontifikatsår.

1) d.v.s. kardinalerne.

512 1375. 22. oktober. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger kapitlet ved kirken i Odense at vise den udvalg
te biskop Valdemar lydighed og ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Odense hil
sen o.s.v.

Da vi med Herrens bistand o.s.v. indtil i samme åndelige og timelige ting. 
Derfor pålægger vi Eder, gode sønner ved apostolisk brev, at I med kærkom
men hæder tager imod samme udvalgte biskop som fader og hyrde (— — 
— )2) den dom, som samme udvalgte biskop lovformeligt (— — —). Givet 
som ovenfor.

1) jf. nr. 511. - 2) for de forkortede formler se nr. 440.

513 1375. 22. oktober. Avignon.

Pave Gregor 11. pålægger gejstligheden i Odense stad og stift at vise den 
udvalgte biskop Valdemar lydighed og ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner gejstligheden i Odense stad og 
stift hilsen o.s.v.

Da vi med Herrens bistand (— — — ).2) Givet som ovenfor.1)
1) jf. nr. 511. - 2) for de forkortede formler se nr. 512.
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1375. 22. oktober. Avignon. 514

Pave Gregor 11. pålægger menigheden i Odense stad og stift at vise den 
udvalgte biskop Valdemar lydighed og ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner menigheden i Odense stad og 
stift hilsen o.s.v.

Da vi med Herrens bistand o.s.v. indtil i samme åndelige og timelige ting. 
Derfor beder, påminder og opfordrer vi Eder alle indtrængende til og på
lægger Eder ved denne apostoliske skrivelse hengivent at modtage samme 
udvalgte biskop som Eders fader ( — — — ).2) Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 511. - 2) for de forkortede formler se nr. 442.

1375. 22. oktober. Avignon. 515

Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde den udvalgte 
biskop Valdemar af Odense støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af 
embedet.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor ærværdige broder ærkebiskoppen af Lund hil
sen o.s.v.

Det fremmer Din frelse (— — — ).2) Da nu Din gunst vil være såre nyttig, 
for at samme udvalgte biskop på gavnlig vis (— — —) antage Dig samme 
udvalgte biskop og den kirke, der er betroet ham, Dit lydbispedømme, og 
omfatte ham således med Din nåde og beskyttelse, når det gælder om at for
øge og bevare samme kirkes rettigheder, så at denne ved Din nådige hjælp 
kan vise sig mere nyttig i forvaltningen af samme kirke, der er betroet ham, 
og Du derved yderligere kan gøre Dig fortjent til Guds miskundhed og vor 
og samme sædes velvillige nåde. Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 511. - 2) for de forkortede formler se. nr. 443.

1375. [Før 24. oktober].1) 516

Herr Jens Mus oplader alt det gods på Langeland, som han har i pant af 
herr Anders Uffesen, til kong Valdemar.
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Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles et brev om, at Jens Mus oplader kong Valdemar alt det gods, 
han havde i pant af herr Anders Uffesen, beliggende på Langeland tilli
ge med brev og alle andre vilkår, han havde derpå, og han bekender at have 

oppebåret fuld betaling til sin tilfredshed. Givet o.s.v. 1375.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles opladelsesbrev på latin, hvormed herr Jens Mus har opladt 
kong Valdemar alt det gods, som han havde i pant af Anders2) Uffesen, 
på Langeland sammen med de pantebreve og den ret, han havde dertil. 

1375.
1) Kong Valdemar døde 1375 24. oktober, Weeke 271 og Reinhardt 591. - 2) registratu

ren har Hans.

517 [1375. Før 24. oktober].

Markvard Rolstorp pantsætter Mellet til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at Markvard Rolstorp pantsætter og afhænder til kong Valde
mar Mellet med alt dets tilliggende for 600 mark lybske penge, sådan 
som han tidligere havde det i pant af hertug Valdemar af Slesvig, tillige med 

det åbne brev han havde af hertug Valdemar på samme gård.

518 1375. [Før 24. oktober].

Bosse Paris giver kong Valdemar fuldmagt til at indløse alt hans og hans 
hustrus gods på Fyn.

Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles at Bosse Paris giver kong Valdemar fuldmagt at indløse alt det 
gods i Fyn, som tilhørte ham sammen med hans hustru Marina, og som 
var sat i pant, og som det tilkom ham at indløse, hvem der så end havde det 

i pant. Givet i det Herrens år 1375.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles et opladelsesbrev, som Bosse Paris har opladt kong Valdemar 
at indløse alt hans hustrus gods på Fyn, som var pantsat.
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1375. [Før 24. oktober]. 519

Kong Valdemar forlener Henneke Preen og hans hustru fru Beke med 
Dronningholm.

Vordingborgske registratur (1476).

Kong Valdemars brev, hvormed han forlener Henneke Preen og hans hu- 
.stru fru Beke, herr Jens Smegers enke, med dette efterskrevne gods: 
Dronningholm gård med alt dens tilliggende og byerne Avderød, Brederød, 

Vinderød og Kassemose at beholde, nyde og bruge i deres livstid, og når de 
begge er døde, så skal fornævnte gods igen være frit til kronen. Givet på 
Gurre år o.s.v. 1375.

[Før 1375. 24. oktober]. 520

Kong Valdemar 4. Atter dag giver brev om mageskifte mellem Øm kloster 
og Jøde Brynjulvsen.

Skanderborgske registratur (1606).

Kong Valdemars brev om mageskifte mellem brødrene af Øm og Jøde 
.Brynjulvsen. Der fandtes ingen dato.

[Før 1375. 24. oktober]1) 521

Bent Jonsens skødebrev til kong Valdemar 4. Atterdag på sit gods.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

fremdeles Bent Jonsens skødebrev til kong Valdemar på sit gods.

[Før 1375. 24. oktober] 522

Ugyldige forleningsbreve af kong Valdemar 4. Atterdag.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

fremdeles tillige kong Valdemars forleningsbreve, som er uden betyd
ning.
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523 [Før 1375. 24. oktober].1)

Kong Valdemar 4. Atterdags dombrev på gods i Fussing og Bjerregrav.

Maribo klosters registratur (1624).

Landstingsvidne og vidisse af kong Valdemars og kong Eriks breve på gods 
I i Fussing og Bjerregrav, som var fradømt herr Kristian Vendelbo og til - 
dømt dets rette ejermand Niels Vognsen. 1425.

1) kong Valdemars brev må være udstedt i de sidste af hans leveår; Kristian Vendelbo 
nævnes første gang i 1363 (DRB. 3. rk. VI nr. 322) og Niels Vognsen første gang i 1408 
(Rep. nr. 5008). Kong Erik er Erik af Pommern, jf. ÆA. III 304.

524 1375. 25. oktober. Skanør.

Henning Podebusk den ældre slutter overenskomst med hansestæderne 
om halvdelen af lenet Helsingborg, halvdelen af staden Malmø samt borge
ne Skanør og Falst er bo, som han skal holde til deres hånd indtil førstkom
mende 25. juli mod et vederlag på 100 mark stralsundsk.

Original i Stralsund.

Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev og hører det læse, 
at vi herr Henning Podebusk den ældre erkender og bevidner åbent 
med dette brev, at vi er blevet enige med stædemes sendebud, der til sankt 

Mikkels dag var i Falsterbo: nemlig fra Lübeck herr Jakob Pleskow, fra Ro
stock herr Johan Nachtraven, fra Stralsund herr Johan Ruge, fra Wismar 
herr Peter Strömekendorp, fra Greifswald herr Henrik Schuppelenberg og 
fra Kampen herr Goswin Luutginssen samt med fogeden fra Preussen og 
med andre fogeder, der på stæders vegne var i landet Skåne, angående halv
delen af borgen Helsingborg og halvdelen af byen Malmø og angående beg
ge borge Skanør og Falsterbo, nemlig at vi skal indehave dem på deres stæ
ders vegne og til tro hånd holde dem uafbrudt indtil førstkommende sankt 
Jakobs dag; i den anledning skal de til hjælp til at holde borgene give os 
1000 stralsundske mark. Endvidere skal vi have og bruge de herreder, der er 
lagt til de fornævnte borge. For dette skal vi holde og tage vare på borgene 
indtil det tidspunkt, som er skrevet her foran, og vi skal og vil ikke tilregne 
de fornævnte stæder nogen skade, omkostning eller ekstraudgift for de for
nævnte borge. Herudover er de blevet enige med os og vi med dem om, at vi 
eller de, der indehaver de fornævnte borge på vore vegne, skal tilbagegive de
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fornævnte borge til dem fra Lübeck og til dem fra Stralsund, når de afkræ
ver os dem, eller når de sender os deres udsending med deres breve herom; 
så skal vi tilbagegive dem de fornævnte borge kvit og frit uden udflugter el
ler argelist. At overholde alle disse fornævnte punkter varige og faste, det 
lover vi herr Henning Podebusk, Tetze Zemin og Kontrad Unrow under vo
re segl. Givet i Skanør i det Herrens år 1375 torsdagen før de hellige apostle 
Simon og Judas’ dag.

1375. Omkr. 28. oktober. 525

Kong Valdemar 4. Atter dags testamente.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles herr kong Valdemars endegyldige1) testamente o.s.v. Givet på 
Gurre 1375 omkring apostlene Simons og Judas’ dag.

1) teksten har ultimum; sandsynligvis har de ledende rigsråder foretaget et politisk og 
kritisk bestemt indgreb i kongens testamente, jf. indl. til Dipi. Dan.

1375. 31. oktober. Wismar. 526

Kejser Karl 4. af Tyskland stadfæster besiddelsen af tolden i Gottorp for 
greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten.

Original i rigsarkivet.

Vi Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider øger af riget og konge 
af Böhmen, erkender og kundgør åbent med dette brev for alle dem, 
der ser eller hører det læse, at vi som romersk kejser har stadfæstet og be

kræftet den told, som de ædle Henrik og Klaus, brødre, grever af Holsten, 
vore og rigets kære tro mænd, har i Gottorp, beliggende i bispedømmet 
Slesvig, og som tilkommer os og riget at forlene, og at vi også fuldtvidende i 
kraft af dette brev stadfæster og bekræfter dem denne told, at have, op
kræve og nyde den i hele det omfang, i hvilket de fornævnte brødre har haft 
en sådan told fra gammel tid og også har og sidder inde med den på dette 
tidspunkt. Med vidnesbyrd i dette brev, som er forseglet med vor kejserlige 
majestæts segl og som er givet i Wismar år 1375 efter Kristi fødsel på Alle
helgens aften i det 30. år af vor regeringstid og i det 21. år af vor kejservær
dighed.
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527 1375. [Efter] 1. november.

Beretning af Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismars udsendinge om de
res og st ædernes fogeders forhandlinger i Falsterbo med Henning Podebusk.

Afskrift i Wismar.

<1> I det Herrens år 1375 på sankt Mikkelsdag. Da var der sendt udsendinge 
til Falsterbo fra stædeme: fra Lübeck Herr Jakob Pleskow, fra Rostock herr 
Johan Nachtraven, fra Stralsund Herr Johan Ruge, fra Wismar herr Peter 
Strömekendorp, hvilke sammen med herr Johan Lange og alle de andre fo
geder, der var i Skåne fra stædeme, hvem dette hverv var betroet i Lübeck 
på sankt Hans dag, sådan som der står i begyndelsen af recessen1), angåen
de borgene Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo er kommet overens 
med herr Henning Podebusk på den måde, at herr Henning skal holde og 
have de fornævnte borge i varetægt indtil sankt Jakobs dag, således som 
hans derom beseglede brev indeholder, som han har givet os, og som findes 
hos rådet i Stralsund; en afskrift fra ord til andet af samme brev følger her
efter: Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev og hører det læ
se, at vi herr Henning Podebusk (o.s.v. = nr. 524).

<2> Fremdeles har Klaus Zemin, der er foged i Helsingborg, og Tetze 
Zemin, der er foged i Skanør, og Konrad Unrow, der er foged i Falsterbo, 
med hånd og mund lovet os, at de vil overholde alle disse punkter angående 
borgene, som dette forskrevne brev indeholder.

<3> Herefter drog udsendingene, nemlig herr Jakob Pleskow, herr Johan 
Lange, herr Johan Nachtraven, herr Johan Ruge, herr Peter Strömeken
dorp, herr Henrik Schuppelenberg og herr Goswin Luutginssen, fogeden fra 
Kampen, hvem alle de andre stæder fra Zuidersøen havde givet fuldmagt, 
sammen med herr Henning Podebusk til kongen på Gurre og udførte deres 
hverv sammesteds, som det var overdraget dem af stædeme. Og det, der til 
sidst blev givet dem til svar, det var dette: ærkebiskoppen af Lund og bi
skoppen af Roskilde og herr Henning Podebusk, herr Oluf Bjømsen, herr 
Peder Grubbe, herr Evert Mokke, herr Anders Jakobsen, herr Tue Galen og 
Rikman van der Lancken fremførte som svar dette, at de desværre havde en 
syg herre, der var så syg og kraftesløs, at han ikke kunde holde møder hver
ken om borge eller om land eller om noget jordisk gods. Om Gud hjalp ham 
til at blive rask, så vilde han gerne overholde det, som aftalerne mellem dem 
og os indeholdt. Og hvis han døde, så tilsiger de os dette på rigets vegne: at 
de som retskafne mænd vilde overholde alle de aftaler i forholdet til os, som
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de havde givet os beseglet, det skulde vi ikke tvivle om. Med den besked gik 
vi derfra.

<4> Da vi igen kom over til Helsingborg, da fulgte her Henning Podebusk 
med os og sagde til os, at kongen havde befalet ham og de andre, der er 
nævnt her foran, at anmode os om, at vi vilde viderebringe et budskab til 
vore stæder, gående ud på, at de vilde gøre vel i, om de, hvis han havde 
voldt dem fortrædeligheder i noget, tilgav ham det for Guds skyld, og han 
havde befalet dem, at hvis han døde, skulde de tilbagegive det klæde, der 
var blevet på Skagen. Ligeledes havde han befalet dem at sige os, at om han 
med Guds hjælp levede til sankt Hans dag, så trådte rigets råd sammen, så 
vilde han besegle brevene for os.

<5> Fremdeles da vi sidst tog afsked med biskopperne og med herr Hen
ning og med disse fornævnte herrer, da sagde de rent ud til os, at de var 
bange for, at hvis deres herre døde, det da vilde komme til at stå ilde til i ri
get, og at vi skulde drøfte det hjemme hos os, hvordan vi, hvis det var nødven
digt, vilde stille os til dem, eftersom de gerne vilde afpasse deres forhold ef
ter vort råd. Herom skal enhver føre drøftelser i sit råd inden næste hanse- 
dag.

<6> Endvidere gav vi herr Henning en afskrift af vor ansøgning og af alle 
vore klager, som vi da havde kendskab til, og sagde til ham, at hvad vi yder
mere fik nys om angående klager, det vilde vi ikke undlade at fremføre. 
Denne ansøgning og klage vilde han forelægge rigets råd og skaffe os svar 
herpå.

<7> Fremdeles var vi i København på Allehelgens dag. Derhen kom man
ge købmænd, der havde lidt skibbrud. De klagede over, at deres gods var 
frataget dem, og bad os om breve, som vi gav dem til rigets råd.

<8> Fremdeles eftersom købmanden i Skåne i år af røverne har fået frara- 
net deres gods og på mange felter er forurettet, så skal enhver overveje i sit 
råd desangående, så man ordner det således, at det ikke sker mere.

<9> Fremdeles om det sker så, at Danmark ikke forblev i ro til vinter, vil
de der være fare for, at det til sommer vilde stå dårligt til på havet. Desangå
ende skal enhver drøfte i sit råd, hvordan man så bedst forholder sig.

<10> Fremdeles er man blevet enige om, at stædeme, nemlig Lübeck og 
Rostock, Stralsund og Wismar og Greifswald, skal holde et hansemøde i 
Wismar 14 dage efter helligtrekonger.

1) nr. 482.
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528 [1375. Efter 1. november].

Udsendinge fra Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald og 
Kampen låner 500 mark i Stralsund på stædemes vegne og giver Henning 
Podebusk 200 mark som forskud på de 1000 mark, han skal have for at hol
de borgene i Skåne.

Afskrift i Wismar.

Det skal være vitterligt, at de fornævnte udsendinge nemlig herr Jakob 
Pleskow, herr Johan Lange fra Lübeck, herr Johan Nachtraven fra Ro
stock, herr Johan Ruge fra Stralsund, herr Peter Strömekendorp fra Wis

mar, herr Henrik Schuppelenberg fra Greifswald, herr Goswin Luutginssen 
fra Kampen, på stædemes vegne har taget et lån på 500 mark stralsundske 
penninge i Stralsund. Deraf har de givet herr Henning Podebusk 200 mark 
til formindskelse af de 1000 mark, som han til førstkommende sankt Jakobs 
dag skal have af borgene, og herr Henrik Schuppelenberg gav de 120 mark 
til deres borgeres formål (til erstatning) for den skade, der skete dem i den 
første krig. Og hermed, nemlig med disse 120 mark, har de fra Preussen og 
de fra Zuidersøen intet at gøre. Og det andet er gået til fortæring og under
hold for de fornævnte udsendinge. For disse fornævnte 500 mark og den 
rente, der løber mer på, har de fra Stralsund kautioneret på stædemes veg
ne. Og denne forskrevne sum med renten skal man oppebære af tolden og 
af al indtægt i landet Skåne i dette førstkommende år. Sker der brist eller af
bræk deri, vil og skal de fornævnte udsendinge fra stædeme holde dem fra 
Stralsund skadesløse for det.

529 1375. 3. november. Avignon.

Pave Gregor 11. overdrager magister Hartvig v. Hamm, bacallaureus i te
ologi, det kanonikat og den præbende ved kirken i Kammin, som biskop 
Valdemar af Odense tidligere besad.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I ^il vor elskede søn Hartvig v. Hamm, kannik i Kammin, bacallaureus i 
-1- teologi, hilsen og apostolisk velsignelse.

. . . Da nu vor ærværdige broder, biskop Valdemar af Odense, besad et 
kanonikat og en præbende ved kirken i Kammin på det tidspunkt, da han 
for nylig forfremmedes af os til kirken i Odense, som da savnede en hyrde,
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og da de derfor senere er blevet ledige og for tiden vides at være ledige ved 
dette sæde, efter at han således er blevet forfremmet og har modtaget den 
indvielsens nådegave, som efter vor befaling er blevet meddelt ham ved for
nævnte sæde, ... og da vi ønsker at vise Dig, som ligeledes er magister arti
um og prior i skolarklerkenes hus ved Sorbonne i Paris, en særlig nåde, over
drager vi Dig fornævnte kanonikat og præbende og giver Dig dem ved pro
vision . . . Givet i Avignon den 3. november i vort femte (pontifikats)år.

1375. 3. november. Avignon. 530
Pave Gregor 11. overdrager Henrik Werners, kannik ved kirken i Kam- 

min, ærkedegneembedet i Demmin, som biskop Valdemar af Odense tidli
gere besad.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn Henrik Werners, ærkedegn i Demmin i Kamminkir- 
ken, hilsen og apostolisk velsignelse.

. . . Da nu vor ærværdige broder, biskop Valdemar af Odense besad ær
kedegneembedet Demmin i Kamminkirken på det tidspunkt, da han for ny
lig forfremmedes af os til kirken i Odense, som da savnede en hyrde, og da 
det derfor senere er blevet ledigt og for tiden vides at være ledigt ved dette 
sæde, efter at han således er blevet forfremmet og har modtaget den indviel
sens nådegave, som efter vor særlige befaling er blevet meddelt ham ved for
nævnte sæde, . . . og da vi ønsker at vise Dig, der, som Du forsikrer, i flere år 
har studeret kanonisk ret, en særlig nåde, overdrager vi Dig nævnte ærke- 
degneembede, som er en dignitet forbundet med sjælesorg, og giver Dig det 
ved provision . . . Givet i Avignon den 3. november i vort femte (pontifikats) - 
år.

1375. 6. november. Pritzwalk. 531

Kejser Karl 4. af Tyskland opfordrer alle gejstlige og verdslige stormænd i 
Danmarks rige til at vælge Albrecht, søn af hertug Henrik 3. af Mecklen
burg og afdøde kong Valdemar 4. Atterdags datter Ingeborg, til konge, da 
han er ældste søn af den afdøde konges førstefødte datter.
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2 originaler i Schwerin.

arl, af Guds nådige mildhed romernes kejser, til alle tider rigets øger og 
XX.konge af Böhmen, til alle gejstlige og verdslige fyrster, i særdeleshed 
ærkebiskopper, biskopper, prælater, hertuger, velbyrdige, høvedsmænd, 
råder og borgersamfund og tjenestemænd i Danmarks rige, til hvem dette 
brev når, sin nåde og alt godt for de trofaste mod det hellige kejserdømme.

Med des større sorg i hjertet har vi ifølge troværdig indberetning optaget 
meddelelsen om det smertelige dødsfald, som - ak, ve - nys efter den Høje
stes vilje og ifølge naturens gang har ramt vor tidligere høje broder kong 
Valdemar, i os, jo mere vitterligt det er, at vi (kejseren) og han gennem lan
ge tider på det inderligste var knyttet til hinanden med broderlige følelser. 
Thi håbede den høje kejser tit og ofte at se samme konge i besiddelse af varig 
legemlig sundhed og med glad mine til drøftelse af vore begge landes og vo
re folks nytte og fremgang i det verdslige; og som følge heraf styrede vi for 
nylig vore fjed mod de af vore lande, der ligger Danmarks rige nærmest. Det 
håb har den onde død berøvet os efter Hans befaling, som er i stand til at 
lyksaliggøre hans sjæl med den evige krone. Men eftersom, I kære, nævnte 
konge er afgået ved døden uden lovlige mandlige livsarvinger, og der forud 
kun er avlet to sønner af hans to døtre, nemlig den berømmelige Albrecht, 
søn af den berømmelige Henrik, hertug af Mecklenburg, vor kære tro fyrste 
og onkel, og af den berømmelige afdøde Ingeborg, ældste og førstefødte 
datter af nævnte konge, og en anden yngre søn af en anden yngre datter, 
født i anden række, den berømmelige Håkon, Norges konges lovformelige 
ægtefælle, af hvilke sønner een med rette formodes at blive ophøjet til kon
ge. For at ovennævnte Danmarks rige derfor ikke skal mangle en konge og 
styrer eller på grund af de nævnte to sønner ved et uoverlagt fejlgreb bukke 
under i fremtidige stridigheder eller blive udsat for krigshandlingernes ska
delige følger og tilskikkelser, og i særdeleshed også for at samme rige ikke 
skal blive delt i andele, hvorved det under alle omstændigheder lægges øde, 
synes det os, for at naturlig fornuft og billighed bedst kan efterfølges og 
overholdes i denne sag, passende og stemmende med ret, at nævnte Al
brecht, den ældste søn af de fornævnte, født af den fornævnte førstefødte 
ældste datter, og ikke den anden yngre bør foretrækkes til riget og til sin tid 
udmærkes med det kongelige diadem. Derfor anmoder og opfordrer vi med 
flid Eder alle og enhver af Eder, hvem det vedkommer, ja vi tilråder og an
befaler Eder efter forudgående overvejelse bestemt til, at I efter på rette må-
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de at have overvejet det fornævnte i gerning antager den fornævnte Al
brecht, søn af den førstefødte og ældste datter af nævnte konge, som Eders 
og de Danskes riges konge og ingen anden og i gerning adlyder ham i alt det, 
I er skyldig til, idet I utvivlsomt ved, at vi ikke kun på grund af den gunst, 
hvormed vi fra gammel tid har omfattet nævnte afdøde kong Valdemar, 
mens han endnu levede, men også som følge af den pligt, der påhviler os 
som romernes kejser til at give agt på hver enkelts velfærd og drage omsorg 
for deres uforkrænkelige ret, trofast vil bistå den nævnte berømmelige Al
brecht, søn af ovennævnte ældste datter, med hensyn til opretholdelse af 
den ret, der ifølge arvefølge tilkommer ham til Danmarks rige, og vi vil til 
nævnte riges hæder, værn og tarv med dette brev som vidnesbyrd under vor 
kejserlige majestæts segl virkningsfuldt yde ham al den gavnende og gunsti
ge velvilje, som vi kan. Givet i Pritzwalk i det Herrens år 1375 i den 13. in- 
diktion den 6. november i vore kongedømmers 30., men i kejserdømmets 
21. år.

1375. 10. november. Kalundborg. 532

Dronning Margrete overlader sin klerk herr Peder Jensen, kannik i Roskil
de, alt sit gods i Ubby med alle tilliggender.

Afskrift i rigsarkivet.

Margrete, af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges dronning, til al
le, hvem dette brev når til.

Det skal stå klart for alle, nulevende og fremtidige, at vi med dette brev 
overlader og tilstår vor ærværdige klerk herr Peder Jensen, kannik i Roskil
de, alt vort gods i Ubby i Ars herred, som efter vor elskede faders død er til
faldet os, med alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, skove og 
fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget, til frit at råde over for livstid til egen 
nytte og tarv og med al ret, og vi hjemler det for krav fra alle, hvem det an
går eller i fremtiden vil kunne angå. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort 
segl hænge under dette brev sammen med den gode mand Bertold van Sees 
segl. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1375 dagen før biskoppen sankt 
Mortens dag.
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533 1375. 10. november. Avignon.

Pave Gregor 11. giver ridderen Henning Podebusk den ældre fra Roskilde 
stift lov til at lade holde messe for sig og sin husstand på steder, der er lyst in
terdikt over, når han blot ikke selv er skyld deri.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I ^il vor elskede søn den velbyrdige mand Henning Podebusk den ældre, 
-L ridder, Roskilde stift, hilsen og apostolisk velsignelse.

Din oprigtige fromhed fortjener, at vi, såvidt vi formår med Gud, nådigt 
imødekommer Dine ønsker, særlig med hensyn til det, som kan tjene til Din 
sjæls frelse. Idet vi derfor bøjer os for Dine bønner, bevilger vi Dig i kraft af 
dette brev, at Du, hvis Du skulle begive Dig til steder, der er lagt under kir
kens interdikt, dér må lade holde stille messe og andre gudstjenester for Dig, 
også i nærværelse af Dit tjenerskab, som gør tjeneste i Dit hus, for lukkede 
døre, med udelukkelse af dem, der er bandlyste eller ramt af interdikt, og 
uden klokkeringning, når blot Du selv eller de ikke har givet anledning til 
interdiktet, og det ikke særligt er rettet mod Dig eller dem, dog at dette brev 
skal miste sin gyldighed efter ti års forløb. Ingen må bryde dette vort tilla
delsesbrev eller i ubesindig forvovenhed sætte sig op derimod. Hvis nogen 
drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved pådrager sig Gud 
den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i 
Avignon den 10. november i vort femte (pontifikats)år.

534 1375. 10. november. Avignon.

Pave Gregor 11. tillader ridderen Henning Podebusk den ældre fra Ros
kilde stift at have et rejsealter.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I 1il vor elskede søn den velbyrdige mand Henning Podebusk den ældre, 
JL ridder, Roskilde stift, hilsen og apostolisk velsignelse.

Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som Du nærer til os og den ro
merske kirke, fortjener, ikke med urette, at vi, så vidt vi formår med Gud, 
nådigt imødekommer Dine begæringer, særlig dem, som vi ser udspringe af 
brændende fromhed. Idet vi derfor bøjer os for Dine fromme bønner, bevil
ger vi Dig, fromme søn, ved dette brevs ordlyd, at Du må have et rejsealter, 
ved hvilket Du i Din nærværelse og på steder, der egner sig og er værdige til
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dette formål, med tilbørlig ærbødighed og værdighed kan lade holde messe 
og andre gudstjenester ved Din egen eller en anden egnet præst uden skade 
for andres rettigheder, dog at dette brev skal miste sin gyldighed efter ti års 
forløb. Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller i dumdristig 
forvovenhed handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, skal 
han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle 
Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 10. november i vort femte 
(pontifikats)år.

1375. 13. november. Avignon. 535

Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskop Niels af Lund og biskop Valdemar 
af Odense at undersøge de vidnesbyrd, der er fremkommet om fru Birgitta, 
enke efter Ulf af Ulvåsa, ridder, efter hendes død og begravelse i Vadstena 
kloster.

Vidisser af 1377 22. marts, 2. april og 5. april i det svenske rigsarkiv.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre Niels, 
ærkebiskop af Lund, og Valdemar, biskop af Odense, hilsen og apo

stolisk velsignelse.
Vi har ofte hørt af mange, at vor elskede afdøde datter i Kristus den vel

byrdige kvinde Birgitta, enke efter afdøde velbyrdige mand Ulf af Ulvåsa, 
ridder, Linkoping stift, der førte et forbilledligt levned for alle og særligt vel
behageligt for alles skaber, og som afgået ved døden er vandret til Gud for 
sine gerningers skyld, og at hendes legeme er gravlagt i Vadstena kloster, 
Linkoping stift, hvor Han, til hvis tjeneste i hengiven lydighed hun helt og 
aldeles havde hengi vet sig, efter hendes bortgang fra dette liv værdiges at vi
se sine troende mange tegn til vidnesbyrd om hendes hellighed, hvilket ikke 
sømmer sig skal være skjult under en skæppe, men som anbragt i en lysesta
ge skal gøres kendt for Guds kirke.1) Derfor pålægger vi Eder, brødre, til 
hvem vi i dette og i andet nærer fuld tillid i Herren, ved apostolisk brev som 
vor befaling, at I skal sørge for gennem troværdige vidner under tilbørlig 
edsaflæggelse at skaffe Eder underretning om alt, hvad der fortælles at være 
åbenbaret af Ham, der blæser liv i undergerningerne til hendes ære, i hele 
deres art og beskaffenhed og tjenlige omstændigheder og indberette alt, 
hvad I derved måtte udfinde, til os under Eders segl. Givet i Avignon den 
13. november i vort pontifikats femte år.

1) jf. Luc. 11,33.

22 - D.R.B. 3. Række. IX
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536 1375. 19. november. Nyhus.

Lyder Limbæk, ridder, og hans sønner Henneke, Blixe og Klaus Limbæk 
erklærer, at Søgård er greverne Henrik 2. og Klaus af Holstens åbne borg.

Original i rigsarkivet.

Vi Lyder Limbæk, ridder, Henneke, Blixe og Klaus, brødre og børn af 
den fornævnte herr Lyder, erkender åbent for os og vore arvinger i 
kraft af dette brev og bevidner, at Søgård er de ædle herrers - Herr Henrik 

og herr Klaus, brødre, grever af Holsten og Stormam - vore kære nådige 
herrers og deres arvingers åbne borg og skal forblive det på al vor tro, i al 
nød, behov og lyst uden nogen indsigelse og argelist. Og hvis vi eller vore ar
vinger har eller får en retssag, skal vore fornævnte herrer og deres arvinger 
desangående være bemyndiget til på vore og vore arvingers vegne til uden 
indsigelse at give og modtage en afgørelse i mindelighed eller efter retten. 
Til vidnesbyrd om stadig og fast overholdelse af alt det forskrevne har vi1) la
det vore segl hænge under dette brev. Givet og skrevet i Nyhus i året 1375 ef
ter Guds fødsel på den hellige frue sankt Elisabeths dag.

1) herefter et ulæseligt ord.

537 1375. Omkr. 19. november1).Lübeck.

Gerhard Kræmmer fra Slesvig skylder Johan v. Ankern og Godeke Gam- 
me 31^/2 mark, som skal tilbagebetales i løbet af tre år.

Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Gerhard Kræmmer fra Slesvig skylder Johan v. Ankern og Godeke Gam- 
me 37 mark; heraf skal han til førstkommende påske betale dem 4 

mark og til St. Hans dag 31/ mark, og så skal han til alle fire terminer i de 
følgende tre år betale 2^ mark til hver af terminerne; således skal han beta
le 10 mark hvert år, idet han begynder førstkommende mikkelsdag, således 
at disse 30 mark så er betalt i løbet af de næste tre år.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet.

538 1375. 20. november. Ribe byting.
Tingsvidne af Ribe byting, at Gertrud, Johan Pladeslagers hustru, med 

fuldmagt fra sin mand har skødet deres fjerdepart i afdøde ærkedegn Jens 
Bondes gård i Ribe til Kristian Frellesen.
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Original i rigsarkivet.

Jakob Jensen, borgmester, Erik Jensen, Johan Greverod, Otto van Aa, Jens 
Hermansen, Jens Kirt, Steffen Hjort og Mikkel Myg, borgere i Ribe, til 

alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi i det Herrens år 

1375 tirsdagen før paven sankt Clemens’ dag var til stede på vor byting, så 
og i sandhed hørte, at dér var fremmødt Gertrud, Johan Pladeslagers hu
stru, medbringende sin nævnte mands åbne brev, ved hvilket han havde 
givet hende fuldmagt til at afhænde og skøde en dem ifølge arveret tilhøren
de fjerdepart i Jens Bondes, forhen ærkedegn i Ribes gård, hvilken fjerde - 
part med jorder og bygninger og alle dens tilliggender, intet undtaget, for
nævnte Gertrud skødede og ved ret skødning afstod til nærværende brevvi
ser Kristian Frellesen, at besidde med rette evindelig. Hvilket vi med dette 
brev offentligt erklærer overfor alle. Givet ovennævnte år og dag under vore 
segl til vidnesbyrd om ovenstående.

1375. 28. november. Braunschweig. 539

Henrik, abbed i sankt Egidius' kloster i Braunschweig og værneherre for 
cistercienserordenen, meddeler alle gejstlige myndigheder i en række kirke - 
provinser og stifter, bl.a. i Lund, Slesvig, Ribe og Roskilde, at han harvidi- 
meret pave Innocens 6.s bulle af 1361 4. februar om samme orden, og ind
skærper dens ordlyd, f

Original i Greifswald.

1) af en påskrift på bagsiden fremgår det, at brevet er udstedt til fordel for Hiddensee 
kloster.

[1375]!) 29. november. Westminster. 540

Kong Edvard 3. af England pålægger Michael Skillyng, klerken John de 
Uppyngham og Thomas Chelrey at påse, at kapellanen Hanneke Hård fra 
Danmark får det gods tilbage, som var beslaglagt af kongens embedsmand, 
fordi denne anså Danmark for Englands fjende.

Afskrift i London.

Kongen til de af ham elskede Michael Skillyng, John de Uppyngham, 
.klerk, og Thomas Chelrey med hilsen.
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Da vi for nylig ønskede at få vished i sagen vedrørende en beslaglæggelse - 
som sagdes at være sket til vor hånd - af gods- og ejendele tilhørende Hanne- 
ke Hård fra Danmark, kapellan, ved John Froille, vor tidligere escheator2) i 
Southamptonshire, bød vi samme tidligere escheator, at han skulde give os 
en indberetning om den fornævnte sag til vort kancelli; og den fornævnte 
forhenværende escheator forvissede os om, at eftersom han af et forhør, der 
ifølge hans embedspligt foregik i hans nærværelse, havde bragt i erfaring, at 
den fornævnte Hanneke tilhørte Danmarks folk, som hører til fjenden, tog 
han både gods og ejendele tilhørende samme Hanneke i besiddelse til vor 
hånd af den ovennævnte grund; og fordi det, da den fornævnte sag blevet 
undersøgt og prøvet for vort råd, stod fast for samme vort råd, at Danmarks 
rige ikke er blandt vore fjender, bød vi den tidligere escheator, at han skulde 
fjerne vor hånd fra det fornævnte gods og ejendele og ufortøvet gengive for
nævnte Hanneke det altsammen. Og nu har fornævnte Hanneke Hård bøn
faldet os om, at vi, da det fornævnte gods og ejendelene befinder sig i for
skellige personers hænder, hvorfor han ikke kan opnå at komme i besiddelse 
af det samme, vilde sørge for passende forholdsregler. Idet vi imødekommer 
hans ansøgning i så henseende, har vi overdraget Eder i fællesskab eller en 
enkelt for sig ved edsaflæggelse af retskafne og lovfaste mænd fra South
amptonshire, hvorved man bedst kan lære sandheden i sagen at kende, at 
udspørge, hvilket gods og hvilke ejendele det måtte dreje sig om, deres vær
di, ogi hvis hænder det er kommet, og i hvis hænder det stadig befinder sig, 
og sørge for, at det samme gods og ejendele - hvis det forefindes - eller den 
tilsvarende værdi - hvis det ikke forefindes - fuldt og helt gives tilbage til 
samme Hanneke; og af den grund pålægger vi Eder, at I på visse dage og 
steder, som I fastlægger i denne anledning, sørger for at opfylde alt det for
nævnte på den fornævnte måde. Thi vi har befalet vor sheriff i Southamp- 
ton, at han på visse dage og til visse steder, som I skal lade ham vide, skal 
sørge for, at der kommer så mange og sådanne retskafne og lovfaste mænd 
fra hans fogedi til møde med Eder, formedelst hvilke sandheden i sagen 
bedre kan erfares og udforskes. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette vort 
åbne brev udfærdige. Med kongen som vidne i Westminster den 29. novem
ber.

1) brevet er indført i kopibogen blandt brevene fra 1375. - 2) embedsmand, der på kon
gens vegne indkræver hjemfaldet gods.
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1375. 7. december. Slagelse. 541

Dronning Margrete skøder borgen Nebbe og pantsætter Sømme og Ram
sø herreder samt kongens tre fjerdedele af Roskilde til biskop Niels af Roskil
de som erstatning for de tab, som kong Valdemar 4. Atterdag havde påført 
Roskildekirken.

Original i rigsarkivet.

argrete, af Guds nåde Norges og Sveriges dromming, datter af og arving 
efter Herr Valdemar - salig ihukommelse - fordum de Danskes konge, 

til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, der får kendskab til dette brev, skal vide, at vi på grund af forskelli

ge svære tab, skader og byrder, som kirken i Roskilde, efter hvad vi trovær
digt har bragt i erfaring, har været udsat for i vor såre kære faders tid, nem
lig ved beslaglæggelse af byen København og alle dens oppebørsler, som 
samme vor fader i hele sin levetid beholdt og havde under sit styre, samt som 
følge af ødelæggelsen af borgen sammesteds, som i medfør af de krige, som 
samme vor fader havde med de tyske stæder, af samme stæders borgere blev 
jævnet med jorden og ødelagt i bund og grund, endvidere også på grund af 
alt bispegodset på Rügen og Møn, som tilhørte samme kirke og som blev ud
lagt og pantsat til fordel for vor omtalte fader for 1000 mark lødigt sølv efter 
kølnsk vægt, samt også på grund af en guldkalk, som vor fornævnte fader 
fik og modtog af kirken i Roskilde, og på grund af andre sølvkalke, som han 
fik og modtog af kirker og klostre i landet Sjælland til indløsning af hans 
borg Vordingborg, med velberåd hu og efter modent råd af Danmarks riges 
mægtige giver og skøder med gyldighed for altid borgen Nebbe med alle 
dens bygninger og alt dens øvrige tilhørende og tilliggende gods af enhver 
art, nemlig agre, enge, græsgange, skove, møller, fiskevande, vådt og tørt, 
intet undtaget, med hvilket navn det end benævnes, og hvor det end er be
liggende, til den ærværdige fader og herre i Kristus herr Niels, af Guds nåde 
biskop af Roskilde, til hans efterfølgere og til fornævnte kirke i Roskilde som 
vederlag og erstatning i nogen grad af de forudnævnte tab og til lindring og 
husvalelse af vor førnævnte faders sjæl, og vi oplader det med dette brev 
korporligt i hans hånd, at besidde med rette evindelig. Desuden pantsætter 
vi for 3000 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt og overdrager som sandt pant 
til samme herre Roskilde biskop, hans efterfølgere og hans kirke herrederne 
Sømme herred og Ramsø herred og alt i kongens tre fjerdedele af staden 
Roskilde sammen med alt og hvert af kongeligt gods, told, mandsed, vasal-
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ler, selvejerbønder, patronatsret og alle øvrige oppebørsler og kongelige ret
tigheder i de fornævnte herreder og i staden, slet intet undtaget til lettelse i 
nogen grad af de fornævnte tab og byrder, og vi forpligter os med dette brev 
i gerning til aldrig ved nogen som helst at kræve, kalde eller tage dem tilba
ge fra samme herr biskop Niels eller hans efterfølgere eller kirken i Roskilde, 
førend der fuldt og helt efter hans vilje er ydet ham fyldest for den nævnte 
sum sølv, dog på den betingelse, at alle frugter og oppebørsler, som samme 
biskop herr Niels, hans efterfølger eller kirken i mellemtiden måtte oppebæ
re af de fornævnte herreder og stad, ikke må fradrages i gældens hovedstol i 
sølv, men beregnes som erstatning for tab af morarente. Ydermere forplig
ter vi os med dette brev fast til på vor tro og love at oplade, ihændegive, fri
gøre, hjemle og fri den fornævnte herr biskop Niels, hans efterfølgere og kir
ken i Roskilde den fornævnte borg Nebbe med alle dens bygninger, gods og 
tilliggender, som ovenfor er nævnt, for krav fra hvem som helst, tillige med 
de fornævnte herreder og andelene i staden Roskilde sammen med alt gods, 
alle møller og alle kongelige rettigheder i samme samt til at anordne, at den 
nævnte herr biskop Niels, hans efterfølger eller kirken virkeligt får et åbent 
brev givet i hænde, udstedt af vor kære herre og ægtefælle herr Håkon, af 
Guds nåde Norges og Sveriges konge, og af vor elskede søn junker Oluf un
der deres og Danmarks riges mægtigste råders segl, som i eet og alt i dets en
kelte punkter, betingelser og artikler er i overensstemmelse med dette vort 
brev uden adgang til retslig indsigelse og vrange påfund af hvilken som helst 
art. Til klarere vidnesbyrd om alt dette har vi ladet vort segl hænge under 
dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig herrerne 
Jakob Olufsen, Tue Galen og Anders Jakobsen, riddere. Givet i Slagelse i det 
Herrens år 1375 dagen efter biskoppen og bekenderen sankt Nicolaus’ dag.

542 1375. 8. december. Slagelse.

Ærkebiskop Niels, biskopperne Jens af Ribe, Niels af Roskilde og Oluf af 
Arhus giver Egense kirke et afladsbrev.

Notits af Hamsfort.

Idet Herrens år 1375 . . . Der holdes rigsmøde i Slagelse efter kongens 
død. På dette møde giver ærkebiskop Niels, biskoppernes Jens af Ribe, 
Niels af Roskilde, Oluf af Århus den 8. december Egense kirke på Fyn et af

ladsbrev.
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1375. 13. december. 543

Fikke van Vitzen, ridder, sælger sit gods i Redebas til Konrad Moltke af 
Redebas for 500 stralsundske mark.

Original i Schwerinarkivet.

Jeg herr Fikke van Vitzen erkender og bevidner åbent med dette nærvæ
rende brev over for alle dem, der ser og hører det læse, at jeg og mine 

rette arvinger efter mine nærmestes råd har opladt og solgt alt det gods, som 
jeg har liggende inden for markeskellene i Redebas, til Konrad Moltke fra 
Redebas1) og hans nærmeste arvinger for 500 stralsundske mark, som fuldt 
ud er blevet mig betalt til min hele og udelte tilfredshed. Herfor frigør og 
overlader jeg fornævnte herr Fikke og mine arvinger den fornævnte Konrad 
og hans nærmeste arvinger det fornævnte gods i Redebas i enhver henseen
de, som godset er beliggende inden for markeskellene i Redebas, det være 
sig i vand, grænsgang, skov, ager og med al slags tilbehør; dette skal jeg for
nævnte herr Fikke frigøre for den fornævnte Konrad og hans arvinger angå
ende alle krav, det være sig gejstlige eller verdslige, og skal oplade ham det 
over for vores begges herrer, når som helst han forlanger og vil have det, og 
skal i alle henseender hjemle ham besiddelsen heraf, således som landretten 
foreskriver det, og skal gøre ham besiddelsen så kvit og frit, som jeg friest 
havde det fra fader og moder. Til vidnesbyrd om alle disse forskrevne be
stemmelser har vi fornævnte herr Fikke van Vitzen, herr Henrik v. Biilow, 
herr Fikke Moltke fra Strietfeld, herr Nicolaus Smeger hængt vore segl un
der dette brev, der er givet og skrevet i året 1375 efter Guds fødsel på den 
hellige jomfru Lucies dag.

1) Konrad Moltke af Redebas er identisk med Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg 
1369-71, cf. III 8 nr. 371, 451 og ovf. nr. 93 flg. 1376 8. juni, Mekl. UB. XIX nr. 10892, 
første gang nævnt som høvedsmand på Vordingborg og da som i 1369 sammen med sin søn 
Evert samt Klaus Skriver. Konrad Moltke var fætter til ridderen Evert Moltke af Nyborg og 
væbneren Fikke Moltke af Kronskamp, jf. 1376 13. december, Mekl. UB. XIX nr. 10961, 
jf. også Adels Arb. 1921 497-500.

1375. 17. december. Borgen Holbæk. 544

Klaus og Erik Skepeles overdrager dronning Margrete borgen Holbæk 
med alle tilliggender.
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Original i rigsarkivet.

Klaus Skepeles og Erik Skepeles til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
.med Gud.

Vi erkender offentligt med dette brev, at vi efter moden overvejelse frit 
har overdraget den ophøjede frue, vor frue Margrete, af Guds nåde Dan
marks, Norges og Sveriges dronning, borgen Holbæk med tilliggender, alle 
og hvert enkelt, nemlig med Merløse herred med øen Orø og med byen Hol
bæk med alle kongelige rettigheder, som hører til samme borg. Desuden er
klærer vi for vort og vore arvingers vedkommende med dette brev fornævnte 
frue fru Margrete og hendes arvinger for kvit og undskyldt at være for alle 
penge og løfter til os. Til vidnesbyrd om ovenstående er vore segl hængt un
der dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd Jens Ander
sen, Oluf Pedersen, riddere, Herman Basse og Jens Rud. Givet på vor borg 
Holbæk i det Herrens år 1375 mandagen efter jomfruen sankt Lucias dag.

545 1375. 17. december. Viborg byting.

Rådmænd og borgere i Viborg vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags 
brev af 1355 2. juli.

Original i rigsarkivet.

Rådmændene i Viborg og de øvrige borgere sammesteds til alle, der ser 
dette brev, hilsen med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi på vort byting i det Herrens år 1375 manda
gen efter sankt Lucies dag har set og hørt læse herr kong Valdemars - lykke
lig ihukommelse - åbne brev, som ord for ord lyder som følger. Valdemar, 
af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette brev (o.s.v. 
= DRB. III 4 nr. 258). Til vidnesbyrd herom er vort stads segl hængt under 
dette brev.

546 1375. 23. december.

Herr Henning Podebusk erklærer at have borgen Holbæk med Merløse 
herred og Orø i pant af dronning Margrete for 400 lødige mark.
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Original i rigsarkivet.

Vi herr Henning Podebusk og vore arvinger erkender med dette brev, at 
vi har borgen Holbæk med Merløse herred og med Orø i pant for 400 
lødige mark af vor frue fru Margrete, dronning af Norge, Sverige og Dan

mark, efter hendes brevs indhold, hvilke hun skal betale os, førend hun sæt
ter os fra borgen; og hun skal ikke fradrage os eller vore arvinger dét, som vi 
oppebærer fra herredet eller fra Orø; når hun og hendes arvinger har betalt 
os, fornævnte herr Henning, og vore arvinger pengene, da er vi og vore ar
vinger pligtige til at overdrage den fornævnte borg til vor fornævnte frue 
uden argelist og udflugter. Givet i det Herrens år 1375 søndagen før Kristi 
fødselsdag under mit vedhængte segl.

1375. 25. december. 547

Godeke Hennekesen Dotenberg, Henneke Godekesen Dotenberg og Go- 
deke Henriksen Dotenberg, fætre, sælger gården Redebas til Konrad Molt- 
ke for 1150 stralsundske mark.

Vidisse 1541 18. august i Schwerinarkivet.

Vi Godeke Hennekesen, Henneke Godekesen og Godeke Henriksen, fæt
re, kaldet Dotenberg, gør vitterligt og erkender åbent med dette nær
værende brev for alle dem, der ser, læser eller hører det læse, at vi og vore 

rette arvtagere i god vilje og efter råd af vore venner har solgt og sælger Kon
rad Mokke og hans rette arvinger for 1150 stralsundske mark, som han og 
hans arvinger har betalt og udredt os og vore arvinger efter vort ønske og til 
vor tilfredshed, vor gård Redebas, beliggende i landsbyen Redebas, med alt 
dens tilbehør både i landsbyen Redebas og i landsbymarken, således som 
nævnte gård med sit tilliggende er beliggende og ligger i landsbymarken 
inden markeskel og med mølle, agre, enge, vand, intet undtaget, hverken 
stort eller småt, og til tak herfor lader vi og vore arvinger ham og hans arvin
ger være ledige, kvit og fri for den fornævnte pengesum; og samme gård, så
ledes som den er beliggende, og med dens tilliggende har vi og vore arvinger 
over for vore landsherrer1) opladt, og vi oplader den til Konrad Moltke og 
hans arvinger, således at vi ikke reserverer eller forbeholder os og vore arvin
ger noget af samme gård med dens tilliggender. Fremdeles lover vi og vore 
arvinger at hjemle og fri den fornævnte gård med dens tilliggende for Kon-
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rad Moltke og hans arvinger, sådan som det er ret i landet, mod ethvert krav 
og enhver forhindring fra alle dem, der vil gå i retten, både efter gejstlig el
ler verdslig ret. Og alle de forskrevne forhold, punkter og artikler lover vi og 
vore arvinger i god tro at overholde fast og varigt uden al argelist. Vidner 
om de forskrevne forhold er disse, som har været til stede herved: Henneke 
Behr, Fikke Behr, hans søn, den skeløjede Heine Behr, Albrecht Dotenberg, 
Klaus v. Divitz og Gutslav Preen, væbnere, og til vidnesbyrd og yderligere 
sikkerhed om alle forskrevne forhold giver vi dette brev beseglet med vore 
egne vedhængende segl, hvilket er givet og skrevet i året 13762) efter Guds 
fødsel på den hellige Kristi dag.

1) hertugerne af Pommern-Wolgast. - 2) i Nordtyskland begynder året 25. december, ju
ledag.

548 1375. 31. december. Odense.

En af drosten Henning Podebusk og hele Danmarks riges råd nedsat ret- 
t er tings kommission tildømmer fru Cecilie, enke efter Peder Hvid, de 40 går
de, som kong Valdemar 4. Atter dag uretmæssigt havde frataget hende.

Afskrift på det kgl. bibliotek.

Vi Evert Moltke, Jens Nielsen, Henning Køtelberg og Markvard Groper, 
riddere, Anders Pedersen, Jens Næve, og Ove Nielsen, væbnere, der af 
den ærlige og velbyrdige mand herr Henning Podebusk, Danmarks riges 

drost, og af hele Danmarks riges råd var forordnet til at høre og dømme sa
ger på Fyn, hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, evindelig 
med Gud.

Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at år 1375 på sankt Syl
vesters dag gav den ærlige, velbyrdige og gode kvinde fru Cecilie, salig Peder 
Hvids, i prædikebrødrenes hus i Odense møde for os og flere trofaste danne - 
mænd, der da sad ret sammen med os, og redegjorde for og fremførte alvor
lige klager og tungtvejende og indgribende klagemål imod den stormægtige 
og meget berømmelige herre og konge, kong Valdemar, fordum konge i 
Danmark - salig ihukommelse - angående eftemævnte gods, NN 40 gårde1), 
hvilket fornævnte gods med alle dets tilliggender fornævnte kong Valdemar, 
voldeligt har frataget hende og hendes (arvinger) uden nogen skyld eller 
brøde og i mange år og lang tid har nydt og på uretfærdig måde haft under 
sit herredømme og sin magt, således som hun førte klage over; og derfor
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indgav hun sagen for retten og begærede af os en sådan dom, som vi vilde 
stå til ansvar for over for Gud. Efter at vi med alvor og flittigt havde overve
jet denne sags omstændigheder og efter fru Cecilies lovlige og gyldige bevis
førelse ved forstandige og trofaste dannemænds vidnesbyrd, bekender vi, at 
fornævnte fru Cecilie lovligt og retfærdigt har forfulgt sin sag, og at for
nævnte kong Valdemar med magt og vold har tiltaget sig det nævnte gods 
med dets tilliggender, hvorfor vi, således som lov og ret fordrer, og for at 
kong Valdemars sjæl ikke skal undgælde derfor, tildømmer nævnte fru Ce
cilie det nævnte gods med alle dets tilliggender og til i fremtiden atter frit at 
råde over, nyde og beholde det for sig og sine arvinger, og dømmer, at den
ne dom urokket skal stå ved magt. Til yderligere vidnesbyrd herom har vi la
det vore segl hænge her nedenunder. Givet som ovenfor.

1) NN 40 gårde er rimeligvis afskriverens summariske gengivelse af en detailleret gods
beskrivelse.

(13)75. 549

Opgørelse over den rostockske rådsnotar Hartvigs udgifter »på en rejse til 
Malmø« over Warnemünde, til ti ugers ophold og til tilbagerejsen over Kø
benhavn og Warnemünde.

Original i Rostock.

[1375] 550

Engelske købmænd indgiver klage til kongen af Englands råd om over
greb mod dem i Dinant og på Skånemarkedet.

Sammenklæbet original med indholdsmæssigt ens tekst på fransk og middelnederlandsk 
i Liibeckarkwet.1)

<1> . . .2)
<2> Fremdeles klager Adam Stable, borger og købmand i London, over, 

at da den fornævnte Adam i vor fornævnte herre kongens 45. regeringsår3) 
sendte Johan Palmer, sin lærling, til Skåne for at købe sild - der hvor enhver 
fra en anden nation frit kan nedsalte sin sild -, blev det ikke tilladt den for
nævnte Johan at salte sild dér, men det blev forhindret og forbudt af foge
den og hans svende på det fornævnte sted: til tort og skade for den fomævn-
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te Adam til et beløb af 40 pund. Og ved samme tid kom en Thomas Honste- 
de, herre på borgen Falsterbo, til den fornævnte Johan og tilbød at sælge 
ham nedsaltede sild og det til en billigere pris, end han selv kunde nedsalte 
dem for. Og derpå førte han ham til den fornævnte borg, for at han kunde 
besigtige den fornævnte sild, og de enedes om, at han skulde have silden for 
47 pund, hvilke 47 pund den fornævnte Johan straks betalte den fornævnte 
Thomas, fordi han ikke vilde lade silden komme ud af borgen, førend han 
havde fået sin betaling. Og den fornævnte Thomas lovede Johan at sende 
den således købte sild til Skåne4) inden trediedagen derefter. På denne dag 
ventede den fornævnte Johan på den fornævnte sild, og da den ikke som af
talt blev sendt, gik han til den fornævnte borg for at få at vide, hvorfor han 
ikke fik silden på den fastsatte dag. Og da han var kommet til den fornævn
te borg, kunde han ikke få adgang eller lejlighed til at tale med den for
nævnte Thomas, men fik befaling om at forføje sig bort og hårdt truet for at 
opholde sig dér: 100 pund i tort og skade for den fornævnte Adam.

<3> Fremdeles på samme måde klager Radulf Knighton og John South- 
am, borgere i den fornævnte by, over, at deres tjener Thomas Salisbury ved 
samme tid med urette blev forhindret i at nedsalte sild, med en skade for 
dem på 20 pund, og han blev af den fornævnte Thomas Honstede bedraget 
for 24 pund, som han betalte ham for sild på den nævnte måde. Og den for
nævnte sum bliver stadig sammen med hans tab forholdt ham: 50 pund i 
tort og skade for de fornævnte Radulf og John Southam, hvilke de beder om 
erstatning for.

<4> Fremdeles klager Nicholas Taylor fra Salisbury over, at hans tjener 
ved samme tid med urette og til skade for ham til et beløb på 100 pund blev 
forhindret i at nedsalte sild i Skåne; og han blev ligeledes af den fornævnte 
Thomas Honstede bedraget for 100 pund, som han betalte ham for sild på 
den måde, at den fornævnte sum stadig sammen med hans køb bliver for
holdt ham: 200 pund i tort og skade for den fornævnte Nicholas, som han 
beder om erstatning for.

<5> . . . 2)
1) oversat efter den franske tekst af Povl Skårup. - 2) drejer sig om klage over overgreb i 

Dinant. - 3) 1372. - 4) må være fejl for Skanør.
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1375. 551

Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.

Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1375 ... I Odense blomstrer Eggert Puge og Henneke 
Fechte, borgere.

1375. 552
Oluf Næve pantsætter 1^/2 bol jord i Trælløse til herr Bent Byg.

Næstved sankt Petri klosters registratur (1528).

)luf Næve var skyldig herr Bent Byg fire mark sølv, for hvilke han pant
satte ham halvandet bol i Trælløse. 1375.

1375. 553
Oluf Næve sælger sit gods i Trælløse til herr Bent Byg.

Næstved sankt Petri klosters registratur (1528).

)luf Næve solgte herr Bent sit gods i Trælløse, nemlig halvandet bol, 
og han gav ham retten til at føre proces mod abbeden. 1375.

1375. 554

Jens Næve giver for sig og sine arvinger afkald på al ret til det gods, som 
biskop Oluf af Reval havde købt og skænket Næstved sankt Peders kloster.

Næstved sankt Petri klosters registratur (1528).

Tens Næve erklærede, at han og alle hans arvinger havde ingen rettighed
J eller besiddelse i det gods, som føromtalte biskop Oluf købte og gav os. 
1375.

1) jf. DRB. 2. rk. XI nr. 177 og 179.
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555 1375.

Biskop Niels af Roskilde forbyder, at nogensomhelst befatter sig med de 
to gårde i Trælløse.

Næstved sankt Petri klosters registratur (1528).

iskop Niels af Roskilde forbyder under bandlysningsstraf, at nogen be
fatter sig med de to nævnte gårde1) eller deres tilliggender, eller sætter 

sig op derimod eller skaber nogen hindring. 1375.
1) jf. DRB. II 11 nr. 177 og 179.

556 1375.
Brødrene Jakob og Folmer Karse sælger deres gods i Kalkerup til Tyge 

Mogensen.

Næstved sankt Petri klosters registratur (1528).

rødrene Jakob og Folmer, kaldet Karse, solgte Tyge Mogensen deres 
gods, nemlig en halv mark skyldjord i Kalkerup. 1375.

557 1375.

Hamburgs kæmnerregnskab.

Efter tryk i Kammereirechnungen der Stadt Hamburg.

Iøbere: . . . Johan Lutterman 14 skilling, til Nyhus efter grev Klaus . . .
J Til samme 17 skilling, til Gottorp, Nyhus, Hanerau . . . Heine Ter- 

wenstede 19 skilling, til Danmark på nævnte købmænds vegne1) . . . Johan 
Lutterman 6 skilling til Bremervorde. Til Nyhus og Haderslev 16 skilling for 
grev Klaus.

1) der sigtes til nogle unavngivne købmænd, som havde »lidt skibbrud på havet«.

558 [1375.]0.
Biskop Johan af Slesvig stadfæster Haderslev kapitels statutter.

Notits af Povl Cypræus.

begyndelsen af sit styre stadfæstede han statuteme for dem i Haderslev.
1) biskop Johan udnævntes til biskop af Slesvig 1375 24. januar, nr. 439.
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1375. 559

Jens Jensen af Tjære by sælger sin part af Boholt og Tanga samt sit gods i 
Øksendrup til herr Evert Moltke.

Kalundborgske registratur (1476).

Jens Jensens af Tjærebys brev, hvormed han sælger og skøder herr Evert 
Moltke al sin del i Boholt og Boholtfang i Tangå og møllen sammesteds 

og alt sit gods i Øksendrup med alle tilliggender. Givet 1375.

1375. 560
Biskop Oluf af Arhus mageskifter en gård ijavngyde for gods i Hadbjerg.

Skander borgske registratur (1606).

>iskop Oluf af Århus’ latinske mageskiftebrev på en gård og et bol i 
Jjavngyde mod gods i Hadbjerg. Givet 1375.

1375. 561

Petronilla Pedersdatter, enke efter Jens Råbuk, skøder gods i Næsby, En
gelstofte, Nybølle og Ordrup til Jens Rødmersen.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Petronilla Pedersdatters, Jens Råbuks enkes skøde til Jens Rødmersen på 
gods i Næsby, Engelstofte, Nybølle og Ordrup. 1375. På latin.

1375. 562

Eskil Brødpenges andet brev til fru Ida på Jersie gods.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

'skil Brødpenges to breve, givet fru Ida, på Jersie gods. Givet 13691), og
1 det andet givet 1375. På Latin.
1) jf. DRB. III 8 nr. 383.
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563 1375.

Dronning Margretes beskyttelsesbrev for Antvorskov kloster.

Antvorskov klosters registratur (1607).

ronning Margrete tog fornævnte brødre i fornævnte kloster under sin 
kongelige beskyttelse. 1375.

564 1375.

Arnold Skelhom skøder sin jord i Falsterbo til Antvorskov kloster og lover 
at forsvare klosterets gods sammesteds.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Arnold Skelhom skøder til Antvorskov kloster al sin jord og ejendom i Fal- 
XA^sterbo og tillige forpligter han sig for sin livstid til på klosterets vegne 
trofast at forestå og forsvare al gods og ejendom, som klosteret har samme
steds. Givet 1375.

565 1375.
Tyge Nielsen(?) pantsætter to boder til Gerhard.

Antvorskov klosters registratur (1607).

r | N. pantsatte Gerhard to boder. 1375.

566 [1375-77]1)

Dronning Margrete udsteder brev om Melby.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles dronning Margretes brev, som lyder på Melby, og flere breve 
derom.

1) brevet er rimeligvis identisk med det brev af dronning Margrete, som Erik Nielsen 
1377 9. august, Rep. 3183, lover skal gå tilbage til dronningen, hvis han dør før hende. Erik 
Nielsen var død 1378 21. december, Rep. nr. 3244.
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[1375-80]1) 567
Jon Bille oplader sit gods til dronning Margrete. 

Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles brev på herr2) Jon Billes gods, som han har opladt til dronning 
Margrete.

1) Den omtalte Jon Bille må være identisk med Jon Nielsen (Bille) af Solbjerg, som endnu 
levede 1370, jf. DRB. III 8 nr. 485, men var død 1380, da hans hustru kalder sig enke, jf. 
SRD. IV 493. - 2) Jon Bille var ikke ridder.

[1375-1412]1) 568
Niels Sture oplader sine rettigheder i Virrestad til dronning Margrete. 

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles Niels Stures brev, med hvilket han oplader dronning Margrete 
sin rettighed i det gods i Virrestad.

1) nærværende registratur, som ikke kan dateres nærmere end til dronning Margretes 
tid, har som forudsætning den umiddelbart forud indførte, men ligeledes udaterede regi
stratur: Fremdeles brev af dem i Tommerup, med hvilket de oplader Niels Sture deres gods 
i Virrestad.

[1375-1412]1) 569

Breve om dronning Margretes rettighed i Skullerup. 

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles fire breve på den besiddelse og rettighed, som dronning Mar
grete har i og til Skullerup i Tybjerg herred.

1) Margretes tid som dronning.

[1375-1412]1) 570
Kvitteringer til dronning Margrete for indløst gods.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles er der kvitteringer, der lyder på store penge, som dronning 
Margrete har udbetalt for indløst gods.

1) jfr. nr. 569.
23 - D.R.B. 3. Række. IX
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571 [1340-1412]
Kvitteringer til kronen i kong Valdemar 4. Atter dags og dronning Mar

gretes tid.

Kalundborgske registratur (1551).

Den syvende æske er fuld af gamle kvitteringer og gyldige kvitteringsbre
ve, som ikke er særlig nyttige; største parten deraf lyder på kong Valde
mar og nogle på dronning Margrete; de lyder på indløst pant, betalt gæld 

og andet tilsvarende.
I fornævnte (ottende) æske findes der heller ikke andre breve end sådanne 

gamle kvitteringer, som er omtalt ovenfor.

572 1370. 29. maj. Stralsund.

Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges høvedsmand, tiltræder med 
samtykke af Danmarks riges råder kong Valdemar 4. Atterdags overdragelse 
af et fed i Falsterbo til købmændene i de preussiske stæder.

Original i Brno.

Henning Podebusk, ridder, Danmark riges høvedsmand, til alle, der ser 
.dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Eftersom den såre ophøjede fyrste og min meget kære herre, herr Valde
mar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, som evig besiddel
se gav og overlod de vise og gode mænd, købmændene i Preussens stæder, et 
fed i Falster boområdet til brug for dem og deres efterfølgere med alle de nå- 
desbevisninger, privilegier og friheder, hvormed andre stæder i Tyskland til 
nogen tid friest har siddet eller sidder inde med deres fed sammesteds eller i 
Skanør, således som samme min herre konges åbne brev1) klart og åbenlyst 
bevidner det, hvilket - ufordærvet og helt - jeg i nærværelse af samme Dan
marks riges råder har set, hørt læse og med fuld forståelse opfattet, føjer jeg 
med samtykke og enstemmig tilslutning fra samme råder på hele det oven
nævnte Danmarks riges vegne mit gunstige samtykke og min tilslutning til, 
for at dette fed evindelig kan forblive hos disse købmænd i Preussen og deres
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efterfølgere med alle nådesbevisninger, privilegier og friheder, således som 
min ovennævnte herre konges brev udviser. Til klart vidnesbyrd herom er 
mit segl hængt under dette brev. Givet i Stralsund i det Herrens år 1370 ons
dagen inden ottendedagen efter Herrens himmelfart.

1) 1370 28. januar og 17. februar, DRB. III 8 nr. 401 og 412.
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PERSONNAVNEREGISTER

A og Å
van der Aa se Otto.
Åge Nielsen i Skåne ~ Sofie. 1374-80: 

431.
Åstred Jensen Butze, væbner, broder til 

Margrete Jakobsdatter. 1374: 345.
Abjörn, præst i Berga. 1371: 134.
Absalon: 1. A. Karlsen, bevidner brev af 

Jens Holgersen. 1375: 493. - 2. A. 
Kjeldsen, væbner. 1371: 23, 50. - 3. A. 
Mogensen af Krenkerup, væbner. 1372: 
254. 1374: 345. 1375: 473. - 4. A. 
Rønning, væbner. 1371: 65.

Adam Stable, borger og købmand i Lon
don. 1372: 215. 1375: 550.

Adelheid: 1. A. Vicke, frue, moder til 
Godskalk Lange. 1371: 54. - 2. A. ~ 
Hartvig Hummersbüttel. 1374: 379. - 
3. A., moder til Herman, forhen i tjene
ste hos Lambert Witte. 1372: 172. - 4. 
A. ~ Radike Dovendeghe. 1375: 457.

Adolf 7., greve af Holsten(-Plön). 1372: 
239. 1373: 259, 283, 284. 1374: 343, 
348, 373.

Agathe, frue, nonne i Bosjø kloster. 1372: 
179.

Ahlefeld se Benedikt.
Albert: 1. A. Stralendorp, afdød kannik i 

Lübeck. 1375: 457, 460. - 2. A. Ander
sen, væbner. 1373: 280. (se også Al
brecht).

Alberti Antichi, handelshus i Firenze. 
1371: 71, 72, 73. 1372: 226. 1374: 376, 
401.

Albrecht: 1. A., ærkebiskop af Bremen. 
1372: 213. 1374: 353. 1375: 465. - 2. 
A., biskop af Halberstadt. 1372: 213. 
1374: 353. - 3. A., konge af Sverige, 
søn af hertug Albrecht 2. af Mecklen- 

burg. 1371: 23, 64, 66, 131. 1372: 182, 
225. 1372-73: 256. 1373: 262, 285, 291, 
295, 296. 1374: 371. 1375: 485. - 4. A. 
2. (1.), hertug af Mecklenburg. 1371: 3, 
20, 64, 70, 131. 1372: 175, 176, 181 
(note), 241. 1373: 266, 285, 291, 295, 
296, 31 1. 1374: 368, 377. 1375: 483. - 
5. A. 4. den yngre, hertug af Mecklen
burg, søn af hertug Henrik ~ Inge
borg, datter af kong Valdemar Atterdag. 
1371: 131. 1373: 295, 296. 1374: 364, 
365, 371. 1375: 531. - 6. A., hertug af 
Sachsen(-Wittenberg) og Liineburg. 
1371: 133. 1372: 213, 218, 219. - 7. A. 
Dotenberg, pommersk væbner. 1375: 
547. - 8. A. Gildehus, hr., dommer i 
Stralsund. 1373: 327. - 9. A. Midde- 
neuntwey, hamburgsk løber. 1371: 155. 
1372: 245. 1373: 326. - 10. A. Tho
mas, skipper fra Rostock. 1371: 125. - 
11. A. v. Verden, rådmand i Reval. 
1375: 482.

Alden se Lambert.
Aldewerk se Bernhard.
Aleke, enke efter Rikard, borger i Odense. 

1374: 399.
Alen se Werner.
Alle, hr., vistnok official i Lundegård. 

1372: 179.
Allen se Godeke.
Amund, (Lunge), sognepræst i Bjerreby. 

1372: 164.
Anders: I. Gejstlige: 1. A., broder, Oden- 

sebispens official. 1374: 407. - 2. A. 
Næse, hr., vistnok præst. 1372: 179. - 
3. A., sognepræst i Ø.-Skerninge. 1372: 
223.

II. Verdslige: 1. A. Eriksen, sælger 
gods til kong Valdemar Atterdag. 1374:
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415. - 2. A. Jakobsen af Tosterup, 
ridder, ~ Margrete. 1372. 236. 1373: 
315. 1374: 393. 1375: 527, 541. - 3. A. 
Holbæk, bymand i København. 1374: 
347. - 4. A. Jensen af Estrup, afdød, ~ 
Johanne Nielsdatter. 1372: 164. - 5. A. 
Nielsen Is ~ Katerine. 1375: 492. - 6. 
A. Olufsen, landstingsfoged i Skåne. 
1371: 6, 135. - 7. A. Pedersen af Hvid
kilde og Sonnerup, væbner, ~ Elisa
beth. 1374: 366, 422. 1375: 548. - 8. 
A. Svendsen af Svejstrup. 1375: 451. - 
9. A. Uffesen (Hvide), ridder. 1374: 355, 
356, 357. 1375: 471, 472, 516. - 10. 
A., afdød broder til Bonde Andersen. 
1374: 361, 362.

Andreas Buk, rådmand i Stade. 1373: 287. 
Anhalt, fyrsterne af. 1374: 377.
Ankem se Johan.
Antonio Guardi, købmand i Firenze, 

broder til Simone. 1371: 37, 44.
Arnaldus: 1. A., ærkebiskop af Auch, 

pavelig kammermester. 1371: 9, 14. - 
2. A. de Chaussin, forhen kannik i 
Gnesen og pavelig kollektor i Ungarn og 
Polen. 1372: 166, 167.

Arno, afdød ærkebiskop af Nidaros. 1371: 
144.

Arnold (se også Arnaldus): 1. A. Haver- 
stroh, rådmand i Visby, Gotland. 1373: 
287. - 2. A. Heresen, rådmand i Ribe. 
1374: 362, 363. - 3. A. Kropelin, 
rådmand i Rostock. 1371: 34, 48. 1373: 
287. 1374: 370, 386. 1375: 482, 489. - 
4. A. Lange, rådmand i Greifswald. 
1371: 48, 125. 1374: 370, 386. - 5. A. 
Skelhorn, skøder gods til Antvorskov 
kloster. 1375: 564. - 6. A. Treptow, 
broder til Johan Treptow. 1371: 152. - 
7. A. Vos, borger i Slagelse, broder til 
Kristine Vos i Bocholt. 1373: 308. 1374: 
358.

Arvid Piik, i Halland. 1371: 65, 134. 
Ascheberg se Volrad.
Atte, hr., præst i Varnamo. 1371: 134. 
Attendorn se Gerhard.

B
B. de Castris, kannik ved St. Donatian i 

Brügge. 1375: 487.
Båd se Morten.
Bake se Lydeke.
Balthasar, markgreve af Meissen. 1372: 

(213).
Bang se Jens Eriksen.
Barnekow se Detlev, Henrik og Her

man.
Barnim, Barnum: 1. B. 3., afdød hertug af 

Pommern-Stettin, fader til Kasimir, 
Swantibor og Bugislav. 1371: 59, 60. - 
2. B. Eriksen af Skarresholm, ridder. 
1371: 79, 80. 1374: 427.

Basse se Herman, Man, Niels, Peder og 
Uffe.

Behr se Fikke, Heine og Henneke.
Beienfleth se Sli.
Beke ~ 1) Jens Smeger og 2) Henneke Preen. 

1375: 519.
Benedikt v. Ahlefeld, ridder. 1371: 156. 

1373: 266. 1374: 368, 373. 1375: 446. (Se 
også Bent).

Bennike Vrygewunne, dømt fredløs i Stral
sund. 1373: 327.

Bent: 1. B. af Kattarp, kannik i Lund, forhen 
præst i Tvååker. 1372: 179. 1375: 508. - 
2. B. Byg, ridder, høvedsmand på Hol
bæk. 1371: 1, 80, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 
115, 116. 1372: 163. 1373: 280. 1374: 366. 
1375: 552, 553. - 3. B. Jonsen, skøder 
gods til kong Valdemar Atterdag. 1375: 
521. - 4. B. Knudsen (Ribbing), pantsæt
ter gods til Lars Bjørnsen. 1372: 173.

Bere se Simon.
Berg se Kristian.
Bernardus: 1. B. de Berne, kannik i Liège, 

dekan i Hildesheim, apostolisk kollektor 
ognuntius. 1372: 188,203.1374: 388 - 2. 
B. Cariti, kannik i Paris, apostolisk nun- 
tius. 1373: 310. (Se også Bernhard).

Berne se Bernardus.
Berner se Henrik.
Bernhard: 1. B. Schepenstede, evig vikar i 

Lübeck. 1373: 293. - 2. B. Aldewerk, 
skipper fra Lübeck. 1371: 125. - 3. B. v. 
Lancken, på Fyn. 1374: 408. - 4. B.



Bertold-Brun 361

Møntmester, i Skåne. 1372: 215. - 5. B. 
Vincke, fra Stralsund. 1371: 153. - 6. B., 
søn af Bertold v. Stove, broder til Bodo. 
1371: 20.

Bertold: 1. B. v. Brunswig, magister, forhen 
ærkedegn i Eidersted. 1373: 293. - 2. B. 
Witte, kong Valdemar Atterdags kapellan. 
1371: 138, 139. - 3. B. Kalsow, rådmand i 
Wismar. 1371: 34. 1373: 287. - 4. B. v. d. 
Osten, væbner, søn af hr. Henrik. 1371: 
127. - 5. B. Pil, borger i Helsingborg. 
1371: 45. - 6. B. v. Ritzerau, lauenburgsk 
væbner. 1375: 450. - 7. B. van dem See, 
væbner. 1373: 317. 1375: 532. - 8. B. v. 
Stove, borger i Lübeck. 1371: 17, 20. - 9. 
B. Wusseke den yngre, søn af Nicolaus 
Wusseke, broder til Nicolaus Wusseke den 
yngre. 1374: 398.

Bertram: 1. B., biskop af Lübeck. 1371: 15, 
143. 1373: 272, 285, 291. 1374: 353, 402, 
1375: 437, 457, 460, 462, 465, 479. - 2. B. 
Horborg, rådmand i Hamburg. 1371: 34. 
1373: 287. 1374: 370. 1375: 482. - 3. B. 
Vorrad, rådmand i Lübeck. 1371: 34. 
1373: 287. 1375: 482. - 4. B. Wulflam, 
rådmand i Stralsund. 1371: 48, 125. 1373: 
287. 1374: 386. 1375: 482.

Beseler se Everhard.
Beteke se Hartvig.
Beyer se Peder (Nielsen).
Bille se Jon og Povl Pedersen.
Birger, ærkebiskop af Uppsala. 1371: 140. 

1372: 168, 169, 181 (note). 1373: 289. 
1374: 353, 402. 1375: 437, 448, 449, 465.

Birgitta, enke efter Ulf af Ulvåsa. 1375: 555. 
Bischopsdorp se Reineke.
Biskop se Henrik.
Bitsere se Eggert.
Blixe Limbæk, søn af Lyder Limbæk, bro

der til Henneke og Klaus. 1375: 536.
Blok se Jakob.
Blome se Burchard.
Bo: 1. B. Ågesen, fader til Herlug Torben- 

sens hustru. 1371: 1. - 2. B. Jonsson, 
svensk væbner. 1371: 23. 1372-73: 256. - 
3. B. Leigel, sælger gods til Jens Mus. 
1375: 467. - 4. B. Pedersen, erhverver 

gods fra Jens Tuesen. 1373: 525. - 5. B. 
Skomager, i Ribe. 1375: 454.

Boberg se Lars.
Bodil: 1. B. Ovesdatter, skænker gods til 

Brenderup kirke. Omkr. 1374: 429. - 2. 
B., enke efter Esger Eskilsen, søster til 
Niels Pallesen. 1371: 77. - 3. B. ~ Peder 
Jakobsen Finkenoge. 1374: 344. - 4. B., 
datter af Niels Kærv. 1372: 223.

Bodo, søn af Bertold v. Stove, broder til 
Bernhard. 1371: 20.

Bojeneve se Johan.
Bokholt se Gerhard, Henrik, Johan og Vil

helm.
van Bomenstorp se Wrenzel.
Bonde: 1. B. Andersen, borger i Ribe, 

broder til Anders. 1374: 361, 362. - 2. B. 
Degn, fader til præsten Vilhelm. 1372: 
234. - 3. B. Jensen, på Pughus’ gods i 
Ottersbøl. 1373: 316.

Bonde se Jens og Peder.
Bonifacius 8., afdød pave. 1371: 40. 1375: 

496, 505.
Bonynghusen se Herman.
Borante Podebusk, fader til Henning Pode

busk den ældre. 1375: 498, 503.
Borgois se E.
v. Borke se Lambert.
Borrentin se Goswin.
van Borstel se Heine.
Bosse Paris, væbner, ~ Marina. 1371: 93, 94, 

95, 96, 104, 105, 115, 116, 131. 1375: 518.
Bosseke Breyde, holstensk væbner, søn af 

Burchard Breyde. 1373: 293.
Bote se Magnus.
Brand Weseler, borger i Stralsund. 1372: 

236.
Braunschweig, hertugerne af. 1374: 377. (Se 

også Magnus).
Bremer se Johan.
Breyde van Rantzau, holstensk ridder. 1374: 

373.
Breyde se Bosseke, Burchard og Valdemar. 
Brockdorf se Heine Pose.
Brok se Esger og Niels.
Brommen se Peter.
Brun sejens, Niels og Peder.
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Brunk, i kong Valdemar Atterdags tjeneste. 
1373: 298, 299.

Bruno Kovold, rådmand i Riga. 1373: 287. 
Brunsvig se Bertold, Henrik og Johan.
Bryske se Hartvig.
Brødpenge se Eskild.
Brøger se Hartvig Krummedige.
Bug se Morten.
Buggenhagen se Wedege.
Bugislav:, 1. B. 5. den ældre, hertug af 

Pommern-Wolgast, broder til Vartislav 
5. 1371: 146. 1372: 175. - 2. B. 6. den 
den yngre, hertug af Pommern-Wolgast, 
broder til Vartislav 6. 1371: 46. 1373: 
306. - 3. B. 7., hertug af Pommern- 
Stettin, broder til Kasimir 4. og Swanti- 
bor 3. 1371: 59, 60, 146. 1374: 377.

Buk se Andreas og Peder.
Bukow se Johan.
Bulle se Markvard
Burchard: 1. B. Blome, Henning Pode

busks foged i Malmø. 1375: 455. - 2. 
B. Breyde, holstensk væbner, fader til 
Bosseke. 1373: 293. - 3. B. v. Itze- 
hude, holstensk ridder. 1375: 446. - 4. 
B. Koseke, i Stralsund. 1371: 154. - 5. 
B. Krummedige, broder til Meseke. 
1372: 239.

Burmester se Henrik.
Butze se Åstred Jensen.
Bydelsbak se Otze.
Byg se Bent.
Bülow se Henrik.
Büschow se Henrik.
Bützow se Johan.
Bæversten se Henneke.

C
Cariti se Bernardus.
de Castris se B.
Cecilie: 1. C., i Niels Erlandsens gård. 

1372: 179. - 2. C., enke efter Peder 
Hvid. 1375: 548. - 3. C. ~ Klaus 
Weitendorp. 1372: (240).

de Chaussin se Arnaldus.
Chelrey se Thomas.

Coppe Gerritssen, rådmand i Kampen. 
1374: 386.

Crispin se Segebod.
de Cruce se Guido.
de Curia se I.

D
Dårsvend se Jens.
Dalwitz se Engelbert og Rudolf.
Damerow fra Hamburg. 1374: 412. 
Dargede se Henneke.
Dargetzow se Johan.
Darzow se Peter.
Degn se Bonde, Lave, Lydeke Arvesen, 

Niels og Oluf.
Demen se Henrik.
Dene se Peter.
Detlev: 1. D. Barnekow, broder til 

Herman Barnekow. 1374-76: 430. - 2. 
D. v. Hagen, aflægger kønsed sammen 
med Lyder Rutze. 1374: 396. - 3. D. 
Mane, borger i Lübeck. 1375: 457, 460. 
- 4. D. v. Rode, har rejst krav mod 
Lyder Rutze. 1374: 396. - 5. D. Ver- 
chemin, rådmand i Kolberg. 1371: 125.

Detmar Tidemansen (Dylmer), borger i 
Ribe. 1371: 11. 1372: 208. 1374: 362, 
363.

Didrik: 1. D., biskop af Brandenburg. 
1373: 323. 1374: 353. - 2. D., forhen 
biskop af Slesvig. 1375: 476. - 3. D., 
præst i Hjørring. 1374: 372. - 4. D. v. 
Femern, søn af Nicolaus v. Femern. 
1374: 351. - 5. D. Grawedag, død i 
Halmstad. 1373: 314. - 6. D. Krüde
ner, rådmand i Stralsund. 1371: 125. 
1374: 370. 1375: 482, 489. - 7. D. 
Mönnik, rådmand i Wismar. 1371: 34. 
- 8. D. v. Rampen, rådmand i Wismar. 
1371: 34, 48, 125. 1375: 482, 489. - 9. 
D. Springintgud, borgmester i Lüne
burg. 1373: 276, 287. - 10. D. Stris- 
torp, i Rostock. 1371: 13. - 11. D. 
Sukow, mecklenburgsk ridder. 1372: 
241. - 12. D. van dem Walle, rådmand 
i Zutphen. 1371: 125. 1375: 482.

Divitz se Klaus.
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Djäkn se Jöns.
van der Dollen se Gerhard og Rudolf.
Dominici se Raynerius.
Dortmund se Lydeke.
Dotenberg se Albrecht, Godeke Henneke- 

sen, Godeke Henriksen og Henneke 
Godekesen.

Dovendeghe se Radike.
Dubbertitz se Slaveke.
Dudesche se Herman.
Due se Jens Bondesen og Peder.
Dulmenhorst se Tideke.
Durekop se Johan.
Dus se Malte.
Dylmer se Detmar Tidemansen og Hen

rik.
Donike se Morten.

E
E. Borgois, kannik ved St. Donatian i 

Brügge. 1375: 487.
Ebbe Piik, ridder. 1371: 65.
Ede se Markvard.
Edle, frue, har givet gods til årtid. 1372: 

179.
Edvard 3., konge af England. 1371: 12, 

36, 61, 70, 90. 1372: 215, 229. 1375: 
540, 550.

Est se Jens.
Efrike, broder, guardian for franciskaner

ne i Linkoping. 1371: 132. 1373: 275.
Egbert: 1. E., dominikanerprior i Hel

singborg. 1371-80: 35. - 2. E. Gerwer, 
rådmand i Stettin. 1374: 386.

Egeside se Peder.
Eggenhagen se Henrik.
Eggert: 1. E. Bitsere, ridder. 1373: 317. - 

2. E. Puge, borger i Odense. 1375: 551. 
- 3. E. Rosenveld, i Lübeck. 1373: 261. 
- 4. E. Wonsfleth, sælger gods til grev 
Henrik 2. af Holsten. 1374: 423.

Elav Elavsen, ridder. 1374: 391.
Elene, datter af Jakob Nielsen. 1372: 179. 
Eler: 1. E. Grawerok, skipper. 1371: 92. -

2. E. Weseler, borger i Stralsund. 1372: 
236.

Elisabeth ~ Anders Pedersen af Hvid

kilde og Sonnerup, søster til Jens Niel
sen. 1374: 366.

Elmhorst se Herman.
Engelbert: 1. E. v. Oyen, kannik i Lubeck, 

biskop Henrik af Slesvigs subkollektor. 
1372: 214. - 2. E. Dalwitz, rådmand i 
Stralsund. 1374. 403.

Erik: I. Gejstlige: 1. E., biskop af Odense. 
1371: 27, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 
116. 1372: 165, 209, 210, 211, 212. 
1373: 259. 1374: 353, 375, 379, 380, 
406, 407, 428. 1375: 496, 510, 511. - 
2. E. Jensen, præst ved St. Budolfi kirke 
i Lund. 1371: 6.

II. Verdslige: 1. E. 5. Glipping, afdød 
konge, søn af Kristoffer 1. 1374: 374. - 
2. E. 7. af Pommern, konge (1412-39). 
1375: 523. - 3. E. 3. den ældre, hertug 
af Sachsen(-Mdlln-Bergedorf). 1373: 
283, 284. 1374: 348, 353. - 4. E. 4. 
den yngre, hertug af Sachsen-Lauen- 
burg. 1371: 133. 1373: 283, 284, 285, 
291. 1374: 348. 1375: 450. - 5. E., 
greve af Hoya. 1373: 283, 284. - 6. E. 
Barnumsen, afdød ridder, ~ Gertrud 
Pedersdatter. 1371: 19. 1372: 174. 1374: 
359. - 7. E. Holk, ridder. 1373: 329, 
330. - 8. E. Ivarsen, væbner, søn af 
Ivar Nielsen, ridder. 1372: 164, 223. 
1374: 408. - 9. E. Jensen, borger og 
rådmand i Ribe. 1372: 208. 1374: 362, 
363, 387. 1375: 454, 538. - 10. E. 
Kåttilsson, svensk ridder, marsk. 1371: 
50. - 11. E. Meinekesen, væbner. 1371: 
29. 1375: 467. - 12. E. Nielsen af 
Hørsholm, væbner. 1374: 366, 393. 
1375: 451. 1375-77: 566 (note). - 13. 
E. Nielsen, væbner. 1375: 434. - 14. E. 
(Sjællandsfar), hr., afdød, ~ Margrete, 
fader til Kristoffer Eriksen. 1372: (233). 
- 15. E. Sjællandsfar, afdød, ~ Mar
grete Jakobsdatter. 1371: 148. - 16. 
E. Skram, afdød, gravlagt i Løgum klo
ster. 1371: 63. - 17. E. Skepeles, over
drager Holbæk til dronning Margrete. 
1375: 544.

Erland: 1. E. Algotsson, bevidner brev af 
Gunne Tjålvason. 1371: 134. -2. E.
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Kalv, ridder, fader til Jakob Kalv. 1372: 
170, 207, 246. 1373: 266. - 3. E., Niels 
Erlandsens søstersøn. 1372: 179.

Ertborn se Lambert.
Ertmar v. Hereke, rådmand i Kulm. 1371: 

125. 1373: 287.
Esbern: 1. E. Nielsen, Helenborg Olufs- 

datters farbroder og værge. 1374: 389. - 
2. E. Skomager, fæster i Værum. 1374: 
355. - 3. E. Treuger, har rejst krav på 
gods i Hakelmark. 1374: 396.

Esger: 1. E. Skjalmsen, sognepræst i Lem. 
1375: 454. - 2. E. Brok af Häckeberga, 
søn af Niels Brok, broder til Johanne 
Nielsdatter. 1371: 157. 1372: 164, 237, 
238. - 3. E. Eskilsen, afdød, ~ Bodil. 
1371: 77. - 4. E. Meretesen, på Varde 
sysselting. 1371: 77. - 5. E. Pedersen, 
på Varde sysselting. 1371: 77.

Eskil: 1. E. Feddersen, kannik i Ribe. 
1375: 484, 486. - 2. E. Brødpenge, 
giver fru Ida brev på gods. 1375: 562. - 

3. E. Nielsen, borger i Lund. 1371: 6, 
135. - 4. E. Svendsen Ged, erhverver 
gods af Knud Stubbe. 1372: 178.

Est se Jens.
Everhard: 1. E. Beseler, rådmand i Ro

stock. 1375: 489. - 2. E. Holloger, 
rådmand i Rostock. 1374: 370, 386. - 
3. E. Rubenow, rådmand i Greifswald. 
1371: 48, 125. - 4. E. Vullanden, har 
efterladt gods på Sjælland. 1371: 153. 
(Se også Evert).

Evert Mokke, ridder, kong Valdemar At- 
terdags kammermester. 1371: 2. 1373: 
266. 1374: 375. 1375: 527, 548, 559.

de Exen se Johan.

F
Faber se Gerlav.
Fabri se Hugo.
Falk se Peder.
Falster se Jens.
Fastmestorp se Timme.
Fayditus, biskop af Avignon. 1375: (448), 

(449).

Fechte se Henneke.
Fed se Niels Jensen.
v. Femern se Didrik og Nicolaus.
Fige, enke efter Gerhard van Wostrow. 

1372: 220.
Fikke: 1. F. Behr, pommersk væbner, søn 

af Henneke Behr. 1375: 547. - 2. F. v. 
Gribow, pommersk ridder. 1373: 306. - 
3. F. Moltke af Divitz, mecklenburgsk 
ridder. 1371: 127. 1375: 503. - 4. F. 
Moltke af Møn, ridder, høvedsmand på 
Nebbe. 1371: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 
115, 116, 127. - 5. F. Mokke af Striet- 
feld, mecklenburgsk ridder, 1371: 131. 
1373: 285. 1375: 543. - 6. F. Mokke, 
ridder (= nr. 4?). 1375: 493. - 7. F. 
Mokke, mecklenburgsk væbner. 1375: 
503. - 8. F. v. Tempele, i Stralsund. 
1371: 150. - 9. F. van Vitzen, ridder. 
1375: 543.

Filip, biskop af Kammin. 1371: 146. 1374: 
353. 1375: 465.

Fin Ågesen, erhverver gods af Erik Ivar- 
sen. 1374: 408.

Finkenoge se Peder Jakobsen.
Florentius, biskop af Münster. 1374: 353. 
Fløgelrem se Henneke.
Fod se Henneke.
Foged se Henneke.
Folkvin Deinertsen, provst i Lund. 1371: 

24, 25. 1372: 179. 1373: 315.
Folmer Karse, broder til Jakob Karse. 

1375: 556.
Franciscus lacobi de Poppleto, dr. i lov- 

kyndighed, gejstlig fra Aquila. 1371: 28.
Fredbjørn Kabolt, ridder. 1372: 164.
Frederik (se også Fikke): 1. F., ærkebiskop 

af Köln. 1374: (353). - 2. F., biskop af 
Schwerin. 1374: 353. 1375: 465. - 3. F. 
Piper fra Hune, gejstlig i Verden stift, 
kong Valdemar Atterdags kapellan. 
1371: 145. - 4. F., hertug af Bayern, 
søn af Stefan 2., broder til Johan 2. og 
Stefan 3. 1371: 55, 59, 70. 1373: 295, 
296. - 5. F., markgreve af Meissen. 
1371: 55. 1372: 213. - 6. F. Grip, 
borger i Stralsund. 1371: 137. - 7. F. 
van der Smede, rådmand i Visby, Got-
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land. 1373: 287. - 8. F. Tidemansen, i 
Ribe, afdød. Omkr. 1372-1411: 258.

Friis se Jesse, Ove og Peder. 
Froille se John.
Frost se Jesse og Peder.
Frænde se Tyrger Nielsen.

G
Gagge se Niels. 
Galen se Tue. 
Gamme se Godeke. 
Gammel se Jens. 
Gast se Regner. 
Ged se Eskil Svendsen. 
Gemelin se Henning. 
Genvejr se Jens.
Georg: 1. G. Schulten, ærkedegn i Hadeln. 

1371: 5. - 2. G. Greve, i Stralsund. 
1372: 182.

Gerbert, hamburgsk løber. 1371: 155. 
1372: 245. 1374: 412.

Gerhard (se også Gerrit). 1. G., biskop af 
Hildesheim. 1372: 213, 218. 1373: 353. 
- 2. G., greve af Hoya. 1371: 131. 
1372: 218. - 3. G. v. Attendorn, råd
mand i Lübeck. 1372: 228. - 4. G. 
Bokholt, i Stralsund. 1372: 202. - 5. G. 
van Dolien, Henning Podebusks skriver. 
1373: 287. - 6. G. van der Heyde, i 
Stralsund. 1371: 154. - 7. G. Jakobsen 
af Farum. 1372: 232. - 8. G. Hus
kummer Ketelhot, væbner. 1372: 164. - 
9. G. Koesfeld, i Lübeck. 1373: 308. - 
10. G. Kræmmer fra Slesvig. 1375: 537. 
- 11. G. van Wostrow, afdød, ~ Fige. 
1372: 220. - 12. G. v. Zeeland, råd
mand i Elbing. 1373: 287. - 13. G., 
Jakob Roggens befuldmægtigede. 1371: 
151. - 14. G., får gods i pant af Tyge 
N. 1375: 565.

Gerike: 1. G. Nakenstorp, bymand i 
Malmø. 1371: 149. - 2. G., fæster i 
Jyderup. 1371: 19.

Gerlak: 1. G. van Veen, rådmand i Kam
pen. 1372: 228. - 2. G., hamburgsk 
løber. 1373: 326.

Gerlav Faber (Smed), magister. 1375: 454.

Gerle se Lorenz.
Gerrit: 1. G. Rabbe af Putten, rådmand i 

Kampen. 1371: 34, 48, 125. - 2. G. 
Upgang, rådmand i Harderwijk. 1374: 
386. - 3. G. Willemssen, rådmand i 
Amsterdam. 1371: 125.

Gertrud: 1. G. Pedersdatter, enke efter 
Erik Barnumsen, datter af Peder Grub
be af Stude. 1371: 19. 1372: 174. 1374: 
359. - 2. G. ~ Johan Pladeslager. 
1375: 538.

Geruasii se Petrus.
Gerwer se Egbert.
Gerwin Wilde, rådmand i Rostock. 1371: 

34, 125. 1373: 287. 1374: 370, 386. 
1375: 482, 489.

Gese ~ Henneke v. d. Lühe. 1371: 3.
Giese se Gotfred og Ludolf.
Gildehus se Albrecht og Werner.
Gise (van Helpte), væbner. 1372-73: 256.
Gisla ~ Henning Podebusk den ældre, 

ridder. 1375: 498.
Gjord Nielsen, på Gudme herredsting. 

1372: 216.
Glob se Niels.
Godeke: 1. G. v. Allen, rådmand i Thorn. 

1375: 482. - 2. G. Gamme, i Lübeck. 
1375: 537. - 3. G. Hennekesen Doten- 
berg, fætter til Henneke Godekesen og 
Godeke Henriksen. 1375: 547. - 4. G. 
Henriksen Dotenberg, fætter til Godeke 
Hennekesen og Henneke Godekesen. 
1375: 547.

Godman se Klaus.
Godow se Henrik.
Godskalk: 1. G., biskop af Linköping. 

1371: 86, 87, 141. 1372-73: 256. - 2. 
G., abbed i Doberan kloster. 1371: 16. 
- 3. G. Lange, vikar i Risby, søn af
Adelheid Vicke. 1371: 54. - 4. G. 
Hemmingsen, kong Valdemars justitiar. 
1372: 221, 231. 1374: 381, 382. 1375: 
447, 475, 509. - 5. G. Limbæk, broder 
til Lyder Limbæk. 1373: (266). - 6. G. 
Skarpenberg, væbner. 1371: 3. 1373: 
320. - 7. G. Steltere, død i Helsing
borg. 1372: 202. - 8. G. Winman, 
forhen borger i Svendborg. 1375: 494. -
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9. G. Witte, rådmand i Wismar. 1375 
482, 489.

Goos se Peter.
Goswin: 1. G. Borrentin, kannik i Lübeck. 

1375: 457, 460. - 2. G. Luutginssen, 
rådmand i Kampen, senere foged. 1373: 
287. 1375: 482, 524, 527, 528. - 3. G., 
broder til Herman Voswinkel. 1374: 
400.

Gotfred Giese, (rådmand) i Stralsund. 
1373: 292.

Gothland se Ludolf.
Grallow se Nicolaus.
Grawedag se Didrik. 
Grawerok se Eler. 
Grawetop se Jakob.
Gregor: 1. G. 11., pave. 1371: 5, 7, 9, 14, 

15, 16, 24, 25, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 47, (68), 71, 72, 73, 75, 
86, 87, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 
145. 1372: 166, 167, 168, 169, 181, 183, 
184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, (194), 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
203, 204, (214), 224, 226. 1373: 264, 
265, 270, 271, 272, 273, 274, (277), 300, 
302, 303, 309, 310, (312), 321, 322. 
1374: 349, 350, 353, 388, 392, 394, 401, 
402. 1375: 436, 437, 439, 440, 441, 442, 
443, 445, 448, 449, 452, 453, 456, 458, 
461, 465, (466), 484, (486), 496, 499, 
502, 504, 505, 511, 512, 513, 514, 515, 
529, 530, 533, 534, 535. - 2. G., custos 
i Stockholm. 1373: 275. - 3. G. Swer- 
ting, rådmand i Stralsund. 1371: 48, 
125. 1375: 489.

Grelle se Nicolaus.
Grete, søster til Klaus Weitendorp. 1372: 

(240).
Greve se Georg.
Greverod se Johan Hermansen. 
Grevesmølen se Kopeke.
Gribow se Fikke.
Grifenberg se Johan.
Grip se Frederik.
Grodkéw se Johan.
Groper se Markvard.
Grubbe se Jens og Peder Grubbe.
Guardi se Antonio, Philippe og Simone.

de Gudensberg se Johan.
Guido de Cruce, afdød sognepræst i Exso- 

cii, pavelig nuntius og kollekter. 1372: 
183, 184. 1373: 270.

Guillelmus: 1. G., kardinalpresbyter af S. 
Stefano in Celiomonte, kardinalkolle
giets kammermester. 1371: 7. 1372: 195. 
1375: 456, 484. - 2. G. de Prohinis, 
pavelig kancellist. 1375: 462, 506.

Gumme Nielsen (Krag), væbner. 1375: 444.
Gunnar Jacobsen, ridder. 1371: 22.
Gunne: 1. G. Jensen, har pantsat gods til 

Lydeke Arvesen Degn. 1373: 280. - 2. 
G. Tjålvason, afstår gods til Nydala klo
ster. 1371: 134. - 3. G. Torkilsen, 
fæster i Jetsmark. 1375: 470.

Gutslav: 1. G. Preen, mecklenburgsk væb
ner. 1375: 547. - 2. G. Suhm, riigisk 
ridder, fader til Suhm af Jasmund. 
1374: 398. - 3. G. Suhm den yngre af 
Wittow, riigisk væbner 1374: 398.

Gyde, frue, har pantsat gods til Fikke 
Mokke, ridder. 1375: 493.

Giinter se Herman.
Gæsling se Niels.
Gødeke af Bejerholm, væbner. 1372: 223.
Gødmer, præst i Lancken. 1375: 503.

H
Håkon 6., søn af kong Magnus af Sverige 

og Norge, konge af Norge og Sverige, ~ 
Margrete. 1371: 32, 33, 34, 131. 1372: 
181 (note), 199, 228, 236. 1373: 285. 
1374: 386. 1375: 452, 531, 541.

Hård se Hanneke.
Hadde se Niels.
Hagbard: 1. H. Jensen, afdød ridder, ~ 

Margrete. 1372: 216. - 2. H. Hagbard - 
sen, søn af Hagbard Jensen, broder til 
Ingefred, Jens og Niels. 1372: 216.

Hagel se Jesse.
Hagen se Detlev, Henneke, Herman og 

Wulf v.
Hagenow se Henrik.
Hak se Niels og Niels Pedersen.
Halfdan, fæster i Harreby. 1375: 488.
Halle se Heine.



Halv egge-Henneke 367

Halvegge se Jakob.
v. Hamm se Hartvig.
Hanneke Hård fra Danmark, kapellan. 

1375: 540.
Hannes (se også Johan): 1. H. van der 

Kulen, bymand i København. 1374: 347 
- 2. H. Tramme, har aflagt kønsed 
sammen med Lyder Rutze. 1374: 396.

Hans (se også Jens og Johan): 1. H. 
Lancken, vikar i Ribe (tefter 1569). 
1372-1411: 258.

Hartlev, ærkedegn i Uppsala. 1373: (312). 
Hartman: 1. H. Pepersak, rådmand i Lü

beck. 1373: 287. 1374: 370. 1375: 482. 
- 2. H. Segebod, rügisk væbner. 1374: 
398.

Hartodocus Pallesen, fæster i Tøving. 
1371: 18.

Hanvig: 1. H. v. Hamm, magister, kannik 
i Kammin. 1375: 529. - 2. H. Wulf, 
vikarpræst i Kiel. 1371: 67. - 3. H., 
rådsnotar i Rostock. 1375: 501, 549. - 
4. H. Beteke, rådmand i Elbing. 1371: 
48. 1375: 482. - 5. H. Bryske ~ 
Kristine. 1374-80: 431. - 6. H. Hum
mersbüttel ~ Adelheid. 1373: 266. 
1374: 379. - 7. H. Brøger Krumme
dige, broder til Henneke Wittekop. 
1372: 239. - 8. H. Pogwisch, skøder 
gods til Peder Lykke. 1372: 249. - 9. 
H. Porsfeld, bevidner brev af grev Hen
rik 2. af Holsten. 1374: 396. - 10. H. 
v. Ritzerau, fader til Bertold v. Ritzerau. 
1375: 450. - 11. H. van dem Sunde, 
rådmand i Stettin. 1371: 125. - 12. H. 
van der Sülten, rådmand i Lüneburg. 
1371: 91. - 13. H. Tralow, væbner. 
1371: 2. - 14. H. Weger, udfærdiger 
testamente (i Stralsund). 1374: 342. - 
15. H. Zabel, væbner. 1372: 220. 1373: 
307. 1374: 346. 1375: 479.

Hase se Trued.
v. d. Havene se Johan.
Haverstroh se Arnold.
Hedenrik Lunow, afstår gods til kong 

Valdemar. 1375: 434, 435.
Hegge Torkilsen af Holmby. 1374: 352.
Heine: 1. H. Behr, pommersk væbner, 

søn af Fikke Behr. 1375: 547. - 2. H. 
Borstel, har overværet opgørelse med 
Lüchow. 1373: 307. 1374: 346. - 3. H. 
Pose Brockdorf, pantsætter gods til Ab
salon Mogensen. 1375: 473. - 4. H. v. 
Halle, skipper. 1372: 182. - 5. H. van 
Heirde, rådmand i Harderwijk. 1374: 
386. - 6. H. Hoyers, rådmand i Ham
burg. 1371: 34. 1373: 287. 1374: 370. 
1375: 482. - 7. H. Kabolt, høveds
mand på Ørkild. 1371: 93, 94, 95, 96, 
104, 105, 115, 116. - 8. H. Lemhus, 
borger i Slagelse. 1374: 358 - 9. H. v. 
Lochen den ældre, stralsundsk skipper. 
1371: 125. - 10. H. Scheele se Henrik 
Scheele. - 11. H. Sotmester, rådmand i 
Lüneburg. 1373: 287. - 12. H. Terwen- 
stede, hamburgsk løber. 1375: 557. - 
13. H. Ybing, rådmand i Hamburg. 
1375: 482.

Heirde se Heine.
Helenborg Olufsdatter (Bille), bemyndi

ger sin farbroder Esbern Nielsen. 1374: 
389.

Helene (se også Elene): 1. H. ~ Kalle 
Jensen af Fuglse h. 1373: 317. - 2. H. 
~ Kristoffer Eriksen, ridder. 1372: 
(233).

Helias de Vodronio, kantor i Xanten, pa
velig kammerklerk, nuntius og kollektor. 
1372: 186, 187, 188, 189, 190, 191, 203, 
224. 1373: 265. 1375: 462, 506.

v. Helmer se Henrik. 
Helmikes se Johan.
Helmold Suhrn, rügisk ridder, søn af 

Suhm af Jasmund. 1374: 398.
van Helpte se Gise.
Helvig, forhen Danmarks dronning, ~ 

Valdemar 4. Atterdag. 1374: 395.
Hemming, afdød biskop af Åbo. 1371: 41. 
Henne, »raske«, på Risby herredsting.

1374: 396.
Henneke: 1. H. Behr, pommersk væbner. 

1375: 547. - 2. H. Bæversten, råd
mand i Ribe. 1374: 362, 363. 1374-86: 
433. - 3. H. Dargede, væbner. 1374: 
396. - 4. H. Godekesen Dotenberg, 
fætter til Godeke Hennekesen og Gode-
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ke Henriksen Dotenberg. 1375: 547. - 
5. H. Fechte, borger i Odense. 1375: 
551. - 6. H. Fløgelrem, borger i Sla
gelse. 1374: 358. - 7. H. Fod, væbner. 
1374: 396. - 8. H. Foged, væbner. 
1371: 2. - 9. H. v. Hagen, væbner. 
1374: 396. - 10. H. Kabolt se Heine 
Kabolt. - 11. H. Wittekop Krumme
dige, broder til Hartvig Brøger Krum
medige. 1372: 239. - 12. H. Køtelberg 
se Henning Køtelberg. - 13. H. Las- 
bek, kaldet Nypperney, holstensk væb
ner. 1371: 51. - 14. H. Limbæk, væb
ner, broder til Timme og Ulf Limbæk. 
1373: 266. 1375: 435. - 15. H. Limbæk 
(i seglet Johannes), søn af Lyder Lim
bæk, broder til Blixe og Klaus Limbæk. 
1373: 267. 1375: 536. - 16. H. v. d. 
Liihe i Schwan, mecklenburgsk væbner, 
~ Gese. 1371: 3. - 17. H. Manhagen, 
død i Ystad. 1375: 500. - 18. H. Mokke, 
væbner, høvedsmand på Nyborg. 1371: 
2, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 116. 
1372: 171. - 19. H. Pedersen, ejer gård 
i København. 1374: 347. - 20. H. 
Preen ~ fru Beke, enke efter Jens Sme- 
ger. 1375: 519. - 21. H. Rutze, fader 
til Henning. 1374: 396. - 22. H. Skin
kel, har afstået gods til Henneke og 
Klaus Limbæk. 1373: 267. - 23. H. 
Westfal, i Odense. 1372: 242.

Henning: 1. H. Gemelin, rådmand i Kol- 
berg. 1371: 34, 48. - 2. H. Køtelberg, 
ridder, høvedsmand på Ørkild, senere 
på Ålborg. 1371: 93, 94, 95, 96, 104, 
105, 115, 116. 1372: 164, 223. 1373: 
282. 1374: 355, 372. 1375: 548. - 3. H. 
Meinerstorp, ridder, høvedsmand på 
Tranekær. 1371: 93, 94, 95, 96, 104, 
105, 115, 116, 131, 148. 1373: 279. 
1374: 346. - 4. H. Podebusk, ridder, 
fader til Henning Podebusk den yngre. 
1375: 503. - 5. H. Podebusk den 
ældre, søn af Borante, ridder, Danmarks 
riges høvedsmand, senere drost, ~ Gis
la. 1370: 572. 1371: 48, 93, 94, 95, 96, 
104, 105, 115, 116, 125, 126, 127. 1373: 
287. 1374: 355, 370, 375, 386. 1375: 

455, 459, 471, 482, 498, 503, 524, 527, 
528, 533, 534, 546, 548. - 6. H. 
Podebusk den yngre, ridder, søn af 
Henning Podebusk. 1371: 127. 1373: 
315, 317, 334. 1375: 503. - 7. H. 
Rodewold, rådmand i Stargard. 1371: 
34. - 8. H. Rutze, søn af Henneke 
Rutze. 1374: 396. - 9. H. Strömeken
dorp, borger i Wismar. 1373: 313. - 
10. H. Valke, hr., dommer i Stralsund. 
1374-76: 430. - 11. H. Westfal, råd
mand i Stettin. 1371: 34, 48. 1374: 370. 
1375: 482. - 12. H. Witte, skibsejer. 
1374: 386. 1375: 482. - 13. H. Wo- 
kendorp, har aflagt kønsed sammen 
med Lyder Rutze. 1374: 396.

Henrik: I. Gejsdige: 1. H., biskop af Pa
derborn. 1374: 353. - 2. H., biskop af 
Ratzeburg. 1374: 353. - 3. H. (Waren- 
dorp), afdød biskop af Slesvig. 1375: 
476. - 4. H. Biskop, forhen provst i 
Bremen, biskop af Slesvig, senere af 
Øsel, pavelig nuntius og kollektor. 1371: 
5, 14, 16, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 
52, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 136, 144, 155. 
1372: 165, 177, 181, 183, 184, 193, 197, 
198, 199, 201, 203, 204, 214, 226, 235. 
1373: 270, 271, 272, 273, 274, 277, 294, 
300, 303, 304, 309, 310, 312, 323. 1374: 
353, 376, 388, 394, 401. 1375: 439, 461, 
462, 463, 466, 469, 476, 487, 506. - 5. 
H., biskop af Verden. 1371: 145. 1374: 
353. - 6. H., abbed i St. Egidius 
kloster i Braunschweig. 1375: 539. - 7. 
H. Bokholt, forhen dekan i Lund. 1374: 
397. - 8. H. v. Bülow, kannik i Lü
beck. 1373: 293. - 9. H. Hondorp, 
kannik i Slesvig. 1374: 353. - 10. H. 
Werners, ærkedegn i Demmin, biskop 
Niels af Roskildes befuldmægtigede. 
1372: 194. 1375: 530. - 11. H. Reme- 
lesse, præst i Bremen stift. 1374: 353. - 
12. H. Ruse, præst. 1373: 321. - 13. 
H. Welsteden, biskop Henrik af Slesvigs 
kapellan. 1373: 277, 294. 1375: 487.

II. Verdslige: 1. H., konge af Kastilien 
og Leén. 1373: 264. - 2. H. 3., hertug 
af Mecklenburg, søn af Albrecht 2.,
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broder til Albrecht og Magnus, ~ Inge
borg, datter af kong Valdemar Atterdag. 
1371: 33, 131. 1372: 241. 1373: 266, 
285, 291. 1374: 368, (377). 1375: 531. - 
3. H., hertug af Sønderjylland, ~ Ku
nigunde. 1371: 11, 147. 1372: 206. 
1373: 259, 260, 266. Omkr. 1373-75: 
338. 1374: 375. 1375: 488, 507. - 4. 
H., greve af Gleichen. 1373: 259. - 5. 
H. 2., greve af Holsten, broder til Klaus. 
1371: 51, 70, 89, 90, 91. 1372. 170. 
1373: 266, 267 (note). 1374: 348, 396, 
423. 1375: 445, 446, 526, 536. - 6. H. 
Barnekow, dømmes fredløs i Stralsund. 
1374-76: 430. - 7. H. Berner, rådmand 
i Riga. 1371: 125. - 8. H. Brunsvig, 
eksekutor af fru Adelheid Vickes testa
mente. 1371: 54. - 9. H. Burmester, i 
Stralsund. 1375: 500. - 10. H. v. Bü
low, mecklenburgsk ridder. 1371: 131. 
1373: 285. 1375: 543. - 11. H. Bü- 
schow, i Stralsund. 1372: 182. - 12. H. 
v. Demen, i Rostock. 1375: 483. - 13. 
H. Dylmer, har haft part i Jens Bondes 
gård i Ribe. 1374: 363, 385. - 14. H. 
Eggenhagen, udsteder testamente (i 
Stralsund). 1375: 495. - 15. H. Godow, 
rådmand i Ribe. 1374: 362, 363. - 16. 
H. Hagenow, biskop Henrik af Slesvigs 
søstersøn. 1373: 294. - 17. H. van 
Heirde se Heine van Heirde. - 18. H. 
v. Helmer, har mistet gods ved Hel
singborg. 1374: 360. - 19. H. Herman- 
sen, borger i Lund. 1371: 135. - 20. 
H. Heydern, i Lübeck. 1375: 494. - 21. 
H. Hoyers se Heine Hoyers. - 22. H. 
Jensen, ridder. 1371: 93, 94, 95, 96, 
104, 105, 115, 116. - 23. H. Knop, 
afdød bymand i København. 1374: 347. 
- 24. H. Kræmmer, borger i Ribe. 
1375: 454. - 25. H. v. Lancken, rügisk 
væbner. 1374: 398. - 26. H. Meiners- 
torp, væbner, senere kong Valdemar 
Atterdags mundskænk. 1371: 148. 1373: 
317. - 27. H. Minden, rådmand i 
Ribe. 1374: 362. - 28. H. v. d. Müh
len, borgmester i Lüneburg. 1371: 89. - 
29. H. van der Osten, ridder, høveds

mand på Vesborg, senere i Ribe, fader 
til Bertold. 1371: 93, 94, 95, 96, 104, 
105, 115, 116, 127. 1373: 316. - 30. H. 
Pedersen, har pantsat gods til Aleke og 
hendes søn Robert. 1374: 399. - 31. 
H. Pogwisch, skøder gods til Peder 
Lykke. 1372: 248. - 32. H. Randesen, 
står i gæld til Henrik Strupenberg. 1374: 
421. - 33. H. Raven, hanseatisk leje
svend. 1371: 33. - 34. H. Rommelin, i 
Rostock. 1371: 13. - 35. H. v. Rode, 
rügisk væbner, broder til Nicolaus. 
1374: 398. - 36. H. Scheele, borgme
ster og rådmand i Stralsund. 1371: 48, 
125. 1372: 227. 1374: 386. - 37. H. 
Schonenberg den ældre, i Lübeck. 1373: 
308. - 38. H. Schuppelenberg, råd
mand i Greifswald. 1371: 125. 1374: 
370, 386. 1375: 382, 489, 524, 527, 528. 
- 39. H. v. Siggen, holstensk væbner. 
1372: 239. 1373: 373. - 40. H. Smy- 
low, forhen borger i Lübeck. 1374: 351. 
- 41. H. Stenbury, ridder. 1373: 317. - 
42. H. Stigsen, på Vendsyssel syssel ting. 
1374: 372. - 43. H. Stofstede, rådmand i 
Stade. 1373: 287. - 44. H. Stralendorp, 
mecklenburgsk ridder. 1371: 131. 1373: 
285. - 45. H. Strupenberg, har gældskrav 
på Henrik Randesen. 1374.421. - 46.H. 
Stubbekestorp, hanseatisk udsending til 
kong Valdemar Atterdag. 1373: 290. - 
47. H. Sylow, rådmand i Odense. 1372: 
242. 1374: 407. - 48. H. Wessels, råd
mand i Wismar. 1373: 287. 1374: 370. 
386. 1375: 482, 489. - 49. H. Winman, 
arving efter Johan Winman. 1373: 292.

Henze: 1. H. Kallesen, rådmand i Odense. 
1372: 242. - 2. H. Kræmmer, kvitterer 
Niels Jensen af Lindholm. 1371: 82.

Henze se Smale.
Henzeke Skytte, Frederik Grips søstersøn. 

1371: 137.
Herbert Königsmark, i svensk tjeneste. 

1372-73: 256.
Herbord Kurier, rådmand i Dorpat. 1373: 

287.
Herder, kannik i Slesvig. 1371: 74.
Hereke se Ertmar.
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Herlug: 1. H. Jensen, bevidner brev afjakob 
Krage. Omkr. 1371: 162. - 2. H. Torben- 
sen, har ejet gods i Tybjerg h. 1371: 1. 
1374: 411.

Herman: I. Gejstlige: 1. H., provst af Wen- 
ningsen. 1372: 219. - 2. H. Hermansen, 
kannik i Lund. 1371: 46. - 3. H. Probst, 
dronning Richardis’ huskapellan, kannik i 
Lübeck og Güstrow, subkollektor. 1373: 
274. 1375: 463. - 4. H. v. Rostock, kannik 
i Bremen. 1373: 323. - 5. H. van Loten, 
præst i Brandshagen. 1375: 503.

II. Verdslige: 1. H. Basse, væbner. 1375: 
544. - 2. H. Barnekow, broder til Detlev 
Barnekow. 1374-76: 430. - 3. H. Bo- 
nynghusen, i Stralsund. 1373: 292. - 4. 
H. Dudesche, har bod i Ystad. 1371: 137. 
- 5. H. Elmhorst, i Stralsund. 1371: 153. 
- 6. H. Günter, overfaldes i Skåne. 1373: 
327. - 7. H. van dem Hagen, i Lübeck. 
1371: 17. - 8. H. Henriksen, sælger gods 
til kong Valdemar Atterdag. 1374: 416. - 
9. H. Hoppenrode, i Flensborg. 1375: 
438. - 10. H. van der Jura, ridder. 1373: 
317. - 11. H. Kaporie, rådmand i Dorpat. 
1371: 125. - 12. H. Kleek, rådmand i 
Harderwijk. 1371: 125. - 13. H. Kröpe
lin, rådmand i Wismar. 1371: 48, 125. 
1373: 287. 1374: 370, 386. - 14. H. v. 
Lipen, i Stralsund. 1375: 500. - 15. H. 
Minne, borger i Ribe. 1375: 454. - 16. H. 
Nyman, skipper. 1371: 88. - 17. H. 
Osenbrugge, rådmand i Lübeck. 1371: 34, 
48, 125, 138. 1372: 228. 1373: 287. 1374: 
370, 386. 1375: 482, 489. - 18. H. Ribe, 
rådmand i Stralsund. 1374: 342. - 19. H. 
v. Rode, rådmand i Stralsund. 1371: 34, 
48, 125. 1374: 386. - 20. H. Schonen
berg, udsteder testamente (i Lübeck). 
1371: 69. - 21. H. Voswinkel, død i 
Ålborg, broder til Goswin. 1374: 400. - 
22. H., søn af Adelheid. 1372: 172.

Hertsberghe se Johannes. 
Hervard se Peder.
Heyde se Gerhard, Johan og Tideke. 
Heydem se Henrik.
Hildeborg: 1. H., priorinde i Ring kloster.

1371: 83. - 2. H., betænkes i Niels 
Erlandsens testamente. 1372: 179.

Hildesem se Michael.
Hjort se Steffen.
Holbæk se Anders.
Holger Gregersen, ridder. 1374: 355. 1375: 

471, 493.
Holk se Erik og Lave.
Holloger se Everhard.
Hondorp se Henrik.
Honstede se Thomas.
Hoppenrode se Herman.
Horborg se Bertram.
Horn se Michael.
Hoyers se Heine.
Hugo: 1. H. Fabri, pavelig auditør. 1372: 

193. - 2. H. van Lochen (Lochten), 
rådmand i Zierikzee. 1371: 125. 1374: 
386. 1375: 482.

Hummersbutel se Hartvig og Johan.
Huskummer se Gerhard Ketelhot.
Hvas se Lars.
Hvid se Peder.

I
Ida, frue, får gods af Eskil Brødpenge. 1375: 

562.
Ilow se Johan.
Ingeborg: 1.1., afdød, datter af kong Valde

mar 4. Atterdag, ~ hertug Henrik 3. af 
Mecklenburg. 1371: 131. 1375: 531. - 2. 
I., frue, enke efter Niels Bugge. 1373: 320.

Ingefred, datter af Hagbard Jensen, ~ Peder 
Bonde. 1372: 216.

Ingemar Esbernsen af Store-Heddinge. 
1372: 174.

Ingerd: 1.1., datter af fru Kristine af Bjergby, 
~ Peder Ebbesen af Ellinge. 1371: 79. 
1372: 163. - 2. I., frue, af Skærsø, enke 
efter Ove Steg. 1371: 159.

Innocens 6., afdød pave. 1375: 539.
Is se Anders Nielsen.
Itzehude se Burchard.
Ivan: 1. I. Staverby Krummedige, holstensk 

væbner. 1372: 239. 1375: 446. - 2. I.
Walstorp, kaldet Perdeshoft, holstensk 
væbner. 1374: 373.
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Ivar: 1. I. Ivarsen, bevidner brev af Niels 
Esgesen. 13 74: 390. - 2. I. Kristiansen, 
væbner. 1372: 223. - 3.1. Lykke, væbner. 
1373: 281. 1374: 426. - 4. I. Nielsen, 
ridder, fader til Erik Ivarsen. 1374: 408. 
1375: 434.

J
Jacobus (Vannis), i handelshuset Alberti 

Antichi i Firenze. 1374: 376.
Jakob: I. Gejstlige: 1. J., broder, biskop af 

Viborg. 1 3 72: 209, 210, 21 1, 212. 1373: 
259, 280. 1374: 353, 355, 375, 379, 380, 
428. - 2. J. Krumbeke, ærkedegn i 
Tribsees, kannik i Lübeck, subkollektor. 
13 72: 203. - 3. J. Nielsen, magister, 
kannik i Roskilde og Uppsala. 1372: 
168, 169. - 4. J. Meyter, hr., vistnok 
kannik i Brügge. 1375: 487. - 5. J., 
broder, pavelig pønitentiar for 
Danmark. 1371: 7, 9. - 6. J. Troelsen, 
hr., vistnok præst. 1373: 263.

II. Verdslige: 1. J. Absalonsen, be
vidner brev af Jens Holgersen. 1375: 
493. - 2. J. Blok, forhen fæster i 
Svejstrup. 1375: 451. - 3.J. Esbernsen, 
på Varde sysselting. 1371: 77. - 4. J. 
Grawetop, »fede«, skipper fra Rostock. 
1371: 125. - 5. J. Halvegge, får gods af 
Helenborg Olufsdatter. 1374: 389. - 6. 
J. Herlugsen, afdød, ~ Marina Esgers
datter. 1373: 305, 333. - 7. J. Jensen, 
borgmester i Ribe. 1375: 538. - 8. J. 
Kalv, søn af Erland Kalv. 13 72: 170. - 
9. J. Karse, broder til Folmer Karse. 
1375: 556. - 10. J. Klot (Jul), rådmand 
i Ribe. 1374: 362, 363. - 11. J. Krage, 
væbner, ~ Kristine, søster til Jens 
Grubbe. 1371: 79, 80, 81. Omkr. 1371: 
162. - 12. J. Madsen, Oluf Degns 
frænde. 1372: 232. - 13. J. Mannes
sen, rådmand i Briel. 1371: 125. - 14. 
J. Mogensen af Ellinge, væbner. 1371: 
79, 80. - 15. J. Nielsen, høvedsmand 
på Søborg og Gurre. 1371: 93, 94, 95, 
96, 104, 105, 115, 116. - 16. J. Nielsen 
af Vognserup, væbner. 1371: 79, 80. - 
17. J. Nielsen af Vanstadtorp, fader til

Elene. 1372: 179. - 18. J. Nielsen, 
bevidner brev af Niels Jensen af Torp ( = 
nr. 17?). 1371: 31. - 19. J. Nielsen, i 
Skanør. 1372: 179. - 20. J. Nielsen, har 
taget strandingsgods i Øresund. 1373: 
290. - 21. J. Olufsen (Lilje-Lunge), 
ridder. 1371: 8, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 
115, 116. 1372: 174. 1373: 259, 279, 
305. 1374: 359, 375. 1375: 541. - 22. 
J. Pedersen, tømrer. 1372: 205. - 23. J. 
Pleskow, borgmester og rådmand i 
Lübeck. 1371: 34, 48, 91, 125, 138. 
1373: 285, 287. 1374: 370, 386. 1375: 
457, 460, 482, 524, 527, 528. - 24. J. 
Rask, fæster i Borup. 1373: 305. - 25. 
J. Roggen, broder til Peter Roggen. 
1371: 151. - 26. J. Skrædder, i Ros
kilde. 1372: 232. - 27. J. Vind, i 
Nyborg. 1371: 2. - 28. J., i Niels 
Erlandsens gård,~ Katerine. 1372: 179. 

Jan Rover, rådmand i Deventer. 1371: 
125.

Jaroslav, ærkebiskop af Gnesen. 1372: 166. 
Jens (se også Jan, Jesse, John, Jon og

Jöns): I. Gejstlige: 1. J., biskop af Ribe. 
1372: 165, 209, 210, 211, 212. 1374: 
353, 374, 375, 379, 380, 384, 405, 428. 
1375: 456, 458, 486, 542. - 2. J. 
Henzesen, johanniterbroder, kommen- 
dator i Antvorskov kloster. 1371: 26. - 
3. J. Jul, prior i Odense St. Knuds 
kloster. 1374: 384, 407. 1375: 510. - 4. 
J. Bonde, afdød ærkedegn i Ribe. 1372: 
208. 1374: 363, 385. 1375: 538. - 5. J. 
Hennekesen, provst i Roskilde. 1372: 
195, 200. 1373: 271, 272. - 6. J. 
Kappelgård, afdød provst i Roskilde. 
1372: 200. - 7. J. Wannekesen, provst i 
Slesvig. 1374: 353. 1375: 445, 505. - 8. 
J., provst i Børglum. 1374: 372. 1375: 
470. - 9. J. Erlandsen, (kannik i Lund), 
afdød, broder til Niels Erlandsen. 1372: 
179. - 10. J. Falster, kannik i Lund. 
1372: 179. - 11. J. Henriksen, kannik i 
Lund. 1371: 149. 1372: 179, 205. - 12. 
J. Nielsen, kannik i Århus. 1371: 29. - 
13. J. Sommer, kannik i Lund. 1371: 6. 
1372: 179. - 14. J., sognepræst i
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Kundby. 1371: 79, 80. - 15. J., sogne
præst i Lintrup. 1375: 488. - 16. J., 
sognepræst i Lørslev. 1371: 18. - 17. 
J., sognepræst i Sørup. 1372: 223. - 18. 
J. Tokkesen, præst (1404). 1372-1404: 
257 (note). - 19. J. Krafse, munk i 
Esrom kloster. 1371: 58. - 20. J., 
munk i Æbelholt kloster. 1372: 232.

II. Verdslige: 1. J. Absalonsen (Ul- 
feld), ridder. 1371: 93, 94, 95, 96, 104, 
105, 115, 116. 1374: 408. 1374-80: 431. 
- 2. J. Andersen (Brok), ridder, senere 
drost. 1373: 280, 281. 1374: 366, 375. 
1375: 544. - 3. J. Andersen, får gods i 
pant af Niels Esgesen. 1374: 390. - 4. 
J. Asgotsen, bevidner breve af Niels 
Knudsen og Peder Sture. 1375: 470, 
474. - 5. J. Assersen, pantsætter gods 
til Jens Rødmersen. 1373: 335. - 6. J. 
Eriksen Bang, rådmand i Odense. 1372: 
242. - 7. J. Borkvardsen, borger i 
Flensborg. 1375: 438. - 8. J. Brun, 
fæster i Stenum. 1375: 434. - 9. J. Dår- 
svend, foged i Slagelse. 1375: 477. - 
10. J. Degnsen, foged i Gudme h. 1372: 
216. - 11. J. Bondesen Due, erhverver 
gods fra Marina Esgersdatter. 1373: 333. 
- 12. J. Est (Ulfeld), bevidner brev af 
Erik Ivarsen. 1374: 408. - 13. J. Gam
mel, på Vendsyssel bygdeting. 1374: 
372. - 14. J. Genvejr, søn af Jens 
Absalonsen, ~ Kristine. 1374-80: 431. 
- 15. J. Grubbe af Smerup, broder 
til Kristine. 1371: 81. - 16. J. Hag- 
bardsen, søn af Hagbard Jensen, bro
der til Hagbard, Ingefred og Niels. 
1372: 216. - 17. J. Hermansen, borger 
i Ribe. 1375: 538. - 18. J. Holgersen 
(Urup) af Ugerup ~ Kristine Absa- 
lonsdatter. 1375: 493. - 19. J. Jakob
sen, væbner. 1371: 6. - 20. J. Jensen af 
Tjæreby. 1375: 559. - 21. J. Jensen af 
Toft. 1373: 282. - 22. J. Jensen, Jakob 
Krages frænde. Omkr. 1371?: 162. - 
23. J. Kallesen, på Risby herredsting. 
1374: 396. - 24. J. Kirt, borger i Ribe. 
1375: 454, 538. - 25. J. Knudsen, 
ridder. 1375: 507. - 26. J. Leken, be

vidner brev af Anders Jakobsen. 1 37 3: 
393. - 27. J. Ludvigsen, har ejet gods i 
Lund. 1372: 179. - 28. J. Lund,
væbner. 1371: 6, 31. - 29. J. Madsen af 
Ravnholt. 1372: 216. - 30. J. Mus, er
hverver gods af Bo Leigel og afstår gods 
til kong Valdemar Atterdag. 137^: 467, 
516. - 31. J. Nielsen, ridder. 1 373: 
279, 280. 1375: 548. - 32. J. Nielsen, 
afdød ridder, broder til Elisabeth ~ 
Anders Pedersen af Hvidkilde. 1374: 
366. - 33. J. Nielsen af Svenstorp, 
afdød, fader til kanniken Niels Jensen. 
1371: 86. 1372: 214. - 34. J. Nielsen af 
. . . ., har afstået gods i Skast. 1371: 77. 
- 35. J. Nielsen, fæster i Våggarp. 
1371: 135. - 36. J. Næve, væbner. 
1375: 548, 554. - 37. J. Olufsen af 
Falster. 1374: 417. - 38. J. Olufsen, på 
Varde sysselting. 1371: 77. - 39. J. 
Ormsen, fæster i Kundby. 1371: 19. - 
40. J. Pallesen af Hvorslev. 1374: 425. - 
41. J. Pele, høvedsmand på Kalø. 1371: 
29, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 1 15, 116. - 
42. J. Plads, væbner. 1372: 163. - 43. 
J. Povlsen, afdød, ~ Katerine. 1373: 
336. - 44. J. Povlsen, skøder gods til 
Niels Gagge. 1375: 478. - 45. J. Rå
buk, afdød, ~ Petronilla Pedersdatter. 
1375: 561. - 46. J. Rud, væbner, hø
vedsmand på Korsør. 1371: 93, 94, 95, 
96, 104, 105, 115, 116. 1374: 366. 1375: 
499, 544. - 47. J. Rødmersen, erhver
ver gods fra Jens Assersen og Petronilla 
Pedersdatter. 1373: 335. 1375: 561. - 
48. J. Skytte, borger i Helsingborg. 
1371-80: 35. - 49. J. Smeger, afdød 
ridder, ~ Beke. 1375: 519. - 50. J. 
Strangesen, får gods i pant af Peder 
Sture og Sigvard Jensen. 137^: 474. - 
51. J. Tormundsen (Skernov), får gods i 
pant af hertug Henrik af Sdrj. 1372: 
206. 1373: 260. - 52. J. Troelsen, ejer 
gård i København. 1374: 347. - 53. J. 
Tuesen, sælger gods til Bo Pedersen. 
1373: 325. - 54. J. Uffesen, lejer åle
gård af Ring kloster. 1371: 83. - 55. J.
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Vognsen, fæster i Saltum. 1375: 434. - 
56. J., søn af Lars Jensen. 1374: 372.

Jensike, Paris, ridder. 1371: 93, 94, 95, 96, 
104, 105, 115, 116.

Jernkæft se Peder.
Jesse (se også Johan): 1. J. Friis, væbner. 

1373: 281. - 2. J. Frost, væbner. 1373: 
279. - 3. J. Hagel, aflægger løfte sam
men med Niels Maltesen. 1373: 282. - 
4. J. Stade, på Risby herredsting. 1374: 
396. - 5. J. Svendsen, bevidner brev af 
Anders Svendsen af Svejstrup. 1375: 
451. - 6. J. Vognsen, på Risby herreds
ting. 13 74: 396. - 7. J., har deltaget i 
overfald på Nicolaus Suhm. 1374: 403.

Johan (se også Hannes, Hans, Jan, Johan
nes og John). I. Gejstlige: 1. J., ærkebis
kop af Mainz. 1372: 186. - 2. J., ærke
biskop af Riga. 1375: 465. - 3. J., 
afdød biskop af Abo. 1371: 42. - 4. J., 
biskop af Augsburg. 1371: 71, 72, 73. 
1372: 188. 1373: 273. - 5. J. af Gu
densberg, franciskanermunk, magister, 
biskop af Slesvig. 1375: 439, 440, 441, 
442, 443, 476, 558. - 6. J. v. Zesters- 
fleth, dekan i Bremen. 1373: 323. - 7. 
J., dekan i Lübeck. 1375: 457, 460, 505. 
- 8. J. Bützow, provst i Odense. 1371: 
27. - 9. J., provst ved St. Pauls kirke i 
Halberstadt. 1371: 4. - 10. J., provst i 
Lübeck. 1371: 5, 25. 1375: 457, 460. - 
11. J. de Grodkow, magister, kannik i 
Gnesen, kong Valdemar Atterdags læge. 
1372: 166, 167. - 12. J. Sidenlif, kan
nik i Slesvig. 1371: 74. - 13. J. Bremer, 
præst i Bremen stift, subkollektor. 1372: 
184. 1373: 270. - 14. J. Bukow, sogne
præst i Neu-Bukow. 1373: 321. - 15. J. 
Ilow, præst. 1372: 222. - 16. J. Revent- 
low, klerk i Odense stift, i biskop Ber
tram af Lübecks tjeneste. 1371: 15. - 
17. J. Kromen, evig vikar i Lübeck. 
1373: 293. - 18. J. Luman, vikarpræst i 
Kiel. 1371: 67, 68. - 19. J. Sehusen, 
kejserlig notar. 1371: 68. - 20. J. Stu- 
reman, rådsnotar i Stettin. 1371: 48. 
1373: 287. - 21. J. Wardenberg, En
gelbert v. Oyens notar. 1372: 214.

II. Verdslige: 1. J. 2., hertug af 
Bayern, søn af Stefan den ældre, broder 
til Frederik og Stefan den yngre. 1371: 
55, 70. 1373: 295 , 296. - 2. J. 1., her
tug af Mecklenburg, broder til Albrecht. 
1372: 175, 176. 1373: 291. - 3. J., 
markgreve af Brandenburg, broder til 
Sigismund og Wenceslav. 1374: 371, 
377. - 4. J., greve af Hoya. 1372: 213, 
218. - 5. J. 5., herre til Werle. 1372: 
175, 176. - 6. J. v. Ankern, har gælds
krav på Gerhard Kræmmer fra Slesvig. 
1375: 537. - 7. J. Bokholt, rådmand i 
Greifswald. 1375: 503. - 8. J. Bojeneve, 
hertug Albrechts foged i Schwerin. 
1373: 311. - 9. J. Brunsvig, har ejet 
bod i Skanør. 1373: 261. - 10. J. 
Dargetzow, rådmand i Wismar. 1371: 
48, 125. - 11. J. Durekop, rådmand i 
Riga. 1375: 482. - 12. J. af Exen, 
betaler bod til Jens Dårsvend. 1375: 
477. - 13. J. Hermansen Greverod, 
rådmand og borger i Ribe. 1372: 208. 
1372-1404: 257. 1372-1411: 258. 1374: 
362, 363. 1375: 454, 538. - 14. J. 
Grifenberg, rådmand i Stralsund. 1374: 
403. - 15. J. v. d. Havene, sælger bod 
til Eggert Rosenveld. 1373: 261. - 16. 
J. Helmikes, hamburgsk løber. 1373: 
326. - 17. J. v. Heyde, rådmand i 
Stralsund. 1373: 327. - 18. J. Hum
mersbüttel, ridder. 1372: 220. - 19. J. 
Kempe, i Stralsund. 1372: 202. - 20. J. 
Knorre, tolder i Malmø. 1371: 88. - 
21. J. Kolberg, i Stralsund. 1372: 202. - 
22. J. Korn (Tegemad?), væbner. 1375: 
446. - 23. J. v. Kuren, pantsætter gods 
til Godskalk Skarpenberg. 1373: 320. - 
24. J. v. Kyritz, rådmand i Rostock. 
1371: 34, 48. - 25. J. Lange, rådmand 
i Lübeck. 1371: 125. 1374: 386. 1375: 
489, 527, 528. - 26. J. Lensan, i Stral
sund. 1373: 314. - 27. J. v. Lohe, 
rådmand i Thorn. 1371: 48, 125. - 28. 
J. Lutterman, hamburgsk løber. 1375: 
557. - 29. J. v. Lübeck, bymand i 
København. 1374: 347. - 30. J. v. d. 
Mole, rådmand i Reval. 1371: 125. -
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31. J.v. Münster, har fået anbefalings
brev til kong Valdemar Atterdag. 1375: 
494. - 32. J. Nachtraven, rådmand i 
Rostock. 1372: 228. 1373: 287. 13 75: 
489, 524, 527, 528. - 33. J. Parow, i 
Stralsund. 1372: 227. - 34. J. Pertzeval, 
rådmand i Lübeck. 1371: 34. 1373: 287. 
1374: 370. 1375: 482. - 35. J. Plade
slager ~ Gertrud. 1375: 538. - 36. J. 
Pust, under kong Albrecht af Sveriges 
beskyttelse. 1372: 225. - 37. J. v. Pöl, 
afdød, broder til Tideman v. Pöl. 1371: 
150. - 38. J. Ratzeborg, i Stralsund. 
1373: 314. - 39. J. van Ripen (Riper), 
borger i Ribe. 1374: 363. 1375: 454. - 
40. J. Ruge, rådmand i Stralsund. 1371: 
48, 125. 1372: 228. 1373: 287. 1374: 
386. 1375: 459, 482, 489, 524, 527, 528. 
- 41. J. Rumeschotelen, sælger gods til 

Johan Schiphorst. 1372: 185. - 42. J. 
Schepenstede, rådmand i Lübeck. 1371: 
125. - 43. J. Scheme, afdød, broder til 
kanniken Ludvig. 1371: 85. - 44. J. 
Schinkel, i Stralsund. 1371: 154. - 45. 
J. Schiphorst, byldestikker. 1372: 185. -

46. J. Schoping, i Lübeck. 1371: 17. 
1375: 494. - 47. J. Tirbach, høveds
mand på Vordingborg. 1371: 93, 94, 95, 
96, 104, 105, 115, 116. - 48. J. Trep
tow, afdød, broder til Arnold Treptow. 
1371: 152. - 49. J. Wartberg, borger i 
Lübeck. 1371: 48, 92, 125. - 50. J. 
Westerrode, rådmand i Thorn. 1374: 
370. - 51. J. Westfal, preussisk foged i 
Skåne. 1374: 386. 1375: (482), (524). - 
52. J. Vinke, rådmand i Dorpat. 1375: 
482. - 53. J. Winman, død i Næstved. 
1373: 292. - 54. J. Wren, rådmand i 
Stralsund. 1371: 48, 125. 1374: 370, 
386. - 55. J. Zurow, rådmand i Wis
mar. 1372: 228. 1373: 287. - 56. J., 
Henrik Eggenhagens tjener. 1375: 495.

Johanne Nielsdatter, enke efter Anders 
Jensen af Estrup, søster til Esger Brok. 
1372: 164.

Johannes (se også Henneke, Henning, 
Jan, Jens, Jensike, Jesse, Johan, John og 
Jon): 1. J. 22., afdød pave. 1371: 145. -

2. J., ærkebiskop af Prag. 1374: 353. - 
3. J. de Silvis, dekan ved St. Agricol i 
Avignon. 1371: 16, 25, 87, 143. 1372: 
167, 169, 222. 1375: 436, 465. - 4. J. 
Mauberti, kantor i Noyon, kannik i 
Cambrai, nuntius og kollektor. 1371: 
37, 44, 75. 1373: 309. 1374: 376. - 5. 
J. de Hertsberghe, kannik ved St. Dona- 
tian i Brügge. 1375: 487. - 6. J. de 
Platea, kannik ved St.Donatian i Brügge. 
1375: 487. - 7.J. Sluter, kannik ved St. 
Donatian i Brügge, biskop Henrik af 
Slesvigs subkollektor. 1372: 235. 1375: 
487.

John: 1. J., hertug af Lancaster, konge af 
Kastilien og Leon, søn af kong Edvard 
3. af England. 1371: 90. - 2. J. Froille, 
forhen escheator i Southamptonshire. 
1375: 540. - 3. J. Palmer, Adam Stab
les lærling. 1375: 550. - 4. J. Sout
ham, borger i London. 1375: 550. - 5. 
J. de Uppyngham, engelsk klerk. 1375: 
540.

Jon: 1. J. Sakstorp, kannik i Lund. 1372: 
179. - 2. J. Jensen, sognepræst i Må- 
rup. 1374: 372. - 3. J. (Nielsen) Bille 
(af Solbjerg). 1375-80: 567. - 4. J. 
Bosen, på Varde sysselting. 1371: 77. - 
5. J. Skomager, i Ribe. 1374: 361, 362.

Jordan: 1. J. Pingel, præst i Bremen stift. 
1375: 460. - 2. J. Latendorp, væbner. 
1374: 396.

Josef: 1. J. Nielsen, afdød ærkedegn i 
Lund. 1374: 382. 1375: 475, 509. - 2. 
J. Erlandsen, broder til Niels Erlandsen. 
1372: 179. - 3. J. Nielsen, betænkes i 
Niels Erlandsens testamente. 1372: 179. 
- 4. J., fæster i Bennebo. 1371: 19.

Jul se Jens.
Jura se Herman.
Jøde Brynjulvsen, i mageskifte med Øm 

kloster. 1375: 520.
Jöns: 1. J. fra Burs, kannik i Lund og Lin- 

köping, provst over det sydlige Godand. 
1373: 289. - 2. J. Djäkn, erhverver 
gods af Linköping franciskanerkloster 
1371: 132.
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K
Kås se Kristian.
Kabok se Fredbjørn og Heine.
Kaie v. Rantzau, holstensk ridder. 1374: 

373.
Kalchovst se Niels.
Kalle Jensen fra Fuglse h. ~ Helene. 

1373: 317.
Kalsow se Bertold.
Kalv Hovesen, har rejst uretmæssigt krav 

på gods. 1375: 447.
Kalv se Erland og Jakob.
Kaporie se Herman.
Kappelgård se Jens.
Kåre se Peder.
Karl: 1. K., afdød kannik i Lund. 1372: 

179. - 2. K. 4., romersk kejser. 1371: 
70, 146. 1372: 175, 218. 1373: 276, 295, 
296. 1374: 364, 365, 367, 377. 1375: 
526, 531. - 3. K. Nielsen, betænkes i 
Niels Erlandsens testamente. 1372: 179. 
- 4. K. Ulfsson, svensk ridder, kong 
Albrechts marsk. 1371: 23.

Karse se Folmer og Jakob.
Kasimir 4., hertug af Pommern-Stettin, 

broder til Bugislav 7. og Swantibor 3. 
1371: 59, 60, 146. 1372: 175. 1374: 
(377).

Katerine: 1. K. ~ Anders Nielsen Is. 1375: 
492. - 2. K., enke efter Jens Povlsen. 
1373: 336.

Kedernere se Nicolaus.
Kegeler se Konrad.
Kempe se Johan.
Ketelhot se Gerhard Huskummer og 

Mathias.
Kid se Niels.
Kirt se Jens.
Kjeld Tuesen, betænkes i Niels Erland

sens testamente. 1372: 179.
Klaus (se også Nicolaus): 1. K., greve af 

Holsten, broder til Henrik 2. 1371: 51, 
70, 89. 1372: 170. 1373: 266, 267 (note), 
326. 1374: 348. 1375: 445, 446, 526, 
536, 557. - 2. K. v. Divitz, pommersk 
væbner. 1375: 547. - 3. K. Godman, 
på Risby herredsting. 1374: 396. - 4. 
K. Meseke Krummedige, holstensk rid

der, broder til Burchard. 1372: 239. 
1375: 446. - 5. K. Limbæk (Kudy), 
ridder, broder til Lyder Limbæk. 1373: 
(266). - 6. K. Limbæk (Mulerth), rid
der, drost. 1373: 266, 267. - 7. K. 
Limbæk, søn af Lyder Limbæk, broder 
til Blixe og Henneke. 1373: 267. 1375: 
536. - 8. K. Skepeles, overdrager Hol
bæk til dronning Margrete. 1375: 544. - 
9. K. Tysker, købmand. 1371: 2, 10. - 
10. K. Weitendorp, borger i Rostock. 
1372: 240. - 11. K. Zernin, foged i 
Helsingborg. 1375: 527. - 12. K., 
Klaus Weitendorps brodersøn. 1372: 
240.

Kleek se Herman.
Klement: 1. K. Nielsen, kannik i Lund. 

1371: 6. 1372: 179. - 2. K. Sene, skæn
ker gods til Antvorskov kloster. 1372: 
252. - 3. K., fæster i Hjembæk. 1371: 
19.

Klingenberg se Tideman.
Klot se Jakob.
Klumpfod se Peder Nielsen.
Knighton se Radulf.
Knochenhauer se Nicolaus.
Knop se Henrik. 
Knorre se Johan.
Knud: 1. K. Nielsen, borger i Slagelse. 

1372: 253. - 2. K. Pedersen, på Morsø 
Nørre herredsting. 1371: 18. - 3. K. 
Stubbe af Brynneslöv. 1372: 178. - 4. 
K., søn af Lars Jensen. 1374: 372. - 5. 
K., Niels Erlandsens svend. 1372: 179. 
- 6. K., Niels Erlandsens svend. 1372: 
179.

Knvstelin se Stefan den yngre.
Koesfeld se Gerhard.
Kolberg se Johan.
Konerow, fra Greifswald. 1375: 482. 
Konow se Nicolaus.
Konrad: 1. K., afdød biskop af Øsel. 1374: 

394. - 2. K. Schönecker, kannik i Bre
men. 1373: 323. - 3. K., skatmester i 
Bremen. 1372: 203. - 4. K. Rore- 
brand, evig vikar i Lübeck. 1373: 293. 
1375: 457, 460. - 5. K. Kegeler, råd
mand i Reval. 1373: 287. - 6. K. van
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Milow, ridder. 1373: 317. - 7. K. 
Moltke, senere af Redebas, væbner, hø
vedsmand på Varberg. 1371: 93, 94, 95, 
96, 104, 105, 115, 116. 1372: 182. 1373: 
266, 279. 1374: 355. 1375: 543, 547. - 
8. K. van der Osten, ridder. 1371: 127. 
- 9. K. Unrow, foged i Falsterbo. 1375: 
524, 527.

Korn se Johan.
Koseke se Burchard.
Ko vold se Bruno.
Krafse se Jens.
Krage se Jakob.
Kristian: 1. K., hr., i Dalby kloster. 1372: 

179. - 2. K. Sellentin, præst. 1375: 503. 
- 3. K. Berg ~ Tibbe. 1375: 459. - 4. 
K. Frellesen, får gods i pant af hertug 
Henrik af Sdrj. og erhverver gods i 
Ribe, Hillerup og Lille-Darum. 1371: 
11. 1372: 208. 1374: 361, 362, 363, 385, 
387. 1375: 538. - 5. K. Kås, har pant
sat gods til Niels Pallesen. 1371: 77. - 
6. K. Kule, ridder, høvedsmand på Ål
holm. 1371: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 
115, 116, 131. 1373: 266, 279. 1374: 
375. - 7. K. Munk, bevidner brev af 
Niels Esgesen. 1374: 390. - 8. K. Ven
delbo, ridder. 1371: 21. 1373: 280, 281, 
282. 1374: 375. 1375: 523. - 9. K., 
fæster i Hjembæk. 1371: 19.

Kristine: 1. K. Absalonsdatter ~ Jens Hol- 
gersen af Ugerup. 1375: 493. - 2. K. 
Tyges, frue, skøder gods til Absalon 
Mogensen. 1372: 254. - 3. K. Vos af 
Bocholt, søster til Arnold Vos. 1374: 
353. - 4. K. af Bjergby, frue, moder til 
Ingerd. 1371: 79, 80. 1372: 163. - 5. 
K., frue, enke efter Lars Hvas. 1371: 53. 
- 6. K. Jens Genvejr og 2) ~ Hartvig 
Bryske. 1374-80: 431. - 7. K. ~ Lars 
Dansson af Bjårsvik, søster til Niels Jen
sen Fed. 1373: 262. - 8. K., borger i 
Malmø, søster til Lorenz Gerle, ~ Hen
rik v. Rinteln. 1371: 17. - 9. K., søster 
til Jens Grubbe, ~ Jakob Krage. 1371: 
81. - 10. K., søster til Trued Hase den 
yngre af Ortofta. 1372: 179.

Kristoffer: 1. K. 1., forhen konge, fader til

Erik 5. Glipping. 1374: 374. - 2. K. 
Eriksen, afdød ridder, ~ Helene. 1372: 
233.

Krog se Niels.
Kromen se Johan.
Krüdener se Didrik.
Krumbeke se Jakob.
Krummedige se Burchard, Hartvig Brøger, 

Henneke Wittekop, Ivan Staverby og 
Meseke.

Kræmmer se Gerhard, Henrik og Henze. 
Krönevitze se Reimer.
Kröpelin se Arnold og Herman.
Kule se Kristian.
Kulen se Hannes.
Kulpe se Ludolf.
Kummerow se Otto.
Kunigunde, hertuginde af Slesvig og Sdrj., 

~ hertug Henrik. 1375: 507.
Kuno, ærkebiskop af Trier. 1373: 322. 

1374: 353.
Kuren se Johan.
Kurier se Herbord.
Kyritz se Johan.
Kærv se Niels.
Köller se Nicolaus.
Königsmark se Herbert.
Kopeke Grevesmølen, bymand i Køben

havn. 1374: 347.
Køtelberg se Henning.

L
Laie se Troels.
Lambert: 1. L. v. Alden, afdød kælder

mester i Verden. 1371: 145. - 2. L. 
Olufsen, afdød kannik i Roskilde. 1372: 
200. - 3. L. v. Borke, i Lübeck. 1373: 
308. - 4. L. van Ertborn, rådmand i 
Elburg. 1371: 125. - 5. L. Morrian, i 
Stralsund. 1371: 153. - 6. L. Weiten- 
dorp, i Stralsund. 1371: 151. - 7. L. 
Witte, borgmester i Rostock. 1372: 172.

Lancken se Bernhard, Hans, Henrik og 
Rikman.

Lang se Niels.
Lange se Arnold, Godskalk og Johan.
Langsom se Peder.
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Lars (se også Lorenz): 1. L. Boberg, bis
kop af Våsterås. 1371: 86, 87. 1372: 214. 
- 2. L., kannik i Lund. 1372: 179. - 3. 
L., tilsynsmand i koret i Lund. 1372: 
179. - 4. L. Bjørnsen, får gods i pant af 
Bent Knudsen. 1372: 173. - 5. L. 
Dansson af Bjårsvik ~ Kristine. 1373: 
262. - 6. L. Fin, afdød, ~ Margrete. 
1371: 160. - 7. L. Hågensen, bevidner 
brev af Bent Knudsen. 1372: 173. - 8. 
L. Hvas, afdød ridder, ~ Kristine. 1371: 
53. - 9. L. Jensen, »hovsinde«, afdød, 
fader til hr. Niels Hadde, Jens, Knud og 
Mads. 1374: 372. - 10. L. Jonsen, 
afdød drost. 1372: 221, 223, 231. 1374: 
381. - 11. L. Olufsen af Øse. 1371: 77. 
1373: 298, 299. - 12. L. Pedersen af 
Bronnestad. 1371: 31. - 13. L. Rud, 
står i gæld til Næstved St. Peders kloster. 
1372. 244.

Lasbek se Henneke. 
Latendorp se Jordan.
Lave: 1. L. Degn, kong Valdemars og 

hertug Henriks justitiar. 1375: 488. - 
2. L. Esbernsen, på Varde sysselting. 
1371: 77. - 3. L. Holk, erhverver gods 
af præsten Vilhelm og bevidner brev af 
Bo Leigel. 1372: 234. 1375: 467. - 4. 
L. Tagesen, bevidner brev af Bo Leigel. 
1375: 467. - 5. L., fæster i Tvderup. 
1371: 19.

Leek Ofradsson, svensk ridder. 1371: 50. 
Leigel se Bo.
Leken se Jens.
Lemhus se Heine.
Lende se Povl.
Lensan se Johan.
Lille se Niels Lille Stålø.
Limbæk se Blixe, Godskalk, Henneke, 

Klaus, Lyder og Timme.
Lipen se Herman.
Lippold van der Osten, ridder. 1371: 127. 
Lise se Svend.
Lochen se Heine og Hugo.
Lohe se Johan.
Lorenz: 1. L., herre til Werle. 1372: 175, 

176. - 2. L. Gerle, broder til Kristine. 
1371: 17.

Loten se Herman.
Ludolf: 1. L. Giese, rådmand i Stralsund. 

1374-76: 430. - 2. L. v. Gothland, 
rådmand i Rostock. 1375: 489. - 3. L. 
v. Kulpe, rådmand i Stralsund. 1371: 
34, 48, 125. 1374: 370, 386. 1375: 503. 
- 4. L. Niendorp, rådmand i Rostock. 
1371: 34, 125. 1375: 489. - 5. L. 
Sotemund, rådmand i Anklam. 1371: 
34, 125.

Ludvig: 1. L., kannik i Minden, broder til 
Johan v. Scherne. 1371: 85. - 2. L., 
konge af Ungarn. 1371: 70. - 3. L. den 
ældre, afdød markgreve af Branden
burg. 1371: 59, 60. - 4. L. Romeren, 
afdød markgreve af Brandenburg. 1371: 
59, 60.

Luman se Johan.
Lund se Jens og Peder.
Lunow se Hedenrik.
Luttermann se Johan.
Lübeck se Johan og Sigfred.
Lydeke: 1. L. Bake, rådmand i Ribe. 1372: 

208. 1374: 362, 387. - 2. L. Arvesen 
Degn, pantsætter gods til kong Valde
mar Atterdag. 1373: 280, 281. - 3. L. 
v. Dortmund, i Stralsund. 1371: 153. - 
4. L. v. Kulpe se Ludolf v. Kulpe.

Lyder: 1. L. Limbæk, ridder, fader til 
Blixe, Henneke og Klaus. 1373: 266. 
1375: 536. - 2. L. Rutze, får tildømt 
gods i Hakelmark. 1374: 396.

v. d. Lühe se Henneke. 
Lykke se Ivar og Peder. 
Læter se Peder.

M
Mads (se også Masse, Mathias og Matteo): 

1. M. Elavsen, præst. 1374: 389. - 2. 
M. Kristiansen, i Ribe. 1374-86: 433. - 
3. M., søn af Lars Jensen. 1374: 372.

Magnus (se også Mogens): 1. M., afdød 
biskop af Våsterås. 1371: 40. - 2. M., 
konge af Sverige og Norge, fader til 
Håkon 6. 1371: 23 , 66. 1372: 228. 1373: 
306. 1375: 463, 485. - 3. M., hertug af 
Braunschweig-Lüneburg, hertug Erik 4.s
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svigerfader. 1371: 84, 89, 133. 1372: 
213, 218, 219. 1373: 276, 283. 1374: 
(377). - 4. M. 1., hertug af Mecklen- 
burg, søn af Albrecht 2., broder til Al
brecht og Henrik. 1373: 131. - 5. M. 
Bote, væbner. 1375: 446.

Mallin se Povl.
Malte Dus, væbner. 1373: 280.
Man Basse, ridder. 1371: 79, 80.
Mane se Detlev.
Manhagen se Henneke.
Margrete: 1. M., dronning af Norge, ~ 

Håkon 6., datter af Valdemar Atterdag. 
1371: 131. 1375: 452, 531, 532, 541, 
544, 546, 563. 1375-77: 566. 1375-80: 
567. 1375-1412: 568, 569, 570. 1340- 
1412: 571. - 2. M. Hagbards, enke 
efter Hagbard Jensen. 1372: 216. - 3. 
M. Hagbardsdatter, frue, søster til Hag
bard, Ingefred, Jens og Niels. 1372: 
216. - 4. M. Jakobsdatter, enke efter 
Erik Sjællandsfar, søster til Åstred Jen
sen Butze. 1371: 148. 1374: 345. - 5. 
M. Jakobsdatter, pantsætter gods til Pe
der Munk. 1371: 158. - 6. M. Jensdat
ter, enke efter en broder til Niels Er- 
landsen. 1372: 179. - 7. M. Nielsdat- 
ter, betænkes i Niels Erlandsens testa
mente. 1372: 179. - 8. M. ~ Anders 
Jakobsen af Tosterup. 1374: 393. - 9. 
M. ~ hr. Erik (Sjællandsfar), moder til 
Kristoffer Eriksen, ridder. 1372: (233). - 
10. M., enke efter Lars Fin. 1371: 160.

Marina: 1. M. Esgersdatter, enke efter 
Jakob Herlugsen. 1373: 305, 333. - 2. 
M. Jensdatter af Borsjd, enke efter Niels 
Hak af Hyby. 1371: 6. 1372: 180. - 3. 
M. Tygesdatter, har skødet gods til spe
dalskhuset ved Svendborg. 1374: 381. - 
4. M. ~ Bosse Paris. 1375: 518.

Markvard: 1. M. Bulle, præst i Rise. 1374: 
406. - 2. M. Ghodelant, kejserlig notar. 
1371: 74. - 3. M. Jensen, gejstlig i 
Slesvig stift, offentlig notar. 1373: 321. 
1374: 350. - 4. M. v. Woldehorn, 
gejstlig i Bremen stift, offentlig notar. 
1373: 323. - 5. M. Detlevsen, bevidner 
brev af Johan af Exen. 1375: 477. - 6.

M. Ede, borger i Greifswald. 1375: 503. 
- 7. M. Groper, ridder. 1375: 548. - 8. 
M. Harresen, på Risby herredsting. 
1374: 396. - 9. M. Konradsen, borg
mester i Ribe. 1374: 362, 363. 1375: 
488. - 10. M. Rolstorp, pantsætter 
gods til kong Valdemar Atterdag. 1375: 
517. - 11. M. Tribbow, borger i Stral
sund. 1374: 413. - 12. M. v. Wisch, 
aflægger kønsed sammen med Lyder 
Rutze. 1374: 396. - 13. M. Woldemars, 
rådmand i Hamburg. 1374: 412. - 14. 
M. Vorrad, rådmand i Stettin. 1375: 
482. - 15. M. af EgsmoseJ J72: 216.

Martin (se også Morten): 1. »lange« M., 
borger i Stralsund. 1374: 413.

Masse Henriksen, bevidner brev af Anders 
Svendsen af Svejstrup. 1375: 451.

Mathias: 1. M., biskop af Våsterås. 1372: 
168, 169. 1375: 436. - 2. M., sogne
præst i Hørby. 1371: 79, 80. - 3. M. 
Jensen, har overladt arvegods til Kri
stine Vos. 1374: 358. - 4. M. Ketelhot, 
ridder. 1373: 315, 317. 1374: 355. - 5. 
M. Stigsen, borger i Ribe. 1375: 454.

Matteo: 1. M., ærkebiskop af Palermo. 
1373: 302. - 2. M. di Meto, købmand i 
Firenze. 1371: 37, 44. - 3. M. (Vitte), i 
handelshuset Alberti Antichi. 1374: 376.

Mauberti se Johannes.
Meinerstorp se Henning, Henrik, Otto og 

Timme.
Meinhard: 1. M. Vredeland, evig vikar i 

Lübeck. 1373: 293. - 2. M. Wedeken, i 
Stralsund. 1372: 227.

Melchior, biskop af Osnabrück. 1374: 353. 
Meseke se Klaus Krummedige.
di Meto se Matteo.
Mette: 1. M., frue, enke efter hr. Peder 

Nielsen af Smerup. 1371: 18. - 2. M. 
- Niels Neck. 1374: 419.

Meyter se Jakob.
Michael (se også Mikkel): 1. M. Hildesem, 

evig vikar ved St. Nikolaj i Stralsund. 
1373: 321. - 2. M. Horn, pommersk 
væbner. 1373: 306. - 3. M. Skillyng, får 
befaling af kong Edvard 3. af England. 
1375: 540.



Mikkel-Nicolaus 379

Mikkel: 1. M., abbed i Sorø. 1375: 508. -
2. M. Jensen, i de fattiges hospital i 
Slagelse. 1375: 502. - 3. M. Myg, 
borger i Ribe. 1375: 538. - 4. M. 
Nielsen, får gods i pant af Erland Kalv. 
1372: 246. - 5. M. Nielsen, får gods i 
pant af Katerine, enke efter Jens Povl- 
sen. 1373: 336. - 6. M. Pedersen, 
borgmester i Helsingborg. 1371-80: 35. 
- 7. M. Ræv, fæster i Jyderup. 1371: 19. 
- 8. M., Niels Erlandsens dreng. 1372: 
179.

Middeneuntwey se Albrecht.
Milow se Konrad.
Minden se Henrik.
Minne se Herman.
Moder Mortens, står i gæld til Mogens 

Pedersen af Magiarp. 1371: 56.
Mogens: I. Gejstlige: 1. M., afdød biskop 

af Ribe. 1371: 43. - 2. M. Nielsen, 
dekan i Lund, forhen provst i Odense. 
1371: 27, 87, 143. 1372: 179. 1373: 315. 
1374: 384, 397. 1375: 452. - 3. M. 
Pedersen, kong Håkon 6.s og dronning 
Margretes husfælle, kannik i Roskilde. 
1375: 452. - 4. M. Jensen, forstander 
for spedalskhuset ved Svendborg. 1372: 
223.

II. Verdslige: 1. M. Hugleksen, står i 
gæld til Frederik Grip i Stralsund. 1371: 
137. - 2. M. Ingvarsen, borger i Ros
kilde. 1374: 389. - 3. M. Maltesen, skal 
genopføre og overlade Ørum til kong 
Valdemar Atterdag. 1373: 282. - 4. M. 
Mogensen, væbner. 1371: 18. - 5. M. 
Pedersen af Magiarp. 1371: 56.

Mole se Johan.
Mokke se Evert, Fikke, Henneke og Kon

rad.
Morrian se Lambert.
Morten: 1. M. Båd, foged i Lund. 1371: 

135. - 2. M. Bug, væbner. 1371: 6. - 
3. M. Dønike, væbner. 1375: 488.

Mulerth se Klaus Limbæk. 
Mummendorp se Volrad. 
Munk se Kristian, Niels og Peder. 
Mus se Jens.
Myg se Mikkel.

v. Münchhausen se Rembert. 
Münster se Johan.
v. d. Möhlen se Henrik. 
Mönnik se Didrik.
Møntmester se Bernhard.

N
Nachtraven se Johan. 
Nakenstorp se Gerike. 
Nanne se Niels Pedersen. 
Neck se Niels.
Neuenkirchen se Reimer.
Nicholas Taylor fra Salisbury, engelsk køb

mand. 1372: 215. 1375: 550.
Nicolaus (se også Klaus, Nicholas, Niels 

og Nils): I. Gejstlige: 1. N., provst i 
Cambrai. 1374: 364. - 2. N. Knochen
hauer, præst. 1375: 503. - 3. N. Ke- 
dernere, alterpræst på Øsel. 1375: 469. 
- 4. N. Rageweil, evig vikar ved St. 
Nikolaj i Stralsund. 1373: 321.

II. Verdslige: 1. N. Benedict!, i han
delshuset Alberti Antichi i Firenze. 
1374: 401. - 2. N. v. Femern, afdød, 
fader til Didrik. 1374: 351. - 3. N. 
Grallow, i Stralsund. 1373: 314. - 4. N. 
Grelle, i Stralsund. 1371: 150. - 5. N. 
Konow, står i gæld til Frederik Grip. 
1371: 137. - 6. N. Köller, pommersk 
ridder. 1373: 306. - 7. N. Rapezulver, 
ejer areal i Falsterbo. 1372: 185. - 8. 
N. van Rin, domfældes i Ribe for for
ræderi. 1372: 207 - 9. N. Rockut, 
rådmand i Stralsund. 1374: 342. - 10. 
N. v. Rode, rügisk væbner, broder til 
Henrik. 1374: 398.. - 11. N. Rode, 
rådmand i Hamburg. 1374: 412. - 12. 
N. Ruge, i Stralsund. 1371: 152. - 13. 
N. v. Sathel, i Stralsund. 1371: 152. - 
14. N. Segefrid, rådmand i Stralsund. 
1372: 228. - 15. N. Smeger, meck- 
lenburgsk ridder. 1375: 543. - 16. N. 
Soldis, i Skanør. 1371: 125. - 17. N. 
Suhm, Niels Bosens gæsteven. 1374: 
403. - 18. N. v. Wisch, holstensk 
væbner. 1375: 446. - 19. N. Wusseke 
den ældre, fader til Nicolaus og Bertold
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Wusseke. 1374: 398. - 20. N. Wusseke 
den yngre, søn af Nicolaus Wusseke, 
broder til Bertold. 1374: 398.

Niels (se også Nils): I. Gejsdige: 1. N. 
Jensen, ærkebiskop af Lund. 1371: 24, 
25, 46, 58, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 
116, 125. 1372: 165, 179, 186. 1373: 
302, 315. 1374: 353, 375, 378, 379, 380, 
384, 397, 401, 402, 404, 428. 1375: 436, 
437, 443, 448, 449, 455, 465, 468, 496, 
504, 508, 515, 527, 535, 542. - 2. N. 
(Ulfeld), biskop af Roskilde. 1371: 7, 9, 
19, 24, 25, 58, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 
115, 116, 142, 143, 159. 1372: 165, 194, 
195, 196, 200, 233. 1373: 259, 260, 271, 
272, 319. 1374: 353, 375, 379, 380, 398, 
420, 428. 1374-80: 431. 1374-84: 432 
(note). 1375: 452, 496, 497, 527, 541, 
542, 555. - 3. N., afdød biskop af 
Slesvig. 1375: 476. - 4. N. Pedersen, 
kantor i Slesvig, postuleret biskop sam
mesteds. 1375: 445, 456, 458, 484, 486, 
506. - 5. N. Basse, broder, provin- 
cialminister for Danmark. 1371: 132. 
1373: 275. - 6. N. Lavesen, domini
kanerlektor i Helsingborg. 1371-80: 35. 
- 7. N. Ågesen, kannik i Lund. 1372: 
179. - 8. N. Erlandsen, kannik og 
kantor i Lund. 1371: 135. 1372: 179. - 
9. N. Jensen Fed, søn af Jens Nielsen af 
Svenstorp, kannik i Linkoping, Roskilde 
og Uppsala. 1371: 86, 87, 140, 141, 142, 
143. 1372: 214. 1373: 262 - 10. N. 
Knudsen, magister, kannik i Lund, bro
der til Peder Knudsen. 1371: 135. 1372: 
179. - 11. N. Krog, kannik i Ribe, 
forstander for Pughus. 1373: 278, 316. 
1375: 488. - 12. N. Pose, kannik i 
Lund. 1372: 179. - 13. N. Jakobsen 
Ruser, kannik i Roskilde og Århus, bro
der til Peder Jakobsen Finkenoge. 1372: 
163. 1374: 344. - 14. N., kantor i 
Århus. 1375: 447. - 15. N. Gæsling, 
præst i Lunds stift. 1375: 453. - 16. N. 
Uffesen, præst i krypten i Lund. 1372: 
179. - 17. N., sognepræst i Svendborg. 
1372: 164. - 18. N. Hadde, hr., vist

nok præst, søn af Lars Jensen. 1374: 
372.

II. Verdslige: 1. N. Asesen, i Lund. 
1372: 179. - 2. N. Bosen, borger i
Slagelse. 1374: 358. - 3. N. Bosen, har 
udplyndret Nicolaus Suhm. 1374: 403. 
- 4. N. Brok, afdød, fader til Esger 
Brok og Johanne Nielsdatter. 1372: 
164. - 5. N. Brun, har skødet gods til 
spedalskhedshuset ved Svendborg. 
1372: 221, 231. - 6. N. Bugge, afdød 
ridder, ~ Ingeborg. 1373: 320. - 7. N. 
(i seglet: Tagesen) Degn, afgiver erklæ
ring om Klaus Tyskers færden. 1371: 2. 
- 8. N. Ebbesen, afgiver erklæring om 
Klaus Tyskers færden. 1371: 2. - 9. N. 
Ebbesen, fæster i Hillerup. 1374: 361, 
362. - 10. N. Ebbesen, fæster i Svej
strup. 1375: 451. - 11. N. Eriksen, 
ridder. 1373: 279. - 12. N. Esgesen 
(Ejsen), ridder. 1374: 372, 390. - 13. 
N. Finsen, på Gudme herredsting. 1372: 
216. - 14. N. Gagge, erhverver gods af 
Jens Povlsen. 1375: 478. - 15. N. Glob, 
ridder. 1373: 280. - 16. N. Hagbard- 
sen, broder til Hagbard, Ingefred og 
Jens. 1372: 216. - 17. N. Hak af Hyby, 
afdød ridder, ~ Marina Jensdatter af 
Borrsjö. 1371: 6. 1372: 180. - 18. N. 
Pedersen Hak, aflægger kønsed sammen 
med Lyder Rutze. 1374: 396. - 19. N. 
Ingvarsen, væbner. 1373: 279. - 20. N. 
Ivarsen, væbner. 1373: 279. - 21. N. 
Jakobsen, væbner. 1371: 18. - 22. N. 
Jakobsen, afdød. 1374: 391. - 23. N. 
Jakobsen, fæster i Lille-Darum. 1374: 
361, 362. - 24. N. Jensen af Al s bjerg. 
1371: 30. - 25. N. Jensen af Lind
holm. 1371: 82. - 26. N. Jensen af 
Torp. 1371: 31. 1371-80: 35. - 27. N. 
Jensen af Udstolpe. 1374: 345. - 28. 
N. Jensen, erhverver gods af Løgum 
kloster. 1371: 63. - 29. N. Jensen, 
borgmester i København. 1374: 347. - 
30. N. Jensen, fæster i Harreby. 1375. 
488. - 31. N. Jensen, fæster i Ulsted. 
1375: 434. - 32. N. Jonsen af Albæk.
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1374: 425. - 33. N. Josefsen, afdød, ~ 
Petronilla. 1372: 179. - 34. N. Kal- 
chovst, i Odense, 1372: 242. - 35. N. 
Kid, væbner. 1371: 18. - 36. N. Knud
sen, pantsætter gods til Peder Jernkæft. 
1375: 470. - 37. N. Kærv, fader til 
Bodil. 1372: 223. - 38. N. Lang, råd
mand i Odense. 13 72: 242 - 39. N. 
Madsen, fæster i Svejstrup. 1375: 451. - 
40. N. Maltesen, aflægger løfte sammen 
med Mogens Maltesen. 1373: 282. - 
41. N. Maltesen, på Varde sysselting. 
1371: 77. - 42. N. Marinasen, fæster i 
Rynkeby. 1372: 164. - 43. N. Mark- 
vardsen, på Gudme herredsting. 1372: 
216. - 44. N. Munk, bevidner brev af 
Jens Pele. 1371: 29. - 45. N. Pedersen 
Nanne fra Mjolden, Niels Jensen Slets 
foged. 1373: 278, 316. - 46. N. Neck 
~ Mette. 1374: 419. - 47. N. Ovesen, 
på Risby herredsting. 1374: 396. - 48. 
N. Ovesen, fæster i Algestrup. 1373: 
305. - 49. N. Pallesen, afdød broder til 
Bodil. 1371: 77. - 50. N. Pedersen af 
Døjringe. 1373: 337. - 51. N. Pe
dersen af Vejstrup. 1372: 216. - 52. N. 
Pedersen, lejer gods af Antvorskov klo
ster. 1372: 251. - 53. N. Pedersen, har 
krævet afgift af hansekøbmændene. 
1373: 290. - 54. N. Jensen Rothøse, 
har fået brev af Peder Grubbe af Stude. 
1372: 174. - 55. N. Skrædder, fæster i 
Jyderup. 1371: 19. - 56. N. Jensen Slet 
af Gudumlund, væbner. 1373: 278, 316. 
- 57. N. Lille Stålø, på Pughus’ gods i 
Ottersbøl. 1373: 316. - 58. N. Star, 
foged i Sunds herred. 1372: 223. - 59. 
N. Stigsen af Ris, ridder. 1374: 359. 
1374-80: 431 (note). 1374-84: 432 (no
te). - 60. N. Stigsen, fæster i Svejstrup. 
1375: 451. - 61. N. Sture, afstår gods 
til kong Valdemar Atterdag. 1374: 415. 
- 62. N. Sture, overdrager gods til 
dronning Margrete. 1375-1412: 568. - 
63. N. Svendsen, på Morsø Nørre her
redsting. 1371: 18. - 64. N. Svenning- 
sen, på Morsø Nørre herredsting. 1371: 
18. - 65. N. Thomsen, væbner, lands

dommer på Lolland. 1373: 317. - 66. 
N. Tordsen, har rejst krav på gods. 
1375: 447. - 67. N. Tømmermand, 
fæster i Tise. 1375: 434. - 68. N. Urne, 
Margrete Hagbardsdatters svigersøn. 
1372: 216. - 69. N. Vind, har sluttet 
forlig med Løgum kloster. 1375: 488. - 
70. N. Vognsen, har fået tildømt gods. 
1375: 523. - 71. N........ sen, på Morsø 
Nørre herredsting. 1371: 18. - 72. N., 
tømrer, Niels Erlandsens svend. 1372: 
179.

Niendorp se Ludolf.
Nils: 1. N., biskop af Linköping. 1371: 23.

- 2. N., biskop af Skara. 1375: 463. - 
3. N., ærkedegn i Linköping. 1372: 169. 
1373: 275, 277, 294. - 4. N., dekan i 
Uppsala. 1373: (312).

Nyman se Herman.
Nypperney se Henneke Lasbek. 
Nürnberg, borggreverne af. 1372: 213. 
Næse se Anders.
Næve se Jens og Oluf.

O
Odbert Witte, Kristines befuldmægtigede. 

1371: 17.
Oddi Mathiasen, bevidner brev af Bent 

Knudsen. 1372: 173.
Olav, ærkebiskop af Nidaros (Trondheim). 

1372: 197, 199, 201. (Se også Oluf).
Oldenburg, greverne af. 1372: 193.
Oluf: I. Gejstlige: 1. O., biskop af Århus. 

1372: 165, 209, 210, 211, 212. 1374: 
353, 375, 379, 380, 428. 1375: 467, 542, 
560. - 2. O., forhen biskop af Reval. 
1375: 554. - 3. O. Jensen, ærkedegn i 
Ribe. 1373: 278, 316. - 4. O., ærke
degn i Roskilde. 1371: 19.

II. Verdslige: 1. O., junker, søn af 
Håkon 6. ~ Margrete 1371: (131). 1375: 
531, 541. - 2. O. Bjørnsen, ridder. 
1373: 305. 1375: 527. - 3. O. Degn, 
pantsætter gods til sin frænde Jakob 
Madsen. 1372: 232. - 4. O. Jensen, på 
Varde sysselting. 1371: 77. - 5. O. 
Næve, har ejet gods i Trælløse. 1374:
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411. 1375: 552, 553. - 6. O. Pedersen, 
ridder. 1375: 544.

Osenbrugge se Herman.
Osten se. Bertold, Henrik, Konrad og 

Lippold.
Otto: 1. O., markgreve af Brandenburg. 

1371: 55, 59, 60, 70, 146. 1372: 175. 
1373: 285, 291, 295, 296. 1374: 377. - 
2. O., markgreve af Schauenburg. 1374: 
348. - 3. O. van der Aa, borger i Ribe. 
1375: 454, 538. - 4. O. Kummerow, 
erhverver gods af Henning Podebusk 
den yngre. 1373: 334. - 5. O. Meiners- 
torp, bevidner brev af Margrete Jakobs- 
datter. 1371: 148. - 6. O. Rutze, aflæg
ger kønsed sammen med Lyder Rutze. 
1374: 396. - 7. O. Strangesen, på 
Gudme herredsting. 1372: 216.

Otze van Bydelsbak af Jungshoved, ridder. 
1371: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 116.

Ove: 1. O., provst i Mors og Han herred. 
1371: 18. - 2. O. Friis, fæster i Tise. 
1375: 434. - 3. O. Nielsen, væbner. 
1375: 548. - 4. O. Skål, væbner. 1375: 
444. - 5. O. Steg, afdød ridder, ~ fru 
Ingerd af Skærsø. 1371: 159.

Oyen se Engelbert.

P
Palle: 1. P. Jensen (Jonsen), ridder. 1373: 

266. - 2. P. Nielsen, skøder gods til fru 
Kristine, enke efter Lars Hvas. 1371: 53. 
- 3. P. Rævdal, på Vendsyssel bygdeting. 
1374: 372.

Palmer se John.
Panpow den ældre, skipper fra Lübeck. 

1371: 125.
Paris se Bosse og Jensike.
Parow se Johan.
Peder (se også Peter og Petrus): I. Gejst

lige: 1. P., abbed i Esrom kloster. 1371: 
58. 1374: 395. - 2. P., prior i Bosjø 
kloster. 1373: 286. - 3. P. Larsen, 
forstander for Helligåndshuset i Lund, 
Niels Erlandsens frænde. 1372: 179. - 
4. P. Frost, ærkedegn i Lund. 1372: 179. 
1374: 352. - 5. P. Buk, kannik i Sles

vig. 1371: 74. - 6. P. Jensen, kannik i 
Lund. 1372: 179. - 7. P. Jensen, kan
nik i Roskilde, dronning Margretes 
klerk. 1375: 532. - 8. P. Knudsen, 
afdød kannik i Lund, broder til Niels 
Knudsen. 1371: 135. - 9. P. Lykke, 
kannik i Roskilde. 1374: 389. - 10. P. 
Simonsen, kannik i Lund. 1372: 179. - 
11. P. Jensen, præst, sakristan i Lund. 
1371: 6, 135. 1372: 179. - 12. P. 
Tuesen, klerk, betænkes i Niels Erland- 
sens testamente. 1372: 179.

II. Verdslige: 1. P. Absalonsen af 
Bjornholm og Hårløv, væbner. 1371: 
31, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 116. 
1375: 493. - 2. P. Albertsen (Eber- 
stein), ridder. 1375: 434. - 3. P. Asser
sen, bevidner brev af Bent Knudsen. 
1372: 173. - 4. P. Basse, har gods i 
pant af Kalle Jensen. 1373: 317. - 5. P. 
(i seglet Nielsen) Beyer, afgiver erklæ
ring om Klaus Tyskers færden. 1371: 2. 
- 6. P. Bonde, afdød ridder, ~ Inge- 
fred. 1372: 216. - 7. P. Brun af Ege
skov. 1373: 329, 330. - 8. P. Due, har 
tilbageholdt gods for kapitlet i Lund. 
1374: 397. - 9. P. Ebbesen af Ellinge 
~ Ingerd. 1372: 163. - 10. P. Egeside, 
søn af Petronilla. 1372: 179. - 11. P. 
Eskilsen, væbner, høvedsmand på La
holm. 1371: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 
115, 116. - 12. P. Eskilsen, har afkræ
vet penge på feddene i Skåne. 1373: 
308. - 13. P. Falk, væbner. 1371: 93, 
94, 95, 96, 104, 105, 115, 116. - 14. P. 
Jakobsen Finkenoge, broder til Niels 
Jakobsen Ruser, ~ Bodil. 1374: 344. - 
15. P. Friis, pantsætter gods til kong 
Valdemar Atterdag. 1373: 328. - 16. P. 
Grubbe af Stude, afdød ridder, fader til 
fru Gertrud Pedersdatter. 1372: 174. - 
17. P. Grubbe, ridder. 1372: 174. 1373: 
259, 279, 305. 1374: 359, 366, 375. 
1375: 527. - 18. P. Hervard, fæster i 
Sennels. 1374: 390. - 19. P. Hvid, 
afdød, ~ Cecilie. 1375: 548. - 20. P. 
Hvid, fæster i Merløse. 1373: 305. - 
21. P. Ivarsen, ridder. 1373: 280, 281. -
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22. P. Jensen, fæster i Tise. 1375: 434. - 
23. P. Autesen Jernkæft, får gods i pant 
af Niels Knudsen. 1375: 470. - 24. P. 
Kåre, fæster i Mørkøv. 1372: 163. - 25. 
P. Nielsen Klumpfod, har ejet gård i 
Malmø. 1371: 45. - 26. P. Knudsen, 
ridder. 1371: 11. - 27. P. Kristiansen, 
bymand i Næstved. 1372: 174. - 28. P. 
Langsom, i Slagelse. 1371: 160. - 29. 
P. Ludvigsen, ridder. 1374: 359. - 30. 
P. Lund, har skødet gods til Jakob 
Krage. Omkr. 1371: 162. - 31. P. 
Lykke, ridder. 1372: 248, 249. - 32. P. 
Læter, fæster i Algestrup. 1373: 305. - 
33. P. Mogensen, foged i Odense. 1372: 
242. - 34. P. Munk, ridder. 1373: 280, 
282. - 35. P. Munk, får gods i pant af 
Margrete Jakobsdatter. 1371: 158. - 36. 
P. Nielsen af Smerup, afdød ridder, ~ 
Mette, 1371: 18. - 37. P. Nielsen, 
væbner, høvedsmand på Lindholm. 
1371: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 116. 
- 38. P. Nielsen af Skjoldenæs. 1371: 
157. 1372: 237, 238. - 39. P. Nielsen, 
får gods i pant af Gunnar Jakobsen. 
1371: 22. - 40. P. Nielsen, udsteder 
brev sammen med Ingemar Esbernsen. 
1372: 174. - 41. P. Nielsen, bevidner 
brev af Johan af Exen. 1375: 477. - 42. 
P. Nielsen, har taget stralsundsk gods i 
Grønsund. 1373: 290. - 43. P. Nielsen, 
Henrik Eggenhagens tjener. 1375: 495. 
- 44. P. Pedersen, søn af Niels Erland- 
sens broder. 1372: 179. - 45. P. Sak, i 
Ribe. 1374-86: 433. - 46. P. Sture, 
pantsætter gods til Jens Strangesen. 
1375: 474. - 47. P. (Traveøl), indgivet i 
Næstved St. Peders kloster. 1372: 243. - 
48. P. Tyrgersen, fæster i Jetsmark. 
1375: 434. - 49. P. Uffesen af Eggel- 
stad. 1371: 31. - 50. P. . . .sen, på 
Morsø Nørre herredsting. 1371: 18. - 
51. P., »lille«, fæster i Gerlev. Omkr. 
1371: 162.

Pele se Jens.
Piper se Frederik.
Pepersak se Hartman.
Perdeshoft se Ivan Walstorp.

Pernille se Petronilla.
Pertzeval se Johan.
Peter: 1. P., ærkebiskop af Magdeburg. 

1374: 353, 377. - 2. P., hr., præst i 
Fryeled. 1371: 134. - 3. P. Goos, vikar 
i Susel. 1375: 457. - 4. P. Brommen, 
svensk hovmand. 1373: 294. - 5. P. 
Darzow, giver bemyndigelse til salg af 
gods. 1372: 227. - 6. P. Dene, ham- 
burgsk løber. 1374: 412. - 7. P. Røg
gen, afdød, broder til Jakob Roggen. 
1371: 151. - 8. P. Stromekendorp, 
rådmand i Wismar. 1374: 370. 1375: 
524, 527, 528.

Petronilla: 1. P., enke efter Niels Josefsen. 
1372: 179. - 2. P. Pedersdatter, enke 
efter Jens Råbuk. 1375: 561.

Petrus (se også Peder og Peter): 1. P., 
ærkebiskop af Bourges, senere af Arles, 
pavelig kammermester. 1372: (184), 194, 
203. 1373: 271, 272. 1374: 392, 401. 
1375: 458, 461, 462, 464. - 2. P., 
biskop af Maguelonne, pavelig skatme
ster. 1375: 462, 466, 469, 486. - 3. P. 
Geruasii, afdød pavelig kollektor i Dan
mark, Norge og Sverige. 1375: 464. - 
4. P. de Quercu, notar i Briigge. 1375: 
487. - 5. P. Villani, apostolisk auditør. 
1373: 321.

Philippe de Guardi, købmand i Firenze. 
1371: 37, 44.

Piik se Arvid og Ebbe.
Piksten se Reimer og Wilken.
Pil se Bertold.
Pilgrim, præst, kapellan ved Vor Frue 

kirke i Ribe. 1371: 26.
Pingel se Jordan.
Piper, skænker gods til kirkens gård i 

Brenderup. 1374: 369.
Piper se Frederik.
Pladeslager se Johan.
Plads se Jens.
de Platea se Johannes.
Pleskow se Jakob.
Plossen se Burchard.
Podebusk se Borante og Henning.
Pogwisch se Hartwig og Henrik, 
de Poppleto se Franciscus lacobi.
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Porsfeld se Hartvig.
Pose se Heine Brockdorf og Niels.
Povl: 1. P. Pedersen Bille, væbner. 1371: 

79, 80. - 2. P. Bosen, bevidner brev af 
Torkil Jensen. 1371: 30. - 3. P. Lende, 
på Morsø Nørre herredsting. 1371: 18. 
- 4. P. Mallin, rådmand i Stargard. 
1371: 34. - 5. P. Mogensen, bevidner 
brev af Bo Leigel. 1375: 467. - 6. P. 
Nielsen, på Gudme herredsting. 1372: 
216. - 7. P. Sane, rådmand i Danzig. 
1371: 48. - 8. P. Travenöl, rådmand i 
Stettin. 1374: 386. - 9. P., fæster i 
Sakstorp. 1371: 6.

Preen se Gutslav og Henneke.
Probst se Herman.
de Prohinis se Guillelmus.
Puder se Tyge.
Puge se Eggert.
Pust se Johan.
v. Pöl se Johan og Tideman.

Q
de Quercu se Petrus.

R
Rabbe se Gerrit.
Radike: 1. R. Dovendeghe, borger i Lü

beck, ~ Adelheid. 1375: 457, 460. - 2. 
R. Vrowendorp, rådmand i Elbing. 
1374: 370.

Radulf (se også Rudolf), Knighton, køb
mand og borger i London. 1372: 215. 
1375: 550.

Rageweil se Nicolaus.
Rampen se Didrik.
v. Rantzau se Breyde og Kaie.
Rapezulver se Nicolaus.
Rask se Jakob.
Ratzeborg se Johan.
Raven se Henrik.
Raynerius Dominici, faktor i handelshuset 

Alberti Antichi i Firenze. 1374: 376.
de Regio se Simon.
Regitse, hertuginde af Slesvig. 1373: 259. 

Omkr. 1373-75: 338. (Se også Richar
dis).

Regner:, 1. R., skatmester i Slesvig. 1374: 
353. - 2. R. Gast, borger i Wismar. 
1373: 313.

Reimer: 1. R., prior i Antvorskov. 1372: 
250. - 2. R. Krönevitze, i Stralsund. 
1375: 500. - 3. R. v. Neuenkirchen, 
pommersk væbner. 1373: 306. - 4. R. 
Piksten, i Ribe. 1374: 361, 387.

Reineke, v. Bischopsdorp, i Stralsund. 
1374: 400.

Rembert v. Münchhausen, kannik i Bre
men. 1373: 323.

Remelesse se Henrik.
Reventlow se Johan.
Ribe se Herman.
Richardis, dronning af Sverige. 1373: 274.
Rikard, afdød borger i Odense, ~ Aleke. 

1374: 399.
Rikman van der Lancken, væbner. 1371: 

93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 116, 138. 
1374: 386. 1375: 527.

Rin se Nicolaus.
Ripen se Johan.
Ritzerau se Bertold.
Robert, borger i Odense, søn af Rikard ~ 

Aleke. 1374: 399.
Rockut se Nicolaus.
Rode se Detlev, Henrik, Herman og Nico

laus.
Rodewold se Henning.
Rolstorp se Markvard.
Rommelin se Henrik.
Rorebrand se Konrad.
Rosengarden se Tetze.
Rosenveld se Eggert.
v. Rostock se Herman.
Rothøse se Niels Jensen.
Rover se Johan.
Rubenow se Everhard.
Rud se Jens og Lars.
Rudolf: 1. R. v. Dalwitz, skipper fra Stral

sund. 1371: 125. - 2. R. van der 
Dolien, svensk råd. 1372-73: 256. - 3. 
R. Skinkel, har gældskrav på greverne af 
Holsten. 1371: 51.

Ruge se Johan og Nicolaus.
Rumeschotelen se Johan.
Ruse se Henrik.
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Ruser se Niels Jakobsen.
Rutze se Henneke, Henning, Lyder og

Otto.
Ræv se Mikkel og Thomas.
Rævdal se Palle.
Roggen se Jakob og Peter.
Rønning se Absalon.

S
Sak se Peder.
Sakstorp se Jon og Svend.
Salisbury se Thomas.
Sander Sprengger, skipper. 1372: 182.
Sane se Povl.
Sathel se Nicolaus.
Scheele se Henrik.
Schepenstede se Bernhard og Johan.
v. Scherne se Johan.
Schinkel se Johan.
Schiphorst se Johan.
v. Schönecker se Konrad.
Schonenberg se Henrik.
Schoping se Johan.
Schulten se Georg.
Schuppelenberg se Henrik.
See se Bertold og Vilhelm.
Segebod Crispin, rådmand i Lübeck. 

1371: 34. 1373: 285, 287. 1374: 370. 
1375: 482.

Segebod se Hartman.
Segefrid se Nicolaus.
Sehusen se Johan.
Sellentin se Kristian.
Sene se Klement.
Sidenlif se Johan.
Sigfred: 1. S., ærkebiskop af Riga. 1371: 

47. - 2. S. v. Lübeck, rådmand i 
Greifswald. 1371: 34. - 3. S. af Hom
burg. 1372: 218.

Siggen se Henrik.
Sigismund, markgreve af Brandenburg, 

broder til Johan og Wenceslav. 1374: 
371, 377.

Sigvard Jensen, pantsætter gods til Jens 
Strangesen. 1375: 474.

de Siluis se Johannes.

Simon: 1. S. de Regio, pavelig auditør. 
1372: 193. - 2. S. v. Stettin, kannik i 
Neumünster-Bordesholm kloster. 1371: 
67, 68. - 3. S. Bere, rådmand i Stavern. 
1371: 125. - 4. S. Swerting, rådmand i 
Lübeck. 1371: 34. 1373: 285. 1374: 370. 
1375: 482.

Simone Guardi, købmand i Firenze, bro
der til Antonio Guardi. 1371: 37, 44.

Skål se Ove.
Skarpenberg se Godskalk.
Skel horn se Arnold.
Skepeles se Erik og Klaus.
Skillyng se Michael.
Skinkel se Henneke og Rudolf.
Skomager se Bo, Esbern og Jon.
Skram se Erik.
Skrædder se Jakob og Niels.
Skytte se Henzeke og Jens.
Slaveke Dubbertitz, pommersk væbner. 

1375: 503.
Slet se Niels Jensen.
Sli Beienfleth, aflægger kønsed sammen 

med Lyder Rutze. 1374: 396.
Sluter se Johannes.
Smale (lille), Henze, rådmand i Odense. 

1372: 242.
van der Smede se Frederik.
Smeger se Jens og Nicolaus.
Smylow se Henrik.
Snep se Svend.
Sofie, datter af Jens Genvejr, senere ~ Åge 

Nielsen i Skåne. 1374-80: 431.
Soldis se Nicolaus.
Sommer se Jens.
Sotemund se Ludolf.
Sotmester se Heine.
Southam se John.
Sprengger se Sander.
Springintgud se Didrik.
Stålø se Niels Lille.
Stable se Adam.
Stade se Jesse.
Star se Niels.
Staverby se Ivan Krummedige.
Stefan 1. S., provst i Neumünster-Bordes

holm kloster. 1371: 68, 74. 1374: 350. - 
2. S. 2. den ældre, hertug af Bayern.
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1371: 55, 70. 1373: 295, 296. - 3. S. 3., 
den yngre, Knustelin, hertug af Bayern, 
broder til Frederik og Johan. 1371: 55, 
70. 1373: 295, 296.

Steffen Hjort, borger i Ribe. 1375: 538.
Steg se Ove.
Steltere se Godskalk.
Sten Bosson, underretter Bo Jonsson om 

sin søsters bryllup. 1372-73: 256.
Stenbury se Henrik.
v. Stettin se Simon.
Stig Andersen, afdød ridder. 1375: 457, 

460.
Stofstede se Henrik.
v. Stove se Bertold.
Stralendorp se Albert og Henrik.
Stristorp se Didrik.
Strupenberg se Henrik.
Stromekendorp se Henning og Peter.
Stubbe se Knud.
Stubbekestorp se Henrik.
Sture se Niels, Peder og Thomas.
Stureman se Johan.
Sturinges se Teybe.
Suhm af Jasmund, søn af Gutslav Suhm, 

fader til Helmold. 1374: 398.
Suhm se Gutslav, Helmold og Nicolaus. 
Sukow se Didrik.
van dem Sunde se Hartvig.
Swantibor 3., hertug af Pommern(-Stettin), 

broder til Kasimir 4. og Bugislav 7. 
1371: 59, 60, 146. 1374: 377.

Svend: 1. S., biskop af Børglum. 1372: 
165. 1374: 375, 379, 380, 428. - 2. S., 
abbed i Nydala kloster. 1371: 134. - 3. 
S. Sakstorp, kannik i Lund. 1371: 6, 45. 
1372: 179. - 4. S., hr., præst. 1372: 
232. - 5. S. Lise, fæster i Hjembæk. 
1371: 19. - 6. S. Pedersen, væbner. 
1372: 163. - 7. S. Snep, fæster i 
Saltum. 1375: 434.

Swerting se Gregor og Simon.
Sylow se Henrik.
v. d. Sulten se Hartvig.

T
Taleke, Hartvig Wegers tjenestepige. 1374: 

342.

Taylor se Nicholas. 
Tempele se Fikke. 
Terwenstede se Heine.
Tetze: 1. T. van dem Rosengarden, væb

ner. 1371: 127. - 2. T. Zernin, foged i 
Skanør. 1375: 524, 527.

Teybe Sturinges, betænkes i Hartvig We
gers testamente. 1374: 342.

Thomas: 1. T., biskop af Växjö. 1371: 87. 
- 2. T., abbed i Løgum kloster. 1375: 
488. - 3. T., broder, abbed i Ryd klo
ster. 1371: 63. - 4. T. Lambertsen, 
præst. 1372: 233. - 5. T. Chelrey, får 
befaling af kong Edvard 3. af England. 
1375: 540. - 6. T. Honstede, foged i 
Falsterbo. 1372: 215. 1375: 550. - 7. T. 
Ivarsen, erhverver gods af Bodil, enke 
efter Esger Eskilsen. 1371: 77. - 8. T. 
Nielsen, i Vendsyssel. 1374: 372. 1375: 
474. - 9. T. Pedersen, på Morsø Nørre 
herredsting. 1371: 18. - 10. T. Ræv, 
fæster i Harreby. 1375: 488. - 11. T. 
Salisbury, Radulf Knightons og John 
Southams tjener. 1375: 550. - 12. T. 
Sture, sælger gods til kong Valdemar 
Atterdag. 1374: 415.

Thomas se Albrecht.
... .ti Nielsen, bevidner brev af Jakob 

Krage. Omkr. 1371: 162.
Tibbe ~ Kristian Berg. 1375: 459.
Tideke: 1. T. Dulmenhorst, køber gods af 

Kristian Berg. 1375: 459. - 2. T. van 
Heyde ~ søster til Jens Bonde, ærke- 
degn i Ribe. 1374: 363, 385.

Tideman: 1. T. Klingenberg, borger i Lü
beck. 1375: 438. - 2. T. v. Pöl, broder 
til Johan v. Pöl. 1371: 150.

Timme: 1. T. Fastmestorp, fru Kristine 
Tyges værge. 1372: 254. - 2. T. Lim
bæk, broder til Henneke Limbæk. 1373: 
(266). 1375: 435. - 3. T. Meinerstorp, 
ridder. 1373: 315. - 4. T. Nielsen, 
bevidner brev af Hedenrik Lunow. 
1375: 434. - 5. T. af Løjtved, væbner. 
1372: 223. - 6. T., søstersøn af Klaus 
Weitendorp. 1372: 240.

Tirbach se Johan.
Torben Pedersen, ridder. 1375: 493.
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Tord: 1. T. Jakobsen, fæster i Hunds
lund. 1375: 434. - 2. T. Torkilsen, 
fæster i Saltum. 1375: 434.

Torkil: 1. T. Jensen, pantsætter gods til 
Niels Jensen af Alsbjerg. 1371: 30. - 2. 
T. Nielsen af Gladsax, væbner, høveds
mand på Åhus. 1371: 93, 94, 95, 96, 
104, 105, 115, 116. 1372: 180. 1375: 
492, 493. - 3. T. Nielsen, fæster i 
Vedsted. 1374: 387.

Torsten: 1. T., prior i Bosjø kloster. 1372: 
179. - 2. T., fæster i Harreby. 1375: 
488.

Toste Baggesen, har solgt gods til Niels 
Pallesen. 1371: 77.

Tralow se Hartvig.
Tramme se Hannes.
Travendi se Povl.
Traveøl se Peder.
Treptow se Arnold og Johan.
Treuger se Esbern.
Tribbow se Markvard.
Troels: 1. T., abbed i Næstved St. Peders 

kloster. 1374: (41 1). 1375: (553). - 2. 
T., præst i Bejstrup. 1371: 30. - 3. T. 
Laie, fæster i Tise. 1375: 434.

Trond, ærkebiskop af Nidaros (Trond
heim). /577.(136). 1372: 201. 1375: 
(465).

Trued: 1. T. Hase den yngre af Ortofta, 
broder til Niels og Peder Knudsen. 
1371: 135. 1372: 179. - 2. T. Svendsen, 
afdød. 1374: 352.

Tue: 1. T. Galen af Turetorpso, ridder. 
1372: 236. 1375: 527, 541. - 2. T. Ing- 
varsen, fæster i Ulsted. 1375: 434.

Ture Knudsen, ridder. 1371: 57. 1372: 
163. 1373: 317.

Tydulv, fæster i Tise. 1375: 434.
Tyge: 1. T., kantor i Haderslev. 1371: 52.

- 2. T. Mogensen, erhverver gods af 
Folmer og Jakob Karse. 1375: 556. - 3. 
T. N. (= Nielsen?), pantsætter gods til 
Gerhard. 1375: 565. - 4. T. Puder, 
væbner, høvedsmand på Oresten. 1371: 
93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 116.

Tyrger: 1. T. Jonsen af Grundfør. 1374:

424. - 2. T. Nielsen Frænde af Lystrup. 
1374: 424.

Tysker se Klaus.
Tømmermand se Niels.

u
Ubeke, skipper. 1372: 182.
Uffe Basse, ridder. 1371: 93, 94, 95, 96, 

104, 105, 115, 116.
Ulf (se også Wulf): 1. U., hr., (præst i 

Långaryd). 1371: 134. - 2. U. Ågesen 
af Ellinge. 1371: 31. - 3. U. Arvidsson, 
bevidner brev af Gunne Tjålvason. 
1371: 134. - 4. U. Limbæk, broder til 
Henneke Limbæk. 1373: (266). - 5. U. 
af Ulvåsa, afdød svensk ridder, ~ Bir
gitta. 1375: 535.

Une, Frederik Grips steddatter. 1371: 137. 
Unrow se Konrad.
Upgang se Gerrit.
Uppyngham se John.
Urban 5., afdød pave. 1371: 4, 24, 38, 40, 

46, 86, 142. 1372: 203. 1373: 271. 1375: 
499.

Urne se Niels.

V og W
Valdemar: 1. V. (Podebusk), broder til 

Henning Podebusk den yngre, kannik i 
Kammin, ærkedegn i Demmin, senere 
biskop af Odense. 1375: 503, 511, 512, 
513, 514, 515, 529, 530, 535. - 2. 
Valdemar 4. Atterdag, konge. 1370: 572. 
1371: 32, 34, 48, 49, 55, 57, 59, 60, 62, 
70, 78, 84, 89, 90, 91, 93, 94, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 125, 126, 129, 131, 133,
138, 139, 145, 146, 157. 1372: 164, 166,
167, 175, 198, 213, 217, 218, 219, 220,
221, 228, 230, 231, 237, 238, (note), 
247. 1372-73: 256. 1373: 259, 260, 264, 
266, 267 (note), 268, 276, 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 285, 287, 290, 291, 295, 
296, 297, 298, 299, 301, 306, 307, 315, 
317, 319, 322, 328, 330, 337. Omkr.
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1373-75: 338. 1374: 343, 346, 355, 356, 
357, 360, 364, 365, 367, 368, 370, 371,
372, 373, 375, 377, 381, 382, 386, 393,
399, 406, 414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 422. 1375: 434, 435, 444, 447, 455,
471, 472, 475, 479, 480, 482, 485, 488,
494, 496, 499, 507, 509, 510, 516, 517,
518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527,
531, 532, 541, 542, 545, 548. 1340- 
1412: 571. - 3. V. 3., afdød hertug af 
Sønderjylland. 1375: 517. - 4. V. 
Breyde, aflægger kønsed sammen med 
Lyder Rutze. 1374: 396.

Valke se Henning.
van dem Walle se Didrik.
Walstorp se Ivan.
Vanis se Jacobus. 
Warde se John. 
Wardenberg se Johan. 
Wartberg se Johan.
Vartislav: 1. V. 5. den ældre, hertug af 

Pommern(-Wolgast), broder til Bugislav 
5. 1371: 146. - 2. V. 6. den yngre, 
hertug af Pommern(-Wolgast), broder til 
Bugislav 6. 1371: 146. 1373: 306.

Wedege: 1. W. Buggenhagen den ældre, 
ridder. 1371: 131. - 2. W., herre til 
Berge, se Wedekind.

Wedeken se Meinhard.
Wedekind: 1. W., biskop af Minden. 1374: 

353. - 2. W., herre til Berge, verdslig 
foged i Minden. 1371: 89, 131.

Veen se Gerlak.
Weger se Hartvig.
Weitendorp se Klaus og Lambert. 
Welsteden se Henrik.
Wenceslav: 1. W., konge af Böhmen, 

markgreve af Brandenburg, hertug af 
Schlesien, søn af Karl 4., broder til 
Johan og Sigismund. 1372: 213. 1373: 
295, 296. 1374: 371, 377. - 2. W., 
hertug af Sachsen-Wittenberg. 1372: 
213, 218, 219.

Vendelbo se Kristian. 
Verchemin se Detlev. 
Verden se Albrecht.
Werner: 1. W. v. Alen, er blevet ud

plyndret i Broms. 1374-76: 430. - 2. 
W. Gildehus, i Stralsund. 1372: 182.

Weseler se Brand og Eler.
Wessel, Wessels se Henrik.
Veste Hågensen, får kvittering af Mogens 

Pedersen af Magiarp. 1 371: 56.
Westerrode se Johan.
Westfal se Henneke, Henning og Johan.
Vicke se Adelheid.
Wilde se Gerwin.
Vilhelm (se også Willem): 1. V. vom See, 

kannik i Mainz. 1371: 71. - 2. V., 
præst i Fjellerup, søn af Bonde Degn. 
1372: 234. - 3. V., afdød hertug af 
Braunschweig-Lüneburg. 1372: 218. - 
4. V., markgreve af Meissen. 1372: 
(213). - 5. V. v. Bokholt, kvitterer rådet 
i Lübeck for sold. 1371: 76.

Wilken: 1. W. Piksten, skøder gods til 
Kristian Freilesen. 1374: 387. - 2. W. 
Winter, i Stralsund. 1371: 151.

Villani se Petrus.
Willem: 1. W. Eliwoldssen, foged i Dor

drecht. 1371: 62, 125. - 2. W. Willems- 
sen, rådmand i Zierikzee. 1371: 48.

Vincke se Bernhard.
Vind se Jakob og Niels.
Vinke se Johan.
Winman se Godskalk, Henrik og Johan.
Winrich v. Kniprode, højmester for den 

tyske orden. 1371: 95, 98, 104, 108, 
115, 119.

Winter se Wilken.
Wisch se Markvard og Nicolaus.
Vitte se Matteo.
Witte se Bertold, Godskalk, Henning, 

Lambert og Odbert.
Wittekop se Henneke Krummedige.
Vitzen se Fikke.
Vodronio se Helias.
Wokendorp se Henning.
v. Woldehorn se Markvard.
Volrad: 1. V. v. Ascheberg, holstensk væb

ner. 1374: 373. - 2. V. Mummendorp, 
holstensk væbner. 1375: 460. - 3. V. v. 
Züle, kong Albrechts råd. 1372-73: 256.

Wonsfleth se Eggert.
Vorrad se Bertram og Markvard.
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Vos se Arnold og Kristine.
Wostrow se Gerhard.
Voswinkel se Herman.
Vredeland, fra Greifswald. 1375: 482.
Vredeland se Meinhard.
Wren se Johan.
Wrenzel van Bomenstorp, ridder, kong 

Valdemar Atterdags køgemester. 1373: 
315, 317.

Vrowendorp se Radike.
Vrygewunne se Bennike.
Wulf v. Hagen, væbner. 1374: 396. (Se 

også Ulf).
Wulf se Hartvig.
Wulflam se Bertram.

Vullanden se Everhard.
Wusseke se Bertold og Nicolaus Wusseke.
Vürschütte se Sweder.

Y
Ybing se Heine.

z
Zabel se Hartvig.
de Zeeland se Gerhard.
Zernin se Klaus og Tetze.
v. Zestersfleth se Johan.
Zurow se Johan.
v. Züle se Volrad.
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STEDNAVNEREGISTER

A og Å
Åbenrå: 290.
Åbo (Finland): 41, 42.
Ågårds møllested (forsv. lokalitet, Ollerup 

s., Sunds h.): 164.
Ågerup (Merløse h.): 159.
Åhus (Villands h., Skåne): 93, 94, 95, 96, 

104, 105, 115, 116.
Åker kirke (snarest Sodermanland, Sve

rige): 225.
Ålborg: 170, 266, 280, 281, 282, 338, 372, 

400, 444.
Ålholm (Musse h.): 93, 94, 95, 96, 104, 

105, 115, 116, 266.
Aalwesæ (hvor?): 216.
Åløkke (nu Åløkkegård under Odense): 

399, 418.
Århus: 29, 83, 447. - Biskop: 165, 209, 

210, 21 1, 212, 353, 375, 379, 380, 428, 
467, 542, 560. - Domkirke, kapitel og 
kanniker: 29, 163. - Kantor: 447. - Stift: 
457, 460.

Års h.: 22.
Årslev (Sønderhald h.): 22.
Åsbo, S., h. (Skåne): 286.
Åsum (Åsum h.): 384.
Ågerup (forsv. bebyggelse, Tuse h.): 427.
Aggersborg (forsv. borg, Ø.-Han h.): 279.
Albæk (Støvring h.): 425.
Algestrup (Skippinge h.): 305.
Alling (Gern h.): 21.
Als (ø, Sdrj.): 259, 338 (note).
Als Nørre h.: 259.
Als Sønder h.: 259.
Alsbjerg (Ø.-Han h.): 30.
Alvastra (kloster, Sverige): 294.
Amsterdam, (Holland): 93, 94, 95, 104, 

115, 125.
Amstrup (nu Amstrupgård, Galten h.): 22. 
Anklam (Pommern): 34, 125.

Antvorskov (kloster, Slagelse h.): 26, 161, 
250, 251, 252, 563, 564.

Aquila (Italien): 28.
Arles (Frankrig): 392, 401, 458, 461, 464. 
Arnakke (Merløse h.): 159.
Arnemuiden (Holland): 93, 94, 95, 104, 

115.
Ars h.: 19, (318), 532.
Assens (Onsild h.): 22.
Astrup (Hindsted h.): 22.
Auch (Frankrig): 9.
Augsburg (Tyskland): 71, 72, 73, 188, 273. 
Avderød (Strø h.): 519.
Avignon (Frankrig): 5, 7, 9, 14, 15, 16, 24, 

25, 27, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
86, 87, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 
166, 167, 168, 169, 181, 183, 184, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195,
201, 203, 222, 264, 265, 270, 271, 272,
273, 274, 300, 302, 303, 322, 349, 392,
394, 401, 402, 436, 437, 439, 440, 441,
442, 443, 448, 449, 452, 453, 456, 458,
461, 464, 465, 466, 469, 484, 486, 487,
511, 512, 513, 514, 515, 529, 530, 533,
534, 535. - Biskop: 448, 449. - St. 
Agricol kirke: 16, 25, 87, 143, 167, 169, 
222, 436, 465. - St. Pierre kirke: 47, 
141. - Stift: 28, 47, 71, 145, 196, 197, 
198, 200, 204, 226, 309, 310, 496, 499, 
502, 504, 505. - Herberget »Sværdet«: 
487.

B
Bartvan (Pommern): 503.
Barvid syssel (Sdrj.): 267.
Basnæs (V.-Flakkebjerg h.): 431.
Bastebæk (vandløb ved Åløkke, nu under

Odense): 418.
Bejerholm (Sunds h.): 223.



Bejs trup-Dalum 391

Bejstrup (Ø.-Han h.): 30.
Bennebo (Tuse h.): 19.
Berbonäs (vistnok forsv. navn på lokalitet i 

Viske h., Halland): 173.
Berga (Småland, Sverige): 134.
Bergedorf (Tyskland): 353.
Bildsø (Slagelse h.): 250.
Billeberg (forsv. gd., Tuse h.): 317.
Bjergby, Stigs- (Tuse h.): 79, 80, 163.
Bjerge h. (Fyn): 318.
Bjerreby (Sunds h.): 164.
Bjerregrav, 0.- (Sønderlyng h.): 523.
Bjert, Sd.- (N.-Tyrstrup h.): 267.
Bjärsvik (Östergötland, Sverige): 262.
Björnholm (V. Göinge h.?, Skåne): 93, 94, 

95, 96, 104, 105, 1 15, 116.
Björnstorp (Torna h., Skåne): 164.
Bjørup (Falsters S.-h.): 417.
Blakeney (England): 229.
Bleckede (Tyskland): 283.
Blekinge: 64, 430.
Bocholt (Tyskland): 358.
Boholt (Gudme h.): 559.
Bohus (Sverige): 228.
Boizenburg (Mecklenburg): 133.
Boldedal (Voer s., Rougsø h.): 467.
Bordesholm se Neumünster-Bordesholm.
Borgholm (Öland, Sverige): 256.
Borgsted (Hütten h., Sdrj.): 446.
Bornholm: 125.
Borrsjö (nu Marsvinsholm, Ljunits h., 

Skåne): 6.
Borup (Ramsø h.): 305.
Bosjø kloster (Frosta h., Skåne): 179, 286, 

378.
Boston (England): 229.
Bourges (Frankrig): 194, 203.
Brabant (Belgien): 48.
Brandenburg (Tyskland): 4, 193, 214, 303, 

323, 353.
Brandenburg, Mark (Tyskland): 291, 295, 

296, 365, 377.
Brandshagen (Pommern): 503.
Braunsberg (nu Bydgoszc, Polen): 93, 94, 

95, 98, 104, 108, 115, 119, 383.
Braunschweig (Tyskland): 5, 213, 218, 283, 

284, 481, 539.
Brederød (Strø h.): 519.

Bredetofte (del af Tøving mark, Morsø N.- 
h.): 18.

Bregnholm (Vrads h.): 164.
Breitenfelde (Lauenburg): 33.
Bremen (Tyskland): 4, 5, 68, 93, 94, 95, 

104, 115, 168, 184, 193, 203, 213, 222, 
270, 303, 323, 349, 350, 353, 388, 406, 
460, 465, 505.

Bremervörde (Tyskland): 557.
Brenderup (Vends h.): 369, 429.
Breslau (nu Vroclaw, Polen): 166, 167. 
Briel (Holland): 93, 94, 95, 104, 115, 125.
Broby, Næsbyhoved- (Odense h.): 415.
Brofjerding (Galten h.): 355.
Broholm (Gudme h.): 431.
Brorstrup (Års h.): 22.
Brügge (Belgien): 37, 44, 71, 226, 235, 

376, 487. - St. Jakobs gade: 487.
Brännarp (Halmstads h., Halland): 65.
Broms (Östra h., Blekinge): 430.
Brönneslöv (Frosta h., Skåne): 178.
Brönnestad (V. Göinge h., Skåne): 31.
Bujendorf (Holstein): 457.
Burs (Gotland, Sverige): 289.
Byerklangsbothä (forsv. lokalitet, vistnok 

Småland, Sverige): 173.
Bylderup (Slogs h.): 63.
Bülk (Eckernførde h., Sdrj.): 423.
Büsum (Ditmarsken): 412.
Bäräbacke (vistnok forsv. navn på lokalitet 

i Viske h., Halland): 173.
Böhmen (Czekoslovakiet): 187, 188, 189, 

191, 224, 265, 377.
Børglum (Børglum h.): 165, 372, 379, 380, 

428, 470. (Se også Vendsyssel).
Bøstrup (Houlbjerg h.): 22.

C
Cambrai (Frankrig): 75, 364.
Citeaux kloster (Frankrig): 264.
Clairvaux kloster (Frankrig): 264.

D
Dalby kloster (Torna h., Skåne): 179.
Dalsgård (forsv. gd., Astrup s., Hindsted 

h.): 22.
Dalum kloster (Odense h.): 156.



392 Damdorp-Firenze

Damdorp (forsv. bebyggelse, Galten h.): 
355.

Damlos (Holsten): 293.
Dammstorp (Harjagers h., Skåne): 31.
Danmark: 2, 7, 9, 14, 20, 32, 34, 36, 37, 

38, 39, 44, 49, 61, 64, 70, 75, 84, 85, 
90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
125, 127, 128, 129, 131, 155, 183, 184,
187, 188, 189, 191, 192, 195, 203, 215,
224, 235, 265, 270, 271, 285, 290, 291,
295, 296, 304, 312, 315, 317, 330, 340,
354, 364, 365, 367, 371, 373, 375, 376,
377, 381, 392, 393, 401, 412, 414, 450,
458, 461, 464, 466, 469, (479), 481, 482, 
483, 496, 499, 504. 506, 527, 531, 540, 
541, 548, 557, 572. - Dominikanerne: 
392. - Franciskanerprovins: 132.

Danzig (nu Gdansk, Polen): 48, 93, 94, 95, 
98, 104, 108, 115, 119, 297, 339, 340.

Darum, Lille- (Gørding h.): 361, 362. 
Demmin (Pommern): 511, 530.
Deventer (Holland): 93, 94, 95, 104, 114, 

115, 125.
Deventze (forsv. bebyggelse, Holsten): 

460.
Diernæs (Hundborg h.): 280.
Dinant (Belgien): 550.
Divitz (Pommern): 127, 503.
Doberan kloster (Mecklenburg): 16.
Dordrecht (Holland): 62, 93, 94, 95, 104, 

115, 125.
Dorpat (Tartu) (Estland): 93, 94, 95, 96, 

104, 105, 115, 116, 125, 287, 482.
Dragerup (Merløse h.): 159. ' 
Dreslette (Båg h.): 211.
Dronningholm (forsv. gd., Kregme s., Strø 

h.): 519.
Dueholm kloster (nu under Nykøbing M.): 

18.
Døjringe (Alsted h.): 337.

E
Edsviken (Uppland, Sverige): 23.
Egemarke (Skippinge h.): 305.
Egense (Sunds h.): 380, 542.
Egeskov (Elbo h.): 330.

Eggelstad (Fårs h., Skåne): 31.
Egholm (Helium h.): 248, 249, 426.
Egsmose (Gudme h.): 216.
Ejdersted (Sdrj.): 293.
Ekeshult (Ö. Göinge h., Skåne): 179.
Elben (flod, Tyskland): 348.
Elbing (nu Elblag, Polen): 48, 93, 94, 95, 

98, 104, 108, 1 15, 1 19, 182, 287, 297, 
340, 370, 482.

Elburg (Holland): 93, 94, 95, 104, 115, 
125.

Eldena kloster (Pommern): 498, 503.
Ellested (Vindinge h.): 379.
Ellinge (nu Løvenborg, Merløse h.): 79, 

80, 163.
Ellinge (Harjagers h., Skåne): 31.
Elsted (V.-Lisbjerg h.): 424.
Elstrup (Als N.-h.): 338.
Engelstofte (Tybjerg h.): 561.
England: 12, 36, 48, 61, 215, 229, 354, 

481, 550.
Englerup (Volborg h.): 359.
Eskilstrup (Vindinge h.): 216.
Esrom kloster (Holbo h.): 58, 395.
Estland: 485.
Estrup, GI. (Sønderhald h.): 164.
Eutin (Holsten): 457.
Exsocii (Frankrig): 183.

F
Fårevejle (Langelands N.-h.): 164.
Fårevejle (Ods h.): 431.
Falslev (Onsild h.): 22.
Falster: 156, 291, 317, 417, 493.
Falsterbo (Skytts h., Skåne): 33, 48, 94, 

115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 130, 185, 215,
227, 230, 351, 459, 524, 527, 550, 564,
572. - Borgen (Falsterbohus): 48, 370,
524, 527, 550. - Fed: 459, 572. - Kir
ken: 69.

Fandrup (Gislum h.): 30.
Farsø (Gislum h.): 22, 30.
Farum (Ølstykke h.): 232.
Favrdal (Haderslev h.): 329, 330.
Fensmark (Tybjerg h.): 344.
Fensten (Hads h.): 247.
Firenze (Italien): 37, 44, 401.



Fjelde-Hanse slæderne 393

Fjelde (Musse h.): 254.
Fjellerup (Djurs N.-h.): 234.
Fjälkinge (Villands h., Skåne): 478.
Fladbjerg (Onsild h.): 22.
Flakke bjerg h.: 335.
Flandern (Belgien): 48, 354, 481.
Flensborg (Sdrj.): 155, 245, 266, 276, 290, 

31 1, 313, 326, 438.
Frankrig: 90.
Freienwalde (Brandenburg): 55, 59.
Friedland (Mecklenburg): 175, 176.
Friserne (Sdrj.): 375, 412.
Frisland: 191.
Frosta h. (Skåne): 178.
Fryele (Småland, Sverige): 134.
Frølund (Slagelse h.): 317.
Frøs h.: 329.
Fuglse h. (Lolland): 317.
Fussing, Over- (Sønderlyng h.): 523.
Fyn; 212, 317, 380, 431, 518, 542, 548. - 

Landsting: 216.
Fürstenberg a. d. Oder (Tyskland): 295, 

296.
Fænø Kalv (ø, Vends h.): 266.
Føllenslev (Skippinge h.): 305.
Førslev (0.-Flakkebjerg h.): 389.

G
Galten h.: 22, 355.
Galtrup (Morsø N.-h.): 18.
Gedesgård (Falsters S.-h.): 450.
Gedser (halvø, Falsters S.-h.): 450.
Genner (S.-Rangstrup h.): 267.
Gerlev (Slagelse h.): 162.
Gern h.: 21.
Giekau (Holsten): 460.
Gislum h.: 22.
Gjurup (Vennebjerg h.): 474.
Gladsax (Järrestads h., Skåne): 180, 492.
Glemminge (Ingelstads h., Skåne): 393.
Gnesen (nu Gniezno, Polen): 166, 167, 

349.
Gnoien (Mecklenburg): 89.
Gorlosen (Mecklenburg): 33.
Godand (ø, Sverige): 287, 289.
Gottorp (Arns h., Sdrj.): 70, 375, 526, 557.
Gram (Frøs h.): 207.

Gran (Esztergom) (Ungarn): 349.
Granslevholm (forsv. bebyggelse, Houl- 

bjerg h.): 435.
Greifswald (Pommern): 34, 48, 93, 94, 95, 

104, 115, 125, 128, 129, 130, 370, 386, 
482, 489, 503, 524, 527, 528.

Groningen (Holland): 93, 94, 95, 104, 1 15.
Grund fjord (del af Randers fjord): 467.
Grundfør (V.-Lisbjerg h.): 424.
Gryby (Harjagers h., nu Frosta h., Skåne): 

286.
Grønsund: 290.
Guben (Tyskland): 371.
Gudme h.: 216.
Gudumlund (Fleskum h.): 278, 316.
Gumlösa (V. Göinge h., Skåne): 179.
Gurre (Lynge-Kronborg h.): 93, 94, 95, 96, 

104, 105, 115, 116, 393, 420, 519, 525, 
527.

Gyllerup (Ingelstads h., Skåne): 255.
Gärarp (Ingelstads h., Skåne): 393.
Göinge h. (V. og Ö. Göinge h., Skåne): 

179.

H
Haaldesgaard (forsv. gd., Bjolderup s., 

Rise h.): 63.
Hadbjerg (Galten h.): 560.
Hadeln (Tyskland): 5.
Haderslev: 52, 239, 343, 373, 557, 558.
Haderslev h.: 328.
Hakelmark (Svansø, Sdrj.): 396.
Halberstadt (Tyskland): 4, 213, 353.
Hald (Nørlyng h.): 355, 357.
Halk (Haderslev h.): 328.
Halkevad (V.-Flakkebjerg h.): 251.
Halland: 64, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 

116, 173, 314, 421 (note).
Halmstad (Halland): 314.
Hamburg (Tyskland): 34, 93, 94, 95, 104, 

115, 155, 203, 245, 269, 287, 323, 326, 
348, 354, 370, 412, 482, 505, 557.

Han h. (nu V.- og Ø.-Han h.): 18.
Hanerau (Holsten): 557.
Hannover (Tyskland): 213, 219.
Hansestæderne: 12, 32, 33, 34, 48, 49, 61, 

70, 92, 93, 94, 125, 126, 127, 228, 285,
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287, 288, 290, 291, 297, 301, 354, 360, 
370, 386, 413, 479, 480, 481, 482, 489, 
501, 524, 527, 528.

Harderwijk (Holland): 93, 94, 95, 99, 104, 
109, 115, 120, 125, 386.

Harjagers h. (Skåne): 6, 135, 286.
Harreby (Frøs h.): 488.
Harrie, Lilia, (Harjagers h., Skåne): 180.
Hasager (nu Hasagergård, Houlbjerg h.): 

435.
Hasle h.: 447.
Haslund (Galten h.): 355.
Hasselt (Holland): 93, 94, 95, 104, 115.
Havegård (forsv. gd., Føllenslev s., Skip- 

pinge h.): 305.
Havelberg (Tyskland): 4, 222.
Heddinge, Store-: 174.
Hejrede (Musse h.): 419.
Hejsager (Haderslev h.): 328.
Hellige Land, det (Palæstina): 322.
Helium h.: 248.
Helsingborg (Skåne): 32, 33, 34, 35, 45, 

48, 76, 92, 94, 115, 116, 1 17, 1 18, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
130, 202, 360, 386, 412, 480, 482, 524,
527.

Helsingør: 285, 291.
Herrevad kloster (N. Åsbo h., Skåne): 286. 
Hiddensee kloster (Rügen): 539 (note).
Hildesheim (Tyskland): 5, 145, 213, 218, 

353, 388.
Hillerslev h.: 390.
Hillerup (Ribe h.). 361, 362.
Himmersyssel (Jylland): 22.
Hindsholm (halvø, Bjerge h.): 317.
Hishult (Höks h., Halland): 421.
Hittfeld (Tyskland): 145.
Hitzacker (Tyskland): 283.
Hjembæk (Tuse h.): 19.
Hjortholm (forsv. borg, Kongens Lyngby 

s., Sokkelund h.): 497.
Hjulebæk (Tybjerg h.): 344.
Hjørring: 372.
Holbæk: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 

116, 419, 544, 546.
Holmby (Frosta h., Skåne): 352.
Holsten: (70), 313, 348, 373, 379.

Homburg (forsv. borg ved Eschershau
sen, Tyskland): 218.

Horbelev (Falsters S.-h.): 493.
Horja (Småland, Sverige): 134.
Hornum, V.- (Års h.): 22.
Houlbjerg h.: 22.
Hovsør (Hillerslev h.): 390.
Hundslund (nu Dronninglund, Dronning

lund h.): 434.
Hune (Hvetbo h.): 145.
Hunstrup (Ods h.): 431.
Hvanstrup (Gislum h.): 22.
Hvetbo h.: 434, 470.
Hviding h.: 1 1, 259.
Hvidkilde (Sunds h.): 366.
Hvorslev (Houlbjerg h.): 425.
Hyby (Bara h., Skåne): 6.
Hygum, S.- (Frøs h.): 488.
Häckeberga (Bara h., Skåne): 157, 164, 

237, 238.
Härlöv (Gårds h., Skåne): 31, 493.
Høed (Tuse h.): 81.
Hørby (Tuse h.): 79, 80.
Hørsholm (Lynge-Kronborg h.): 366, 393, 

451.

I
Italien: 191.

J
Jakobs eng (forsv. navn på lokalitet, Bor- 

lunda s., Frosta h., Skåne): 178.
Jasenitz kloster (Pommern): 350.
Jasmund (Rügen): 398.
Javngyde (Gern h.): 560.
Jersie (Tune h.): 562.
Jerslev h. (nu Dronninglund og Børglum 

h.): 434.
Jetsmark (Hvetbo h.): 434, 470.
Jungshoved (Bårse h.): 93, 94, 95, 96, 104,

105, 115, 116.
Jyderup (Tuse h.): 19.
Jylland: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 1 15, 1 16, 

164, 266. (Se også Nørrejylland).

K
Kabusa (Ingelstads h., nu Herrestads h., 

Skåne): 492.



Kalkerup-Lund 395
Kalkerup (Tybjerg h.): 556.
Kallesgård (forsv. gd., Voer s., Rougsø h.): 

467.
Kalocsa (Ungarn): 349.
Kalsgård (forsv. gd., Skast h.): 298, 299.
Kalsrydh (forsv. bebyggelse, Småland, 

Sverige): 173.
Kalundborg: 266, 507, 532.
Kalø (0.-Lisbjerg h.): 29, 93, 94, 95, 96, 

104, 105, 115, 116.
Kammin (Pommern): 4, 146, 222, 353, 

465, 511, 529, 530.
Kampen (Holland): 34, 48, 49, 93, 94, 95, 

100, 104, 115, 121, 125, 228, 287, 297, 
370, 386, 482, 524, 527, 528.

Kartofte (Musse h.): 419.
Kassemose (Strø h.): 519.
Katslosa (Ljunits h., Skåne): 315.
Kattarp (Skåne): 179.
Kegnæsgård (Als Sd.-h.): 260.
Keldbymagle (Mønbo h.): 209.
Kerresmølle (forsv. mølle, Galten h.): 355.
Kiel (Holsten): 67, 490.
King’s Lynn (England): 229.
Kirkeby (Sunds h.): 164, 381.
Kirkendrup (Odense h.): 415.
Kiæthiloffhet, Kedtelsløffhedt (forsv. lokali

tet i Åløkke under Odense): 418.
Klausdorf (Holsten): 313.
Kogtorp (forsv. bebyggelse, Als N.-h.): 

338.
Kolberg (Pommern): 34, 48, 93, 94, 95, 

104, 115, 125, 128, 129, 130, 230, 386.
Kongsted (Fakse h.): 333.
Korckyn (vistnok fejl for Køge): 153.
Korlyn (forsv. gd., Susel s., Holsten): 457.
Korsør: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 1 16.
Krakow (Polen): 75.
Krenkerup (Musse h.): 254, 473.
Kristi s. (nu sankt Hans s., Vennebjerg h.): 

474.
Kristrup (Sønderhald h.): 22.
Kulm (nu Chelmno, Polen): 93, 94, 95, 

98, 104, 108, 115, 1 19, 125, 287, 297, 
383, 386, 482.

Kundby (Tuse h.): 19, 79, 80.
Kviinge (O. Gdinge h., Skåne): 179.
Kær h.: 434.

Kärreberga (S. Åsbo h., Skåne): 286.
Kärrstorp, V. (Oxie h., Skåne): 179.
København: 92, 151, 152, 285, 290, 291, 

347, 403, 497, 527, 541, 549.
Køge (se også Korckyn): 150, 290, 403. 
Köln (Tyskland): 93, 94, 95, 104, 115, 349, 

353, 370, 386, 487.
Kølstrup (Bjerge h.): 212.
Königsberg (Ostpreussen): 93, 94, 95, 98, 

104, 108, 115, 119, 297.
Köpinge, Lilla (Ingelstads h., nu Her

restads h., Skåne): 397.

L
Laholm (Halland): 93, 94, 95, 104, 105, 

115, 116.
Lancken (Rügen): 503.
Langå (Gudme h.): 216.
Langeland: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 

116, 164, 375, 516.
Laurbjerg (Galten h.): 355.
Lem, Sd.- (Bølling h.): 454.
Lemvig: 279.
Le Puy (Frankrig): 464.
Levensau (å, Sdrj. og Holsten): 348.
Liège (Belgien): 188.
Lillerød (Lynge-Frb. h.): 366.
Lindebjerg (Alsted h.): 244.
Lindegård (Hads h.): 247.
Lindegård (forsv. gd., Ovsted s., Voer h.): 

263.
Lindholm (vistnok Jylland): 82.
Lindholm (Oxie h., Skåne): 93, 94, 95, 96, 

104, 105, 115, 116, 238.
Linköping (Sverige): 23, 86, 87, 132, 140, 

141, 142, 169, 214, 256, 262, 275, 277, 
289, 294, 353, 402, 437, 535.

Lintrup (Frøs h.): 488.
Liver å (å, Vendsyssel): 474.
Livland (Letland): 93, 94, 95, 104, 115, 

125, 287, 290, 479, 482, 485.
Lolland: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 

116, 148, 156, 291, 317, 422.
London (England): 226, 229, 550.
Lund (Skåne): 6, 179, 205, 397, 455, 468, 

508, 509. - Allehelgens kloster: 25, 141, 
179. - Sankt Budolfi kirke: 6. - Dekan: 
27, 87, 143, 179, 315, 384, 397, 452. -



396 Lundby-Mør køv

Dominikanerne: 179. - Domkirke (St. 
Laurentius), kapitel og kanniker: 6, 24, 
25, 27, 45, 46, 58, 87, 135, 143, 149, 
168, 179, 200, 205, 289, 315, 397, 404, 
428, 452, 468, 475, 508, 509. - Foged: 
135. - Franciskanerne: 179. - Hellig
åndshus: 179. - Kantor: 135. - Kirke
provins: 58, 190, 349, 539. - Krypten: 
179. - Lille Vor Frue kirke: 179. - 
Lundegård: 179. - Sankt Mikkels kirke: 
428. - Nonnerne: 179. - Provst: 24, 25, 
179, 315. - Rådmænd, by og borgere: 6, 
58, 135, 190, 349, 455. - Sakristan: 6, 
135, 179. - Spedalskhus: 179. - Stift: 58, 
190, 453, 465, 468, 508. - Store Vor 
Frue kirke: 179. - Ærkebiskop: 24, 25, 
46, 58, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 1 15, 
116, 125, 165, 179, 186, 302, 315, 353,
375, 378, 379, 380, 384, 397, 401, 402,
404, 428, 436, 437, 443, 448, 449, 455,
465, 468, 496, 504, 508, 515, 527, 535,
542. - Ærkedegn: 179, 352, 382, 475, 
509.

Lundby (V.-Flakkebjerg h.): 325. 
Lundergård (Vennebjerg h.): 474. 
Lundtoft h.: 259, 266.
Lübeck (Tyskland): 4, 34, 48, 61, 70, 92, 

93, 94, 95, 104, 115, 125, 128, 129, 130, 
155, 228, 283, 284, 285, 287, 291, 297,
348, 354, 370, 386, 455, 457, 479, 482,
489, 490, 524, 527, 528. - Biskop: 15, 
143, 272, 285, 291, 353, 402, 437, 457,
460, 462, 465, 479. - Borgmestre, råd
mænd, by og borgere: 4, 34, 61, 62, 76, 
78, 85, 91, 127, 139 (note), 276, 290, 
291, 308, 313, 354, 360, 383, 438, 455, 
457, 460, 462, 494. - Dekan: 457, 460, 
505. - Domkirke, kapitel og kanniker: 5, 
15, 16, 25, 28, 193, 203, 214, 274, 293, 
303, 321, 457, 460, 505. - Niederstadt- 
buch: 17, 54, 185, 261, 308, 351, 494, 
537. - Provst: 5, 25, 457, 460. - Quin- 
que domus gade: 17, 494. - Skatmester: 
193, 303. - Stift: 4, 222, 293, 457, 460, 
465.

Lüchow (Tyskland): 84, 138, 139, 307, 
346.

Lüneburg (Tyskland): 89, 91, 133, 213, 
218, 219, 276, 287.

Lystrup (0.-Lisbjerg h.): 424.
Løgum kloster (Lø h.): 147, 405, 488.
Løjtved (Sunds h.): 223, 408.
Lørslev (Morsø S.-h.): 18.

M
Mårup (Vennebjerg h.): 372.
Magdeburg (Tyskland): 222, 349, 353, 377.
Magiarp (Skytts h., Skåne): 56.
Magstrup (Gram h.): 330.
Maguelonne (Frankrig): 466, 469, 486. 
Mainz (Tyskland): 71, 186, 349, 353. 
Majbøl (Als Sd.-h.): 338.
Malmø (Skåne): 13, 17, 45, 48, 88, 94, 

115, 116, 1 17, 118, 1 19, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 130, 149, 179,
231, 290, 455, 480, 495, 501, 524, 527,
549. - Skagemans gård: 149.

Marks h. (Västergötland, Sverige): 173.
Marienburg (ved Danzig): 339.
Marslev (Bjerge h.): 384.
Massow (Pommern): 146.
Mejlby (Års h.): 22.
Melby (Ars h.): 566.
Mellet (nu Hjortspring, Als N.-h.): 517.
Merløse h.: 544, 546.
Merløse, Store- (Merløse h.): 305.
Merløse, Tveje- (Merløse h.): 159.
Middelburg (Holland): 93, 94, 95, 101, 

104, 110, 115, 122.
Minden (Tyskland): 85, 131, 353.
Mintebjerg (Als Sd.-h.): 338.
Mirepoix (Frankrig): 183.
Mjolden (Lø h.): 278, 316.
Molzahn, Gross- (Lauenburg): 450.
Molzahn, Klein- (Lauenburg): 450.
Mors: 18.
Morsø N.-h.: 18.
Musse h.: 254.
Musse, Lille- (Musse h.): 419.
Mustitz (Rügen): 398.
Münster (Tyskland): 353, 360.
Mölln (Lauenburg): 33.
Møn (Mønbo h.): 127, 209, 291, 541.
Mönstersund (del af Kalmarsund): 182.
Mørkøv (Tuse h.): 163.



Nakskov-Preussen 397

N
Nakskov: 148.
Nebbe (forsv. borg, Sømme h.): 93, 94, 

95, 96, 104, 105, 115, 116, 541.
Neble (Slagelse h.): 431.
Neubrandenburg (Mecklenburg): 285, 

291.
Neu-Bukow (Mecklenburg): 321.
Neumünster-Bordesholm kloster (Hol

sten): 67, 68, 74, 350.
Nidaros (nu Trondheim, Norge): 136, 144, 

197, 199, 201, 465.
Nielstrup (Sunds h.): 164.
Nîmes (Frankrig): 193, 303.
Nordborg (Als N.-h.): 259.
Norge: 14, 38, 39, 64, 75, 183, 191, 192, 

214, 235, 285, 288, 304, 312, 354, 376, 
464, 466, 469, 481, 482.

Noves (Frankrig): 388.
Novgorod (Rusland: 481.
Noyon (Frankrig): 37, 44, 309.
Nyborg: 2, 10, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 

115, 1 16, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 
382.

Nybøl h.: 259.
Nybølle (måske Neble, Slagelse h.): 561.
Nydala kloster (Småland, Sverige): 134.
Nyhus (forsv. borg ved Flensborg, Sdrj.): 

51, 326, 536, 557.
Nykøbing (Falster): 33, 241, 317.
Nyköping (Sverige): 50.
Nyrup (Ods h.): 431.
Næsby (Tybjerg h.): 561.
Näsbyholm (Vemmenhögs h., Skåne): 214.
Næsbyhoved (Odense h., nu under Oden

se): 416, 510.
Næsfærge (forsv. gd., Vorup s., Galten h.): 

435.
Næstved: 174, 221, 243, 292, 324, 409. - 

St. Petri kloster: 243, 244, 324, 409, 410, 
411, 553, 554.

Nöbbelöv (Torna h., Skåne): 179.
Nørrejylland: 266.

O
Odense: 165, 211, 242, 407, 551. - Bis

kop: 27, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 1 15, 

116, 165, 209, 210, 211, 212, 259, 353, 
375, 379, 380, 406, 428, 496, 510, 511, 
512, 513, 514, 515, 529, 530, 535. - 
Borgmestre, rådmænd, by og borgere: 
399, 407, 418, 513, 514. - Dominika
nerne: 242, 548. - Foged: 242. - 
Franciskanerne: 148. - St. Knuds klo
ster: 27, 406, 510, 511, 512, 515, 529, 
530. - Prior: 384, 407, 510, - Provst: 
27. - Stift: 15, 165, 513, 514.

Odense h.: 415.
Oder (flod, Tyskland): 55.
Oderberg (Brandenburg): 55.
Ods h.: 431, 432.
Oldendorp (Tyskland): 85.
Ollerup (Sunds h.): 164.
Olsdorf (St. Peter s. (Utholm), Ejdersted, 

Sdrj.): 269.
Ommersyssel (Jylland): 22.
Onsild h.: 22.
Oppmanna (Villands h., Skåne): 478.
Ordrup (Ods h.): 431.
Ordrup (måske fejl for Erdrup, Slagelse 

h.?): 561.
Oreby (V.-Flakkebjerg h.): 355.
Ormanäs (Frosta h., Skåne): 315.
Ortemølle (Sunds h.): 164.
Orø (Tuse h.): 544, 546.
Osnabrück (Tyskland): 353. 
Ottersbøl (Lø h.): 278, 316.

P
Paderborn (Tyskland}: 353.
Palermo (Italien): 302.
Paris (Frankrig): 168, 310, 529.
Patastad, Lilla (Sverige): 275.
Pebringe (nu Falkensten, Slagelse h.): 252. 
Pernau (Letland): 93, 94, 95, 104, 115. 
Petersdorf (Mecklenburg): 222.
Polen: 75, 166, 187, 188, 189, 191, 192, 

224, 265, 377.
Pont-de-Sorgues (Frankrig): 28, 47, 196, 

197, 198, 199, 200, 204.
Posen (nu Poznan, Polen): 167. 
Prag (Czekoslovakiet): 349, 353. 
Prenzlau (Brandenburg): 367.
Preussen: 48, 49, 92, 93, 94, 95, 98, 104, 

108, 115, 119, 125, 182, 287, 290, 297,



398 Pritzwalk-Schwan

301, 340, 354, 370, 383, 386, 479, 482, 
524, 528, 572.

Pritzwalk (Brandenburg): 531.
Putbus (Rügen): 503.
Putten (Holland) se Gerrit Rabbe.

R
Rågelund (Åsum h.): 384.
Ralswiek (Rügen): 398.
Ramsø h.: 8, 541.
Randers: 356.
Ratzeburg (Lauenburg): 4, 222, 353, 450. 
Ravnholt (Vindinge h.): 216.
Ravnsborg (Lollands N.-h.): 220, 266. 
Redebas (Pommern): 543, 547.
Redingsdorf (Holsten): 457.
Rendsborg (Holsten): 348, 446.
Reval (nu Tallinn, Estland): 93, 94, 95, 97, 

104, 106, 115, 117, 125, 171, 287, 341, 
482, 554.

Revn (Djurs S. h.): 83.
Ribe: 1 1, 26, 77, 170, 245, 278, 316, 346

385, 454, 488. - Biskop: 43, 77, 165,
209, 210, 211, 212, 353, 374, 375, 379,
380, 384, 405, 428, 456, 458, 484, 486,
542. - Bispegården: 257. - Borgme
ster, rådmænd, by og borgere: 11, 207, 
208, 281, 361, 362, 363, 374, 454, 488, 
538. - Byting: 207, 362, 363, 385, 454, 
538. - Domkirke, kapitel og kanniker: 
26, 77, 257 (indledning), 278, 316, 374, 
405, 428, 456, 458, 484, 486, 488, 505. 
- Johanniterne: 26. - Kantor: 316, 
505. - Mølledammen: 361, 362. - St. 
Nikolaj kirke: 433. - Pughus: 258, 278, 
316. - Riberhus: 170, 316. - Stift: 
278, 405, 539. - Ærkedegn: 208, 278, 
316, 363, 385, 538.

Ribnitz (Mecklenburg): 91, 92, 222.
Riga (Letland): 47, 49, 93, 94, 95, 104, 

107, 115, 118, 125, 287, 349, 465, 482.
Ring kloster (Voer h.): 83.
Ringe (Gudme h.): 164.
Ringtved (Gram h.): 330.
Ris (Ods h.): 431, 432.
Risby (Risby h., Svansø, Sdrj.): 54.
Risby h. (Svansø, Sdrj.): 396.
Rise h.: 259.

Rise, Store- (Ærø h.): 406.
Rode (Ods h.): 431.
Rold (Hindsted h.): 22.
Rom (Italien): 136, 323.
Roskilde: 8, 232, 233, 319, 344, 409. - St.

Agnete kloster: 344. - Biskop (se også 
Sjælland): 7, 9, 19, 24, 25, 58, 93, 94, 
95, 96, 104, 105, 115, 1 16, 142, 143, 
159, 165, 194, 195, 196, 200, 233, 260,
271, 272, 319, 353, 375, 379, 380, 398,
420, 428, 431, 432, 452, 496, 497, 527,
541, 542, 555. - By og borgere: 4, 196,
389, 541. - St. Clara kloster: 8, 324, 
409, 410. - Domkirke, kapitel og kan
niker: 7, 9, 24, 142, 143, 163, 168, 169, 
194, 196, 200, 233, 271, 272, 344, 389, 
398, 420, 428, 452, 532, 541. - St. 
Peders sogn: 232. - Provst: 195, 200, 
271, 272. - Stift: 4, 58, 196, 209, 222, 
452, 502, 508, 533, 534, 539. - Ærke
degn: 19.

Rostock (Mecklenburg): 3, 13, 32, 33, 34, 
36, 48, 89, 92, 93, 94, 95, 104, 115, 125, 
128, 129, 130, 172, 228, 240, 287, 288, 
301, 370, 386, 455, 482, 483, 489, 490, 
(501), 524, 527, 528, 549.

Rostrup (Skam h.): 336.
Rougsø h.: 29.
Ryd kloster (Husby h., Sdrj.): 63.
Rygård (Gudme h.): 216.
Rügen (Tyskland): 285, 291, 334, 398, 541. 
Rynkeby (Gudme h.): 164.
Ryrikstorp (forsv. bebyggelse, St. Hans s., 

Vennebjerg h.): 474.
Rødby: 473.
Rörchen (Pommern): 59, 60.

S
Sabro h.: 451, 491.
Sahl (Houlbjerg h.): 53.
Salisbury (England): 550.
Saltum (Hvetbo h.): 434.
Salzburg (Østrig): 349.
Samsø: 93 94, 95, 96, 104, 105, 115, 116.
Saxtorp (Harjagers h., Skåne): 6.
Schnackenburg (Tyskland): 283.
Schwan (MeckJenburg): 3.



Schwerin-Stettin 399

Schwerin (Mecklenburg): 4, 16, 78, 138, 
203, 222, 285, 311, 321, 353, 465.

Sennels (Hillerslev h.): 390.
Serridslev (Voer h.): 332.
Sevedø (V.-Flakkebjerg h.): 431.
Simenstrup (forsv. bebyggelse, Sahl s., 

Houlbjerg h.): 53.
Simmersted (Gram h.): 330.
Sivested (Djurs N. h.): 320.
Sjælland: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 

116, 153, 359, 493, 541. - Biskop (se 
også Roskilde): 259. - Landsting: 366.

Sjølund (N.-Tyrstrup h.): 267.
Skåne: 12, 36, 48, 61, 62, 64, 66, 115, 116, 

125, 126, 127, 164, 215, 229, 237, 238,
240, 261, 285, 287, 288, 291, 297, 301,
327, 341, 351, 360, 370, 382, 383, 386,
393, 431, 475, 479, 480, 482, 489, 490,
509, 524, 527, 528, 550. - Dansker
lejet: 340. - Fed: 48, 230, 308, 340. - 
Fogeder: 48, 339, 386, 413, 482, 524, 
527. - Landsting: 6, 135.

Skagen: 527.
Skanør (Skytts h., Skåne): 33, 34, 48, 94, 

115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 130, 172, 179,
230, 240, 261, 342, 489, 524, 527, 572.
- Borgen: 230, 524, 527. - Gharbra-
dergade: 240. - Vogntorvet: 179.

Skara (Sverige): 463.
Skarresholm (Skippinge h.): 427.
Skast (Skast h.): 77.
Skast h.: 77, 298, 299.
Skejby (Hasle h.): 447.
Skelby (Tybjerg h.): 1.
Skerninge, 0.- (Sunds h.): 223.
Skiffard (Djurs N.-h.): 320.
Skinkelsborg (N.-Tyrstrup h.): 268 (note). 
Skjoldenæs (Ringsted h.): 157, 237, 238. 
Skovby (Als S.-h.): 206, 260.
Skullerup (Tybjerg h.): 569.
Skymethorp (Skinnerup, nu Ulriksholm, 

Bjerge h.): 431.
Skytsiehage (ved Falsterbo, Skytts h., Skå

ne): 230.
Skærsø (Mols h.): 159.
Slagelse: 160, 253, 308, 358, 477, 502, 

541, 542.

Slagelse h.: 162.
Slesvig (Sdrj.): 74, 353, 445, 537. - Bis

kop: 5, 14, 16, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 47, 52, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 136, 
144, 155, 165, 177, 181, 183, 184, 193,
197, 198, 199, 201, 203, 204, 214, 226,
235, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 294,
300, 303, 304, 309, 312, 323, 353, 376,
388, 394, 439, 440, 441, 442, 443, 445,
461, 466, 469, 476, 487, 558. - By: 
441, 442. - Domkirke, kapitel og kan
niker: 28, 74, 177, 235, 353, 394, 439, 
440, 443, 445, 461, 462, 505, 506. - 
Hertug: se Henrik og Valdemar. - 
Hertugdømme: se Sønderjylland. - St. 
Johannes kloster på Holm: 177. - Kan
tor: 445, 456, 458, 484, 486, 506. - 
Provst: 353, 445, 505. - Skatmester: 
353. - Stift: 177, 321, 350, 441, 442, 
526, 539. - Ærkedegn i Ejdersted: 293.

Slogs h.: 259.
Slæbæk (Sunds h.): 381.
Smerup (Stevns h.): 81.
Smerup (Refs h.): 18.
Snuderup (Ars h., nu Skippinge h.): 19.
Sommersted (Gram h.): 267.
Sonnerup (nu Sonnerupgård, Volborg h.): 

422.
Sonnerup, Kirke- (Volborg h.): 359.
Sorø kloster: 508.
Southamptonshire (England): 540.
Spjutstorp (Glemminge s.Jngelstads h., 

Skåne): 393.
Stånum (Sønderhald h.): 22.
Stade (Tyskland): 287.
Stargard (Pommern): 34, 93, 94, 95, 104, 

115, 301.
Stavern (Holland): 93, 94, 95, 104, 111, 

115, 123, 125.
Stenalt (Rougsø h.): 467.
Stenderup, S.- (N.-Tyrstrup h.): 267, 268. 
Steninge (Halmstads h., Halland): 65. 
Stenstrup (Sunds h.): 210, 211.
Stenum (Jerslev h., nu Børglum h.): 434. 
Stettin (Pommern): 34, 48, 57, 93, 94, 95, 

104, 115, 125, 128, 129, 130, 287, 370, 
386, 482.
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Stigsnæs (V.-Flakkebjerg h.): 431.
Stockholm (Sverige): 23, 64, 256, 275, 

277, 294, 312, 485.
Stordrup (vistnok fejl for Scordrup, Skå

rup, nu Skårupgård, 0.-Lisbjerg h.): 
425.

Stovgård (Voer h.): 331.
Stralsund (Tyskland): 34, 48, 49, 62 (note 

1), 92, 93, 94, 95, 104, 115, 116, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 137, 150, 151,
152, 153, 154, 182, 202, 227, 228, 236,
276, 285, 287, 288, 290, 292, 301, 314,
321, 327, 354, 370, 383, 386, 400, 413,
(459), 482, 489, 490, 495, 500, 524, 527, 
528, 572.

Strandkværn (nu Vintremøller, Volborg 
h.): 359.

Streu (Rügen): 334.
Strietfeld (Mecklenburg): 543.
Stripperup (forsv. bebyggelse ved Hol

bæk): 159.
Stromberg (Tyskland): 360.
Strängnäs (Sverige): 448, 449.
Stude (Slagelse h.): 174.
Støttrup (Gislum h.): 22.
Sunds h.: 221, 223, 231, 380, 381.
Svavsted (S.-Gøs h., Sdrj.): 67, 74, 235, 

445.
Svejstrup (Sabro h.): 451, 491.
Svendborg: 164, 165, 209, 221, 223, 231, 

266, 381, 475, 494.
Svenstorp (Torna h., Skåne): 86.
Sverige: 14, 38, 39, 50, 64, 75, 173, 181, 

183, 187, 188, 189, 192, 203, 214, 224, 
235, 265, 295, 296, 304, 312, 371, 376, 
463, 464, 466, 469, 485.

Süsel (Holsten): 457.
Särslöv (snarest Oxie h., Skåne): 164.
Søborg (Holbo h.): 93, 94, 95, 96, 104, 

105, 115, 116.
Søgård (Lundtoft h.): 536.
Søllinge (Vindinge h.): 216, 379.
Sømme h.: 541.
Sønderborg: 259.
Sønderjylland (se også hertug Henrik og 

Valdemar og hertuginde Kunigunde og 
Regitse): 266, 375, 445.

Søndermark (Skast s., Skast h.): 77.
Sørup (Fuglse h.): 422.

Sørup (nu under Svendborg): 164, 221, 
223, 231, 381.

Sovrod (Frosta h., Skåne): 315.

T
Tågarp (Ingelstads h., Skåne): 393.
Tårnborg (Slagelse h.): 317.
Tåstrup (nu under Holbæk): 159.
Tammestrup (Voer h.): 263.
Tangå (Gudme h.): 559.
Tangermunde (Tyskland): 364, 377.
Tebstrup (Voer h.): 263.
Teje (ved Tønsberg, Norge): 236.
Thisted: 390.
Thorn (nu Toruh, Polen): 48, 93, 94, 95, 

98, 104, 108, 115, 119, 125, 182, 297, 
339, 370, 482.

Thy: 280.
Tingerup (Fakse h.): 333.
Tise (Jerslev h., nu Børglum h.): 434.
Tjæreby (V.-Flakkebjerg h.): 325, 559.
Toft (forsv. bebyggelse, Agger s., Refs h.): 

282.
Tolderlund (nu under Odense): 510.
Tommerup kloster (Jårrestads h., Skåne): 

568 (note).
Tordrup (nu Frisenvold, Galten h.): 355, 

471, 472.
Torna h. (Skåne): 179.
Torp (snarest O. Torp, Vemmenhogs h., 

Skåne): 31, 35.
Tosterup (Ingelstads h., Skåne): 315, 393.
Tournai (Belgien): 235.
Tovskov (forsv. borg, Gram h.): 414.
Tranekær (Langelands N. h.): 93, 94, 95, 

96, 104, 105, 115, 116.
Treuenbrietzen (Brandenburg): 55.
Tribsees (del af Pommern): 203.
Trier (Tyskland): 322, 349, 353.
Trælløse (Tybjerg h.): 411, 552, 553, (554), 

555.
Tullstorp (Ingelstads h., Skåne): 393.
Tullstorp (vistnok Vemmenhogs h., 

Skåne): 164.
Tummorp (forsv. bebyggelse, Fårevejle s., 

Ods h.): 431.
Turetorpso (Vemmenhogs h., Skåne): 236.
Tuse h.: 19, 79, 80, 81, 163, 317, 427.



Tvådker- Vordingborg 401
Tvååker (Himle h., Halland): 508.
Tybjerg (Tybjerg h.): 359.
Tybjerg h.: 1, 411, 569.
Tyskland: 92, 187, 188, 189, 191, 192, 

224, 229, 265, 283, 284, 290, 340, 360, 
376, 479, 541, 572. - Den tyske orden: 
190, 353, 485. - Johanniterpriorat: 
349.

Tøjstrup (Gudme h.): 216.
Tønsberg (Norge): 228, 236.
Tørring (Gern h.): 158.
Tøving (Morsø N. h.): 18.

u
Ubbestrup (forsv. bebyggelse, Elsted s., V.- 

Lisbjerg h.): 425.
Ubby (Ars h.): 532.
Udby (Tuse h.): 317.
Udstolpe (Musse h.): 345.
Ugelvore (forsv. bebyggelse, Ølst s., Gal

ten h.). 22.
Ugerup (Gårds h., Skåne): 493.
Ulsted (Kær h.): 434.
Ulstrup (Ods h.): 431.
Ulvåsa (Ostergotland, Sverige): 535.
Ungarn: 37, 44, 75, 166, 187, 188, 189, 

191, 192, 224, 265.
Uppsala (Sverige): 140, 141, 168, 169, 181 

(note), 190, 262, 289, 312, 349, 353, 
402, 436, 437, 448, 449, 465.

Ustrup (Voer h.): 331.
Utholm (Ejdersted, Sdrj.): 269, 412.
Utrecht (Holland): 93, 94, 95, 104, 115, 

217.

V og W
Vadstena (Sverige): 535.
Valleberga (Ingelstads h., Skåne): 393.
Wallingford (England): 229.
Vangede (Sokkelund h.): 366.
Vanstadtorp (Fårs h., Skåne): 179.
Varberg (Halland): 93, 94, 95, 96, 104, 

105, 115, 116.
Varde syssel (Jylland): 77, 298, 299.
Warnemunde (Mecklenburg): 549.
Wbye (uvist om Ubby, Ars h., el. Udby, 

Tuse h.): 318.

Vedsted, V.- (Hviding h., nu Ribe h.): 11, 
387.

Vejlby (Djurs S. h.): 234.
Vejlby (Elbo h.): 444.
Vejstrup (Gudme h.): 216.
Vemmenhög, Ö. (Vemmenhögs h., Skåne): 

492.
Vemmerlov (Skytts h., Skåne): 404.
Vendsyssel (Jylland): 82, 372, 434, 474. - 

Biskop (se også Børglum): 375.
Vennebjerg h.: 474.
Wenningsen (Tyskland): 219.
Verden (Tyskland): 4, 145, 353.
Vesborg (forsv. borg, Samsø): 93, 94, 95, 

96, 104, 105, 115, 116.
Westminster (England): 12, 36, 90, 215, 

540.
Viborg: Biskop: 209, 210, 211, 212, 259, 

280, 353, 355, 375, 379, 380, 428. - 
Byting: 545. - Rådmænd, by og bor
gere: 545.

Vig (Ods h.): 431.
Villands h. (Skåne): 478.
Villeneuve-lés-Avignon (Frankrig): 71, 72, 

73, 75, 145, 224, 226, 309, 310, 496, 
499, 502, 504, 505.

Villstad (Småland, Sverige): 173.
Vinderød (Strø h.): 519.
Vintremøller se Strandkværn.
Virrestad (Jårrestads h., Skåne): 568.
Visborg (Hindsted h.): 22.
Visby (Gotland, Sverige): 289.
Wismar (Mecklenburg): 34, 48, 69, 92, 94, 

95, 104, 115, 125, 128, 129, 130, 228, 
287, 290, 313, 370, 386, 455, 482, 489, 
490, 524, 526, 527, 528.

Visseltofta (V. Göinge h., Skåne): 179.
Vissing, N.- (Hjelmslev h.): 246.
Wittenburg (Mecklenburg): 368.
Wittow (Rügen): 398.
Voer (Rougsø h.): 29, 467.
Vognserup (Tuse h.): 79, 80.
Volborg h.: 359.
Voldby (Gern h.): 21.
Wolgast (Pommern): 306.
Vordingborg: 93, 94, 95, 96, 104, 105, 

115, 116, 416, 541.
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Vrangstrup (Houlbjerg h.): 435.
Våggarp (Harjagers h., Skåne): 135.
Vårend (Småland, Sverige): 173.
Vårnamo (Småland, Sverige): 134.
Værum (Galten h.): 355, 356.
Våstbo h. (Småland, Sverige): 173.
Våsterås (Sverige): 40, 86, 87, 168, 169, 

214, 436.
Våstergotland (Sverige): 50.
Væth (Galten h.): 357.
Våxjd (Sverige): 87, 277.

X
Xanten (Tyskland): 187, 188.

Y
Ystad (Skåne). 137, 154, 500.

z
Zierikzee (Holland): 34, 48, 93, 94, 95, 

102, 104, 112, 115, 124, 125, 386, 482.
Zirkow (Rugen): 398.
Zuidersøen (Zuiderzee, Holland): 48, 49, 

93, 94, 95, 104, 115, 125, 287, 370, 479, 
527, 528.

Zutphen (Holland): 93, 94, 95, 103, 104, 
113, 115, 125, 217, 482.

Zwolle (Holland): 93, 94, 95, 104, 115.

Æ
Æbelhok kloster (Strø h.): 232.

0
Øksendrup (Gudme h.): 559.
Øland (Sverige): 256.
Ølby (Ramsø h.): 8.
Ølst (Galten h.): 22.
Olov (Vemmenhogs h., Skåne). 492.
Øm kloster (Tyrsting h.): 263, 424, 425, 

520.
Oresten (Marks h., Våstergotland, Sve

rige): 93, 94, 95, 96, 104, 105, 115, 116.
Øresund: 48, 92, 290.
Ørkild (nu under Svendborg): 93, 94, 95, 

96, 104, 105, 1 15, 1 16, 164, 471.
Ørndrup (Års h.): 22.
Ortofta (Harjagers h., Skåne): 179.
Ørum (Hassing h.): 282.
Øse (Skast h.): 298, 299.
Øsel (ø, Estland): 394, 401, 439, 461, 462, 

466, 469, 506.
Østerhede (forsv. gd., Årslev s., Sønder- 

hald h.): 22.
Osterslov (Villands h., Skåne): 478.
Oxnevalla (Marks h., Våstergotland, Sve

rige): 173.


