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MANUSKRIPT- OG BOGFORTEGNELSE

Ähus hospitals registratur (1600), trykt 
ÆA. V 783-96.

Akjærske 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. Stockholm 
1936-42. (Diplomatarium Svecanum 
Appendix).

Adels Arbogen = Danmarks Adels Aar- 
bog Kbh. 1884 flg.

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

Analecta Vaticano-Belgica VII. Suppliques 
d’Urbain V, par A. Fierens. Rom-Bruxel
les-Paris 1914. - IX. Lettres d’Urbain 
V. Tome I. Par A. Fierens et G. Tihon. 
Rom-Bruxelles-Paris 1928.

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

Arhnung = J. O. Arhnung, Roskilde 
Domkapitels Historie. I. Tiden indtil 
1416. 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« (om- 
kr. 1685). Udkast til B 29, Sv.RA.

Bunge = Liv-, Esth- und Gurländisches 
Urkundenbuch nebst Regesten. Hrsgeg. 
v. F. G. von Bunge. I-VL Reval 1853- 
73-

Børglum kl. reg. = Registratur over Børg

lum Klosters Breve (1542), trykt ÆA. 
III 77-108.

C = Decreti pars secunda. Causæ, udg. af 
E. Friedberg, Gorpus luris Ganonici I 
357-1292.

Christian I’s Diplomatarium = Diploma
tarium Christierni Primi. Samling af 
aktstykker, diplomer og breve, henhø
rende til Kong Christiern den Førstes 
historie. Kbh. 1856.

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

Danm. GI. Personnavne. = Danmarks 
gamle Personnavne. Udg. af G. Knud
sen, 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, I954-64-

Delachenal, R., Histoire de Charles V. I- 
V. Paris 1909-31.

Devon, Frederick, Issues of the Exche- 
quer. London 1837.

Dipi. Dan. = Diplomatarium Danicum. 1. 
Række II, IV-V. 2. Række I-XII. 3. 
Række I-VL Kbh. 1938 ff.

Diplomatarium Norvegicum. I ff. Ghria. 
1853 ff-

Diplomatarium Svecanum. VIII. Sthlm. 
1953-66.

van Doorninck, J. L, De Gameraars-Re- 
keningen van Deventer. III: 1. Deven- 
ter 1887.

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

Du Cange, Glossarium mediae et infimae 
latinitatis. I-X. (Nytryk Graz 1954).

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

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

Engstrom, S., Bo Jonsson. I. Till 1375. 
Uppsala 1935.

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

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

Frederik Is reg. = RA. Ældste efterretnin
ger om Rigsarkivet indtil 1660. Reperto
rium over breve fundne på sølvkamme
ret i København slot 1524, trykt ÆA. 
IV 383-420.

Hammarström, M., Glossarium till Fin
lands och Sveriges latinska medeltidsur- 
kunder jämte språklig inledning. Hel
singfors 1925.

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

Hans. UB. = Hansisches Urkundenbuch. 
I ff. Halle 1876 ff.

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-VI. Berlin 1869-97 (Nytryk 
Graz 1959).

Hist. Tidsskr. = Historisk Tidsskrift, udg. 
af den danske historiske Forening. 1.—12. 
rk. Kbh. 1840 ff.

Hvitfeld = A. Hvitfeld, Danmarckis Rigis 
Krønicke 40, I-IV. Kbh. 1599-1603. 
Fol. I-II. Kbh. 1650-52.

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

Kabell, Aage, lacobus Nicholai de Dacia, 
Liber de distinccione metrorum. Uppsa
la 1967.

Kalkar = Ordbog til det ældre danske 
Sprog (1300-1700) af Otto Kalkar. I- 
V. Kbh. 1881-1918.

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

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

Kinch, J., Ribe Bys Historie og Beskrivelse 
indtil Reformationen. Ribe 1869.

Kirkeh. Saml. 3. rk. III = Kirkehistoriske 
Samlinger 3. række III. Kbh. 1881-82.

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

Langebek = Langebeks Diplomatarium 
(Rigsarkivet).

Liber memorialis, Stralsund Stadtarchiv.
Liber proscriptionum i Rostock Stadtar

chiv.
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.

Lunds kapitels gavebøger = Libri memori
ales capituli Lundensis. Lunde Domkapi
tels Gavebøger. Udg. ved C. Weeke. 
Kbh. 1884-89.

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

Lüb. UB. = Codex diplomaticus Lubecen- 
sis. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. I 
ff. Lübeck 1843 ff.

Løgumbogen = Kgl. Bibi., Kbh. Ny kgl. 
Sml. 881,20.

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 
Klosters Breve 1621, trykt ÆA. III 251- 
312.

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

Michelsen = Schleswig-Holstein-Lauen- 
burgische Urkunden, hrsgeg. von A.L.J. 
Michelsen = Urkundensammlung der 
Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Ge-
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Seilschaft für vaterländische Geschichte. 
I-II. Kiel 1839-49.

Mittheilungen aus der Livländischen Ge
schichte XXI. Riga u. Leipzig 1921.

Neuburger, Max, Geschichte der Medizin. 
I-II, 1. Stuttgart 1906-11.

Niederstadtbuch, kopifilm i Lübeck Staats
archiv.

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

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

Odense St. Hans kl. reg. = Registratur 
over Breve i Odense St. Hans Klosters 
Arkiv (1558), trykt ÆA. V 603-42.

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

Ottenthal, E., Die päpstlichen Kanzleire
geln. Innsbruck 1888.

Pavelige kopibøger = Registra Auinionen- 
sia og Registra Vaticana, Vatikanarki- 
vet.

Pavelige regnskabsbøger = Introitus exitus 
og Obligationes et solutiones, Vatikanar- 
kivet.

Pavelige supplikregistre = Registra suppli- 
cacionum, Vatikanarkivet.

Quellensammlung der Gesellschaft für 
Schleswig Holsteinische Geschichte. VI. 
(Kiel 1904).

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

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

Regesta Imperii = Böhmer, J. F., Regesta 
Imperii VIII. Die Regesten des Kaiser
reichs unter Kaiser Karl IV. Hrsgeg. 
und erg. v. A. Huber. Innsbruck 1877.

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

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. 319-461.

Roskilde Agnete kl. reg. = Registratur 
over St. Agnete Klosters Breve i Roskil
de (i575)> trykt ÆA. IV 275-90.

Roskilde Clara kl. reg. = Registratur over 
Breve i Universitetets Arkiv, hovedsage
lig fra Roskilde Claræ Klosters Arkiv 
(1586), trykt ÆA. V. 559-601.

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

Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. = Schles
wig-Holsteinische Regesten und Urkun
den. IV-V., hrsg. v. Volquard Pauls. 
Kiel 1924-32.

Schäfer, Dietrich, Die Hansestädte und 
König Waldemar von Dänemark. Jena 
■ 879-

Schäfer, Dietrich, Das Buch des lübecki- 
schen Vogts auf Schonen. Halle a. S. 
1887. 2. Auflage. Lübeck 1927.

Schäfer, K. H., Vatikanische Quellen II = 
Die Ausgaben der apostolischen Kam
mer unter Johann XXII. Hrsgeg. v. 
K. H. Schäfer. Paderborn 1911. (Vati
kanische Quellen II).

Silkeborgske reg. = Registratur over Bre
vene paa Silkeborg 1558, trykt ÆA. 1- 
iii.

Sitzungsberichte der historischen-philoso- 
phischen-philologischen Classe der kö
niglichen bayrischen Akademie der Wis
senschaften I. München 1874.

Skånebrevsfortegnelsen, se B 29, B 30, E 
102 a.

Skanderborgske reg. = Skanderborgske Re
gistratur (1606), trykt ÆA. 161-276.

Skyum-Nielsen, Niels, Kirkekampen i Dan
mark 1241-1290. Jakob Erlandsen, sam
tid og eftertid. Kbh. 1963.

Sorø gavebog = Gl. kgl. Sami. 2485,4°, 
Kgl. Bibi, Kbh, trykt SRD IV 463- 
531-

SRD = Scriptores Rerum Danicarum, ed. 
J. Langebek etc. I-IX. Kbh. 1772-1878.
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Staatsbürgerliches Magazin IX. Schleswig 
1830.

Stephanius = Stephanius, Systema. Univ. 
Bibl. Uppsala, de la Gardies Donation 
25-29 og Designatio variorum documen
torum et antiquitatum, Sthlm., Kungl. 
Bibl. K 5.

Strecker, W., Die äussere Politik Albrechts 
II. von Mecklenburg. Schwerin 1913.

Tägil, Sven, Valdemar Atterdag och Euro
pa. Lund 1962.

Weeke, se Lunds kapitels gavebøger.
Vestervig klosters registratur 1599, trykt 

ÆA. III 131-70.
Viborg stifts reg. = Registratur over Vi

borg Stifts Breve (1540’erne og 1574), 
trykt ÆA. II 201-360.

VI = Liber Sextus Decretalium domini 
Bonifacii papæ VIII, udg. af E. Fried

berg, Corpus Iuris Canonici II 929- 
1124.

Vitskølbogen = Kgl. Bibi. Ny kgl. Sam
ling, 4*o 1193.

Vordingborgske reg. = Vordingborgske 
Registratur (1467), trykt ÆA. I 87- 
160.

Vrejlev klosters reg. = Registratur over 
Vrejlev Klosters Breve (1556), trykt ÆA. 
III 30-44.

X = Decretalium Gregorii Papæ IX, udg. 
af E. Friedberg, Corpus Iuris Canonici 
II 1-927-

Yngre kalundborgske registratur se Ka- 
lundborgske registratur 1551.

ÆA. = De ældste danske Archivregistra- 
turer I-V. Kbh. 1854-1910.

Æbelholtbogen = Kgl. Bibi., Additamenta 
5I>2°-
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1364. 2. januar. Roskilde. 1
Klaus Reimer sen mageskifter sit gods i Veddelev til St. Agnete kloster 

i Roskilde mod dettes gods i Babberup.
Original i rigsarkivet.

Klaus Reimersen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
J skal vide, at jeg overlader, tilskøder og oplader de fromme kvinder, 

søstrene i St. Agnete kloster i Roskilde, og deres kloster alt mit gods i Vedde
lev med alle dets tilliggender, som jeg har erhvervet af Jon Bosen ved ret
mæssig skødning, som ret vederlag for deres gods i Babberup, hvilket jeg i 
sin tid har erhvervet af dem, og at jeg med dette brev forpligter mig til at 
hjemle dem det, at besidde med rette evindelig. Til vidnesbyrd herom er 
mit segl hængt under dette brev tillige med væbneren Skjalm Jensens segl. 
Givet i Roskilde i det Herrens år 1364 dagen efter vor Herres omskærelse.

1364. 2. januar. Prag. 2
Kejser Karl 4. af Tyskland udnævner pave Urban $.s udsending biskop 

Petrus af Firenze til fyrste af det hellige romerske rige og tilstår ham ret til 
at afslutte alle de retssager fra Toscana, som ellers skulle appelleres til kejserens 
hof (curia). - Vidnelisten (ifølge Reg. Imperii): ‘Valdemar, konge af 
Danmark, Rudolf, hertug af Sachsen, Johan, markgreve af Mähren, Arnest, 
ærkebiskop af Prag, bisperne Johan af Leitomischl, hofkansler, Johan af 
Olmütz, Markvard af Augsburg, Peter af Chur, hertugerne Bolko af Schweid
nitz, Barnim den Ældre af Stettin, Balthasar af Braunschweig, Primislav af 
Teschen, Henrik af Liegnitz, greverne Johan af Retz, kejserlig hofmester, og 
Bertold af Henneberg, de velbyrdige Timme v. Kolditz, Hasse v. Swiretitz, 
kammermester, Henrik v. Cigelheim, køgemester, og Rudolf v. Wart’.

Efter Regesta Imperii.

3. række. VII. — i
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3 1364. 2. januar. Prag.
Kejser Karl 4. af Tyskland giver på forbøn af biskop Petrus af Firenze, 

pave Urban 3.S udsending, kirken og staden Firenze ret til at oprette et 
studium generale og ret til at promovere doktorer. - ‘Vidner som ovenfor’ 
(Reg. Imperii), jf. nr. 2.

Efter Re gesta Imperii.

4 1364. 5. januar. Prag.
Kejser Karl 4. af Tyskland stadfæster og fornyer sine breve af 1350 16. 

februar og 1330 ig. februar efter personlig henvendelse fra kong Valdemar 
4. Atterdag.

Original i rigsarkivet.

Vi Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider øger af riget og konge 
af Böhmen, erkender offentligt med dette brev og kundgør for alle folk, 
der ser det eller hører det læse, at den berømmelige Valdemar, konge af 

Danmark, vor kære ven, er mødt op hos os og har forevist os disse to neden
for skrevne breve, som vi har givet ham før i tiden, da vi var romersk konge, 
og har bedt os om, at vi af vor kejserlige magtfuldkommenhed vil bekræfte 
og forny de samme breve, og hvad der står skrevet deri; og også andre breve, 
som han har derom fra vore forgængere i riget som romerske kejsere og 
konger. Det første brev, som vi som romersk konge tidligere har givet kongen 
af Danmark, lyder ord til andet således: Vi Karl, af Guds nåde romersk 
konge (□. s. v. = DRB III 3 nr. 246). Det andet brev, som vi også som 
romersk konge har givet kongen af Danmark før i tiden, lyder ord til andet 
således: Vi Karl, af Guds nåde romersk konge (o. s. v. = DRB III 3 nr. 
24g). I den anledning har vi taget den udelte og vedvarende troskab i be
tragtning, som vi altid har forefundet hos den fornævnte konge af Danmark, 
og har derfor med velberåd hu, med ret viden og af vor kejserlige magtfuld
kommenhed bekræftet og stadfæstet vore ovennævnte breve, og hvad deri 
står skrevet, for ham og hans arvinger; og ligeledes andre breve, som han 
retmæssigt har i de samme anliggender fra vore forgængere i riget som 
romerske kejsere og konger og fra andre herrer; og vi bekæfter og stadfæster 
dem nådigst med dette brev, og det således, at dette nærværende brev ikke 
skal være til skade for nogen som helst af de breve, som kongen af Danmark 
har fra os, fra vore forgængere i riget som romerske kejsere og konger og
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fra andre herrer, men brevene skal helt og ubrudt forblive ved magt og i 
kraft. Vidner i dette anliggende er den højbåme Rudolf, hertug af Sachsen, 
det hellige romerske riges øverste marsk, vor kære onkel, de ærværdige Ar
nest, ærkebiskop af Prag, og bisperne Johan af Olmiitz og Petrus af Firenze, 
vore kære fromme herrer, de højbåme hertuger Stefan af Bayern, Bolko af 
Schweidnitz, Barnim og Bugislav af Stettin og Primislav af Teschen, vore 
og rigets fyrster, og mange andre adelige, vore og det hellige riges kære tro 
mænd, med vidnesbyrd af dette brev, som er beseglet med vor kejserlige maje
stæts segl. Givet i Prag i det Herrens år 1364 fredagen før helligtrekonger i 
vort kongedømmes attende og i vort kejserdømmes niende år.

For den herre kejser 
Rudolf v. Friedberg.

1364. 5. januar. 5
Palle Jensen, ridder, kvitterer hertug Valdemar af Slesvig for 100 mark 

lybsk.
Original i rigsarkivet.

Palle Jensen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg efter min vilje og 

mit forgodtbefindende har fået og fuldt ud oppebåret 100 mark lybsk af den 
stormægtige fyrste og herre herr Valdemar, af Guds nåde hertug af Slesvig, 
som han skyldte mig, hvorfor jeg med dette brev for mit og mine arvingers 
vedkommende erklærer samme herr hertug Valdemar og hans arvinger for 
kvit og ganske undskyldt at være for nævnte 100 mark lybsk. Til vidnesbyrd 
om denne kvittering er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens 
år 1364 dagen før helligtrekongersdag.

1364. 6. januar. Stralsund. 6
Reces af hansedagen i Stralsund (udtogt.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling; § 6 tillige efter eksemplar i Rostock.

Idet Herrens år 1364 helligtrekongersdag forsamledes søstædernes råd- 
mænd i Stralsund; fra Lübeck: Johan Pertzeval, Jakob Pleskow og Bern
hard Oldenborg, fra Rostock: Arnold Kröpelin, Lambert Witte, Henrik
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Vrese og Johan v. Kyritz, fra Wismar: Johan Dargetzow, Herman Kröpelin 
og Johan Gletzow, fra Greifswald: Everhard Rubenow, Henrik v. Lübeck, 
Henrik Schuppelenberg og Arnold Lange, fra Stettin: Henning Politz og 
Henning Lowentsnider, fra Stargard: Henning Petershagen og Henning 
Rodewold, fra Anklam: Markvard Sagenitze og Johan Darsenitze, fra Kiel: 
Nicolaus Halveploch og Markvard Kule, fra Stralsund: Arnold Goldenstede, 
Herman v. Rode, Godeke Giese og Ludolf v. Kulpe, fra Kolberg: Bertold 
Pretemin og Johan Borwold.

( 1 ) Først blev breve fra Bremen, Hamburg, Stavem og Kampen læst op *).
(2) Fremdeles oplæste udsendingene til Preussen en beretning om deres 

hverv af dette indhold: at de (de preussiske stæder) ikke kunde yde hjælp 
med væbnet folk og skibe på grund af hedningernes anfald, men de vilde 
yde pundtold og stille den til rådighed for dem fra Kampen, hvis disse vilde 
lægge deres skibe i Øresund; de vil ikke indstille deres handel og ikke med 
velvilje se på, at nogen på egen risiko angriber den danske konge fra deres 
havne. Og eftersom de ikke kunde gøre mere i denne sag, har de heller ikke 
villet sende deres udsendinge til hansedagen i Stralsund. Endvidere blev de 
udspurgt om, hvorledes kongen skiltes fra dem, og hvilket svar han gav de 
udsendinge, som var sendt til ham, og de sagde, at kongen svarede udsen
dingene fra højmesteren i Preussen, at hvis han havde taget noget af bor
gernes gods, vilde han have det, fordi disse borgere ydede pundtold til skade 
og tynge for ham; men angående gods, frataget højmesteren og ordenen, 
vilde han gerne overholde aftalerne med højmesteren.

(3) Fremdeles blev de fra Gotland optaget i stædemes sikkerhed(sfor- 
bund), når blot de selv drager omsorg for, at levnedsmidler og andre varer 
ikke sendes til Danmark til kongen og hans mænd til skade for stæderne.

(4) Fremdeles da rådmændene var vendt tilbage, tog de fra Greifswald 
hjem 2).

(5) Fremdeles blev der aflagt regnskab på den måde, som følger: Enhver 
bevæbnet er beregnet til 68 mark og 25 penninge; hele summen beløber sig 
således til 166.234 mark; 100 bevæbnede svarer til 6.813 mark 4 penninge.

Lübecks sum er 38.537 mark minus 5 skilling og ikke indbefattet to fanger 
Dunker og Gerlak Wend, som endnu skal frigøres for fangenskab.

For Rostock 37.657 mark 10 skilling og 4 penninge i lybsk, ikke indbefat
tet 83 fanger, som endnu skal frigøres for fangenskab. De har som gevinst 
haft 1.697 mark og 4 skilling lybsk. Fremdeles 50 lødige mark af staden 
Lüneburg. Fremdeles 3.509 mark.
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Tilbage bliver 32.303 mark og 6 skilling.
Disse er Rostockernes fanger, som endnu skal frigøres for fangenskab. 

Først fra Bertold Stoltenbergs afdeling: Gerhard Jesewitz, Henrik Vos, Johan 
Lowitz, Kule, Reinward Speckin, afgået ved døden, Lambert Dume, Gessin, 
Nicolaus Sukow, Peter Rike, begge Kosseboder, Godskalk Barnekow, Eler 
Holste, Albrecht Leddege, Povl Sisik, Nicolaus Schütte, Heine Poppendorp, 
Henrik Lange, han er afgået ved døden, den ældre Bülow, Erik Malchin, 
Ludvig Kulzow, Konrad Bremer, Henrik Kran, Markvard Drugeland, Arnold 
Rüst, Nicolaus Vrieholt, Nicolaus Worm, Vrimerstorp.

Af borgernes mandtal: Henrik Witte, Henning Schlichting, Timme, Hen
neke v. Demen, Nicolaus Bülow, Peter Schütte, Konrad v. Vreden, Martin 
Rode, afgået ved døden, Otto Schütte, Plön, Johan Grote, Redberg, Plote, 
Martin v. Alsen, Krummendorp. De øvrige hører til søfolkenes mandtal, så at 
fangetallet beløber sig til 83 fanger.

For Wismar 14.729 mark, ikke indbefattet 7 fanger, som endnu skal fri
gøres for fangenskabet, og udgifterne til sendefærden til Bohus og Borgholm. 
Af tolden har de fået 363 3) mark igen.

Tilbage bliver 14.346 1/2 mark lybsk.
For Kolberg 13.017 vinkenoger og 310 mark lybsk, ikke indbefattet 6 

fanger, som endnu skal frigøres for fangenskab. Summen i lybske penge er 
6.818 1/2 mark lybsk 4), men de har som gevinst haft 569 vinkenoger.

Tilbage bliver 6.534 mark lybsk.
For Kiel 7.080 mark, ikke indbefattet 8 fanger. Heraf har de oppebåret 

945 mark lybsk i Preussen. Fremdeles 200 mark lybsk af Lübeckeme, frem
deles 200 mark lybsk, fremdeles 55 mark af dem fra Stade, fremdeles 44 
mark af tolden, fremdeles 400 mark.

Tilbage bliver 5.250 mark for Kiel.
For Stargard 3.580 mark vinkenoger; i lybske penge bliver tilbage 1.792 

mark lybsk.
For Stettin 19.886 1/2 mark i stralsundske penge. Summen er i lybske 

penge 13.233 mark og 4 skilling. De har fået 120 mark 24 skilling i stral
sundske penge igen.

Tilbage bliver 13.143 mark 5 skilling lybsk uden tolden5).
For Greifswald 14.685 mark lybske penge, ikke indbefattet 10 fanger, 

som endnu skal frigøres for fangenskab. Fremdeles 53 mark stralsundsk, som 
er forbrugt på sendefærden til Preussen. De har som gevinst haft 129 mark 
lybsk og 53 mark stralsundsk, som er afkortet i tolden, og dette er uden
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sildene og fanger, som er frataget danskerne, og uden de fanger, som endnu 
skal afregnes.

Tilbage bliver 14.556 mark lybsk.
For Stralsund 40.170 1/2 mark, ikke indbefattet sendefærden til Borg

holm. Summen i lybske penge er 26.780 mark 5 skilling og 4 penninge. Af 
tolden har de fået 1.200 mark minus 8 skilling stralsundske.

Tilbage bliver 25.980 mark lybsk.
Totalsummen af det foranskrevne er 152.442 mark minus 2 skilling i lyb

ske penge.
Summen for Hamburgerne er efter skøn 12.000 mark med fradrag af 

tolden og de oppebårne penge for skibet, nemlig 320 pund.
Summen for dem fra Anklam er efter skøn 1.792 mark.
Summen alt i alt 166.234 mark.
(6) Fremdeles enedes man om, 

at den, som på egen risiko vil sejle 
ud for at angribe Danmark på 
fjendtlig vis, skal, hvis han ejer til
strækkelig fast ejendom i den stad, 
fra hvis havn han vil løbe ud, af
give en erklæring herom over for 
denne stads råd: at han ikke skal 
tilføje venner men blot fjenderne 
skade. Derefter skal der gives ham et 
åbent brev af den pågældende stad 
om, at han har stillet en sådan sik
kerhed med sit gods, og at han skal 
hjælpes og ikke hindres i en hvilken 
som helst stads havn, han måtte an
løbe. Men hvis han ikke ejer gods til 
den værdi, skal han stille kautionist
er i fornævnte anliggende, så at hvis 
der tilføjes nogen venligsindet køb
mand skade af ham, skal denne ska
de erstattes af ham eller af kautio
nisterne eller i deres gods; han skal 
ligeledes stille sikkerhed for, at han 
ikke vil tilføre fjenderne levnedsmid-

(6) Man enedes om, at den, som 
på egen risiko vil sejle ud for at an
gribe Danmark på fjendtlig vis, skal, 
hvis han ejer tilstrækkelig fast ejen
dom i den stad, fra hvis havn han 
løber ud, afgive en erklæring herom 
til denne stads råd: at han ikke skal 
tilføje venner men fjenderne skade. 
Og derefter skal der gives ham et 
åbent brev af den pågældende stad 
om, at han har stillet en sådan sik
kerhed med sit gods, og at han skal 
hjælpes og ikke hindres i en hvilken 
som helst stads havn, han måtte an
løbe. Men hvis han ikke ejer gods til 
den værdi, skal han stille kautionister 
i fornævnte anliggende, så at hvis 
der tilføjes nogen venligsindet køb
mand nogen skade af ham, skal den
ne skade erstattes af ham eller af 
kautionisterne eller i deres gods, og 
han skal stille sikkerhed for, at lev
nedsmidler og våben ikke bliver til
ført fjenderne.
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ler eller våben. Og ingen købmand 
skal sejle ud på nogen del af havet 
fra dags dato og indtil påske 6).

(7-8).........7).
(9) Fremdeles skal der skrives til herr Klaus, greve af Holsten, at den 

våbenstilstandsfrist, som er antaget af ham, er alt for kort til at skaffe ga
rantier for våbenstilstanden; men med hensyn til at yde hjælp vil enhver tale 
med sit råd, og senere, når stæderne atter samles, skal der gives ham svar 8).

(10).........9)
(11) Fremdeles skal der gøres udkast til breve, som skal sendes til kon

gerne af England, Frankrig og greven af Flandern og andre, for at meddele 
disse, hvilken uret der er tilføjet stæderne af den danske konge og hans mænd.

(12).........10)

1) kendes ikke, men jf. DRB III 6 nr. 351 § 2 og D. Schäfer 366-67. - 2) uklart, 
hvad der sigtes til. - 3) vistnok fejl for 382 1/2. - 4) en vinkenoge er regnet til 1/2 mark 
lybsk. - 5) for at få regnestykket til at gå op, vil Hanserecesse I 265 note 4 rette 19.886 
1/2 mr. til 19.836 1/2 og 13.233 til 13.224 mr. - 6) 24. marts. - 7) § 7 handler om for
handlinger med nordtyske herrer og § 8 om Kiels særlige krav i forbindelse med krigs
omkostningerne. - 8) jf. nr. 10 § 3. - 9) § 10 handler om udskydelse af hansedagen til 
3. marts, for at et eventuelt forbund med landsherrerne kan ventileres. - 10) § 12 handler 
om den indbyrdes afregning af krigsomkostningerne.

1364. 7. januar, Acta Pont. I 249 nr. 575, se nr. 46.

1364. 10. januar. 7
Herr Peter Porse Gets gældsbrev til Mads Tuesens enke.

Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690).

Forpligtelses udstedt af Peter Porse, som kaldes Get, til Mads Tuesens 
enke på ni mark rent og godt sølv, som han lovede at ville erlægge og 
betale i to afdrag. Givet onsdagen inden ottendedagen efter Helligtrekonger 

1364.

1364. 14. januar. Avignon. 8
Kongerne Magnus af Sverige og Håkon af Norge ansøger pave Urban 3. 

om, at Johan Blome, klerk fra Roskilde stift og deres bordfælle, må få et 
kanonikat ved kirken i Uppsala og ventebrev på en præbende og en dignitet 
sammesteds.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.



Nr. 9 14. januar 1364 8

Eders hengivne sønner, Magnus, konge af Sverige, og Håkon, hans søn, 
konge af Norge, ansøger Eder, hellige fader, om.......... x) Fremdeles an

søger de om, at I vil værdiges barmhjertigt at providere deres bordfælle Johan 
Blome, klerk fra Roskilde stift og af riddermæssig slægt, til et kanonikat med 
ventebrev på en præbende samt ventebrev på en dignitet, et personat eller et 
officium i kirken i Uppsala med alle ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser 
og (indsættelse af) eksekutorer som i formularerne. Lad det ske B2). Uden 
anden læsning. Lad det ske B2). Givet i Avignon den 14. januar i vort andet 
pontifikatsår.

1) kongernes rotulus indeholder tre ansøgninger, de to andre vedrører svensk-norske 
forhold. - 2) pavens signatur.

9 1364. 14. januar.
Staden Kampen fastsætter regler for benyttelse af boderne på deres fed i 

Skåne.
Notits i Kampen by arkiv.

Fremdeles i det Herrens år 1363 på St. Pontians dag er vi edsvorne og 
rådet i Kampen samt vort borgerskab kommet overens om og har truf

fet aftale og fastsat, at ingen mand skal opføre boder i Skåne på vort fed før 
St. Jakobs dag1); ej heller lægge nogen tønder andetsteds end ved fogedens 
boder, og det under bøde på tyve pund. Dette gælder dem, der kommer fra 
øst og fra Venden. Og hvis to eller flere af vore borgere er i Skåne på St. 
Jakobs dag, skal de trække lod om pladsen til deres bod; og ingen skal lægge 
beslag på eller indrette sig på mere end på pladsen til en bod. Hvis nogen 
mand kommer fra vest med vin eller med salt, må han opføre en saltbod, som 
det er sædvane, og deslige med vinen.

i) 25. juli.

1364. 25. januar, Reg.Dan. nr. *2496, udelades af DRB som svensk brev.

10 1364. 1. februar. Stralsund.
Reces af hansedagen i Stralsund fudtogj.
Original i Rostockarkivet.
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Denne reces enedes man om i det Herrens år 1364 i Stralsund dagen før 
kyndelmisse:

(I).........‘)
(2) Fremdeles skal ingen købmand sejle gennem Øresund fra nu af og 

til påskedag 2) og iøvrigt ikke andetsteds inden for eller uden for de egne, 
med undtagelse af dem, som vil sejle i kaperfærd på egen risiko.

(3) Fremdeles skal grev Klaus af Holstens sag om understøttelse til ham 
henstå til næste hansedag 3).

(4) Om våbenstilstand med hertugen af Sachsen og med Sappi.
(5) Fremdeles skal man drøfte forsvaret og andet som ovenfor i den anden 

reces 4).

*) artiklen handler om fastsættelse af en ny hansedag i Stralsund til 3. marts, jf. nr. 
23. - 2) 24. marts. - 3) jf. nr. 23 § 4. - 4) sigter til nr. 6 § 10, jf. ovf. nr. 6 note 9.

[1364]1). 1. februar. Westminster. 11
Kong Edvard 3. af England meddeler sine befalingsmænd på havet og i 

land og sine andre tro mænd, at han har givet kong Valdemar 4. Atter dag 
frit lejde til at komme til England med 300 ledsagere.

Afskrift i London.

Kongen til alle sine admiraler, hver og en, og deres underanførere og sted- 
. fortrædere, til sherifferne, borgmestrene, bevogterne af (kanal)havnene 
og af søvejene, til de herrer skibsførere i flåden og desuden til underfogeder, 

officialer og sine andre tro mænd, til hvem dette brev når, hilsen.
I skal vide, at da den stormægtige fyrste Valdemar, de Danskes berømme

lige konge, vor såre kære slægtning, med vor tilladelse måske vil komme til os 
i vort rige England, vil vi drage omsorg for denne konges sikkerhed i dette 
anliggende og har givet denne konge frit og sikkert lejde til at komme til vort 
nævnte rige med 300 beredne personer, til at opholde sig sammesteds og til 
derefter at vende tilbage til sit hjemland, hvilket lejde også gælder samme 
ryttere og deres svende, heste, harnisker, penge og alt deres andet gods, og at 
vi desuden har taget dem under vor særlige beskyttelse og vort særlige værn. 
Og derfor pålægger vi Eder, at I ikke tilføjer eller, såvidt det står til Eder, 
tillader, at andre tilføjer samme konge eller hans fornævnte ryttere og svende 
nogen uret, fortrædigelse, skade, vold eller nogen slags hindring eller tynge 
med hensyn til deres personer, heste, harnisker, penge eller noget af deres
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gods og ejendom, når de, som fornævnt, kommer til vort fornævnte rige, op
holder sig der og derefter vender tilbage. Men I skal behandle dem og enhver 
af dem velvilligt og venskabeligt, når de rejser gennem Eders områder, gen
nemfartssteder og egne og sørge for på deres bekostning at yde dem og enhver 
af dem frit og sikkert lejde, når som helst I bliver opfordret hertil af dem 
eller nogen af dem for deres vedkommende. Og hvis der bliver forbrudt noget 
mod dem eller nogen af dem eller tilføjet dem uret, skal I sørge for, at det 
uden tøven tilbørligt rettes og gøres godt igen for dem. Til vidnesbyrd herom 
har vi ladet dette vort åbne brev udfærdige, som skal have gyldighed til næst
kommende St. Mikkels dag. Givet på vort slot Westminster den 1. februar.

Ved kongen.
*) brevet står i kopibogen blandt breve fra 1364.

12 1364. 1. februar. Prag.
Kejser Karl 4. af Tyskland stadfæster på forbøn af Nicolaus, patriark af 

Aquileja, otte ældre kejserlige privilegier for biskop Guido af Ae qui, indsæt
ter denne i alle kirkens besiddelser og tager bispen og kirken med dens til
liggender under sin beskyttelse. - Vidnelisten (ifølge Reg. Imperii): ‘Rudolf, 
hertug af Sachsen, kurfyrste, Valdemar, konge af Danmark, Arnest, ærke
biskop af Prag, bisperne Johan af Olmütz, Johan af Leitomischl, hofkansler, 
Didrik af Worms, Petrus af Firenze, Peter af Chur, Johan, markgreve af 
Mähren, hertugerne Stefan og Albrecht af Bayern, Balthasar af Braun
schweig, Bolko af Schweidnitz, Bolko af Oppeln, Primislav af Teschen, Hen
rik af Liegnitz, Johan, borggreve af Magdeburg, hofmester, Johan, landgreve 
af Leuchtenberg, Bertold, greve af Henneberg’.

Efter Re gesta Imperii.

13 1364. 2. februar. Skänninge.
Peter Eringisleson Bonde og Peter Porse, søn af ridderen Peter Porse, er

kender at skylde Ingjald Kortald, Ebbe Piik og Peter Knoppe 30 mark i 
svenske penge, at betale med halvdelen til mikkelsdag og den anden halvdel 
til kyndelmisse om et år i Lödöse.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.
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[1364. Efter 3. februar]. 14
Rådet (i Visby), som lørdagen i fastelavn1) havde modtaget han s est Ge

dernes brev af 1363 20. november (DRB III 6 nr. 407), videresender ifølge 
den deri indeholdte opfordring en afskrift heraf til (rådet i Reval).

Original i Revalarkivet.

x) 3. februar.

1364. 4. februar. Uægte1). 15
Jens Henriksen, kannik i Lund, kvitterer ridderen Ivar Nielsen for 150 

mark skånsk og afstår den pantsatte Skagemands ladegård i Malmø til ham.
Original i rigsarkivet.

Jens Henriksen, kannik i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Det skal med dette brev være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at 
jeg med dette brev erkender, at jeg til mit nøje fuldt ud i ‘fæ og fulde vær
dier’2) har oppebåret 150 mark skånsk sammen med landgilden3) af den 
velbyrdige og berømmelige ridder herr Ivar Nielsen, for hvilket beløb han 
havde pantsat mig sin gård i Malmø kaldet ‘ladegård’ 2), hvilken han på 
lovlig vis fik af mig ved retmæssig køb og skødning 4). Med hensyn til disse 
150 mark penge erklærer jeg fornævnte herr Ivar og hans arvinger for kvit, 
fri og ganske undskyldt at være fra min og mine arvingers side og oplader 
på ny frit fornævnte herr Ivar og hans arvinger fornævnte gård ‘ladegård’ 2) 
med al ret og alle dens tilliggender, at besidde evindelig, således som jeg tid
ligere på lovlig vis har skødet samme gård til Anders Jakobsen på samme 
herr Ivars vegne, samt kasserer og tilintetgør med dette brev samme herr 
Ivars åbne brev, som han har givet mig angående gældsforpligtelsen på for
nævnte mark og pantsætningen af samme gård, og hvis der fremtidig skulde 
blive fundet andre breve, hvorved der kunde tilføjes fornævnte herr Ivar og 
hans arvinger noget tab eller nogen skade i fornævnte sag, skal de være uden 
værdi, kraft eller betydning og med dette brev sat ud af kraft. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de vel
byrdige mænd, nemlig herr Anders Jakobsen af Tosterup, herr Holger Gre
gersen, riddere, og Peder Due, som var anmodet om at være vidne. Givet i 
det Herrens år 1364 fastelavns søndag.

1) jf. indledning i Dipi. Dan. - 2) danske ord i den latinske tekst. - 3) jf. DRB III 
5 nr. 251. - 4) jf. ssts. nr. 244.
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16 1364. 7. februar.
Kristine Pedersdatter, enke efter ridderen Jens Truedsen af Araslöv, op

lader Peder Holgersens gældsbrev på 220 mark nye skånske penge og hans 
derfor pantsatte gods i Skepparslöv, Isgrannatorp og Bjärnhult til ridderen 
Peder Bæger.

Afskrift i Lundebogen.

Kristine Pedersdatter, enke efter herr Jens Truedsen af Araslöv - den i 
. salig ihukommelse afdøde ridder — hilsen evindelig med Gud.

Jeg gør med dette brev vitterligt for nulevende og fremtidige, at jeg med 
enstemmigt samtykke af mine børns frænder i sandhed og fuldstændigt har 
givet afkald på og for altid til hans hånd har opladt den hæderværdige mand 
herr Peder Bæger, ridder og nærværende brevviser, et åbent brev, som af 
Peder Holgersen var udfærdiget til omtalte herr Jens Truedsen, ridder, an
gående 220 mark nye skånske penge1), samt hans gods i Skepparslöv, Is
grannatorp og Bjärnhult, der var pantsat for denne sum penge - idet det 
ved arveret efter fornævnte ridder, herr Jens Truedsens død tilfaldt mig og 
vore børn i overensstemmelse med de krav, vi har ifølge denne Peder Hol
gersens åbne brev - med alle de rettigheder, vilkår og krav, der tilkommer 
mig og mine børn. Jeg erkender, at jeg helt har fået og fuldt ud har oppe
båret fuld betaling og passende fyldestgørelse fra fornævnte herr Peder, kaldet 
Bæger, såvel for den i det åbne brev nævnte hovedstol som for dets bestem
melse om skadesløsholdelse, således at jeg både på mine egne og på mine 
børns vegne anser mig for fuldt tilfredsstillet. Til klart vidnesbyrd om denne 
erkendelse og til sikrere forvaring er mit segl hængt under dette brev tillige 
med segl tilhørende de velbyrdige mænd, herrerne Tue Galen, Danmarks 
marsk, Anders Nielsen, Niels Ågesen, Lave Pedersen og Torben Pedersen, 
riddere. Givet i det Herrens år 1364 askeonsdag.

1) jf. DRB III 5 nr. 69.

17 1364. 14. februar. Artlenburg.
Hertug Albrecht 3. af Sachsen-Lauenburg (Mölln) erklærer at have slut

tet forbund med sin (faders) fætter hertug Erik 2. af Sachsen-Lauenburg mod 
alle og enhver, dog således at, ‘i dette forbund undtager vor fætter (Erik) 
kongen af Danmark og vi undtager grev Henrik af Holsten’, samt yderligere 
med den bestemmelse, at ‘i Danmark må vor fætter og vi hjælpe, hvem vi vil,



13 2?. februar 1364 Nr. 20

men i vort land skal ingen af os under nogen omstændighed tilføje den anden 
nogen skade............Til større vitterlighed er vort private segl hængt under 
dette efter vort påbud; dette brev er blevet aftalt og skrevet i Artlenburg i år 
1364 efter Guds byrd på den anden onsdag i fasten’.

Original på Gottorp.

1364. [Før 25. februar]'). 18
Staden Basels udgifter i forbindelse med kong Peter af Cypern og kong 

Valdemar 4. Atterdags besøg.
Regnskabsnotits i Basels by ar kiv.

Fremdeles vingave til kongen af Cypern og til kongen af Danmark og til 
andre herrer og stæder: 198 pund og 14 skilling.

x) notitsen er indført efter 11-14. februar. Kong Valdemar ankom 25. februar til 
kurien, jf. nr. 61.

1364. 25. februar. Stralsund. 19
Henning Podebusk sælger sine besiddelser og rettigheder i Zirkow (Rügen) 

til klostret i Bergen, Medbeseglet er brevet af ‘herr Valdemar, min broder, 
kannik i Kammin, herr Borante v. Podebusk, ridder, Nicolaus Wusseken og 
Nicolaus Krulhaver og Slaweke, som bor ved Lancken. Når herr Henning, 
herr Borantes søn, kommer hertil, skal han medbesegle dette brev’.

Afskrift i Greifswald Staatsarchiv.

1364. 27. februar. Avignon. 20
Konrad v. Elten ansøger pave Urban 5. om ved provision at måtte få et 

kanonikat ved kirken i Bardowiek i Verden stift og ventebrev på en af de 
store præbender sammesteds, uanset at han sidder inde med sognekirken i 
Tved i Odense stift.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Eders hengivne supplikant Konrad v. Elten, præst i Verden stift, bacca- 
laureus i medicin, omend af mindste grad, ansøger Eders hellighed om, 
at I barmhjertigt vil værdiges ved provision at give ham et kanonikat og 

ventebrev på en af de store præbender ved Bardowiek kirke i stiftet Verden,
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i hvilket der siges at være små, mellemstore og store præbender, uanset samme 
kirkes bestemmelser og sædvaner, og især dem, hvorved det siges at være 
fastsat, at ingen i samme kan opnå en af de store præbender uden at han 
først er rykket op til samme gradvis gennem de mindre og de mellemstore, 
eller at han sidder inde med sognekirken i Tved i Odense stift, hvis årlige 
indtægter ifølge tiendetaksten2) ikke overstiger 18 guldfloriner, og som han 
er rede til at afstå, efter at han er kommet i ukæret besiddelse (af nævnte 
kanonikat), med ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser og med (indsæt
telse af) eksekutorer. Lad det ske B3). Uden anden læsning. Lad det ske B. 
Givet i Avignon den 27. februar i vort andet pontifikats år.

*) om de medicinske baccalaureusgrader se Max Neuburger, Geschichte der Medizin, 
1911, p. 346 og 460. - 2) jf. DRB III 5 nr. 24 note 3. - 3) pavens signatur. Det hertil 
hørende provisionsbrev er dateret 1364 17. maj, jf. nr. 101.

21 [1364.] 27. februar.
Rådet i Hamburg meddeler rådene i Rostock og Stralsund, at det på grund 

af fjendtligheder med forskellige adelige herrer ikke kan sende udsendinge til 
hansedagen den 3. marts i Stralsund, men at de gerne vil støtte et angreb på 
Danmark og ønsker at blive omfattet af en eventuel overenskomst med kon
gen af Danmark.

Original i Rostockarkivet.

V T enskabelig og oprigtig hilsen tilforn 1). Elskede venner...........Vi skriver 
V til disse herrer rådmænd2) om forsvaret, kaldet ‘were’, således som vi 

før har skrevet til dem, at vi på ingen måde kan yde dem hjælp med skib i 
farvandet Øresund, men vi vil gerne yde dem hjælp til lands ved efter vore 
muligheder at angribe riget Danmarks grænseområder og lande, der ligger 
bekvemt for os, når blot I slutter overenskomst med vore ædle herrer gre
verne af Holsten og Stormarn om at indgå på det nævnte forsvar. Men det 
er i sandhed kommet til vor kundskab, at nogle agter at blokere Elben for 
sejlads, og vi må forsvare den, således som vi så ofte gør med store udgifter, 
anstrengelser og omkostninger for os. Vi vil gøre afregning3), så snart som 
vi kan sende vore rådsudsendinge til dem personlig, og vi vil stille fordringer 
angående den pengesum, som vi har udredet ud over den, som vi har mod
taget. ‘Og vi vil bestemt stille krav herom’ 4). Men hvis de vil slutte fred 
eller en længere våbenstilstand med Danmarks konge, vil det behage os vel
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på den måde, at vi tillige med vore medborgere også er indbefattet i dette 
forlig, hvis det bliver til noget. Vi har også skrevet alt det fornævnte til de 
herrer rådmænd i søstæderne. Lev vel og byd tillidsfuldt over os i alt. Givet 
under vort sekret tirsdag efter den søndag, da man synger Oculi mei semper 
ad dominum.

Rådmændene i staden Hamburg.
i) adressen står på brevets bagside: Gives til de hæderværdige mænd, vore højtelskede 

venner de herrer rådmænd i Rostock. - 2) d. v. s. rådsudsendingene på hansedagen i 
Stralsund. Et tilsvarende brev til rådmændene i Stralsund blev læst op på hansedagen 
i Stralsund den 24. marts, jf. nr. 69 § 8. - 3) for krigsomkostningeme. - 4) nedertysk sæt
ning i den latinske tekst.

1364. 29. februar. Rødby. 22
Grev Adolf 7. af Holsten (Plon) erklærer at have modtaget Femern som 

len af kong Valdemar 4. Atterdag, og at han er forpligtet til at tjene kongen 
og riget med 5° hjelme samt bistå disse i forholdet til andre fyrster og til 
stæderne.

Original i rigsarkivet.

Vi Adolf, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, erkender offentligt 
med dette brev, at den berømmelige fyrste, vor kære herre kong Valde
mar af Danmark har givet os landet Femern til len med sådanne rettigheder, 

som vor fader grev Johan - salig ihukommelse - havde det til len af ham; og 
vi har modtaget landet af ham og er blevet hans vasal for det; og alle breve, 
som vor herre kong Valdemar af Danmark og vor fader har givet hinanden 
angående landet Femern, skal forblive i fuld kraft*). Derudover har vi for
nævnte grev Adolf givet os i vor herre kong Valdemar af Danmarks tjeneste 
til gengæld for hans nåde og hans venskab og skal og vil til alle tider følge 
og tjene ham med havtreds mand med hjelme, når vor herre kong Valdemar 
af Danmark eller riget Danmark kræver det af os eller det bliver krævet på 
ligets vegne. Dog således at når vi med de foromtalte folk betræder vor herre 
kong Valdemars land, så skal vor fornævnte herre kong Valdemar bære ge
vinst og tab og bespise os samt folkene. Og vi fornævnte grev Adolf skal og 
vil være vor herre kong Valdemar og riget Danmark behjælpelige med al vor 
magt, hvor vor herre kong Valdemar eller riget Danmark har vanskeligheder, 
således som en tro mand med rette skal være sin herre og sin herres rige 
behjælpelig. Og hvis vor fornævnte herre kong Valdemar eller riget Danmark
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kræver hjælp af os mod stæderne, skal vor herre kong Valdemar under dette 
sørge for os, således som en herre med rette skal sørge for sin mand. Frem
deles hvad strid der er eller kan opstå mellem på den ene side vor fornævnte 
herre kong Valdemar og på den anden side vore fætre grev Henrik og grev 
Klaus af Holsten og grev Adolf af Schauenburg, desangående skal vi for
nævnte grev Adolf af Holsten have magt til at træffe en mindelig eller en ret
lig afgørelse. Men hvis fornævnte grev Henrik og grev Klaus af Holsten og 
grev Adolf af Schauenburg ikke vil godtage det fra vor herre kong Valdemars 
side, som vi i mindelighed eller ved retskendelse afsiger for dem, så tillader 
vor herre kong Valdemar os, at vi fornævnte grev Adolf af Holsten med lan
det Holsten må sidde stille i det anliggende, og det sammen med de af vore 
fætre grev Henrik og grev Klaus af Holstens mænd, der vil nyde godt af 
freden; og de skal sidde i fred; og vi grev Adolf eller vore folk skal ikke være 
nogen behjælpelig mod vor herre kong Valdemar eller mod riget Danmark. 
Hvis desuden vore fætre grev Henrik og grev Klaus af Holsten og grev Adolf 
af Schauenburg med herrer eller med stæder eller med nogen anden, det 
være hvem det være vil, vil angribe riget Danmark på fjendtlig vis eller skade 
vor herre kong Valdemar eller hans rige, skal og vil vi fornævnte grev Adolf 
anvende og hjælpe at afværge det med al vor magt, således som en tro mand 
med rette skal over for sin herre og sin herres rige. Fremdeles hvis der er eller 
opstår nogen strid mellem vor herre kong Valdemar og hertug Albrecht af 
Mecklenburg, desangående skal vi fornævnte grev Adolf af Holsten være be
føjet til at træffe en mindelig eller en retlig afgørelse, dog således at de eder, 
løfter og bfeve, der tidligere er besvoret, lovet og givet mellem vor herre kong 
Valdemar af Danmark og hertugerne af Mecklenburg, skal forblive ubrudt 
og stå ved deres fulde magt. Fremdeles angående de beskyldninger og klager, 
som vi fornævnte grev Adolf har mod kong Magnus af Sverige og mod kong 
Håkon af Norge, desangående skal vor herre kong Valdemar være beføjet til 
at træffe en mindelig eller en retlig afgørelse. Derudover skal vi fornævnte 
grev Adolf ikke tilføje de fornævnte konger af Sverige og af Norge noget ondt. 
Hvis der endvidere opstår strid mellem de høje fyrster, hertug Erik af Sach
sen, hertugerne af Stettin, bispen af Kammin og hertugen af Mecklenburg 
og hans børn på den ene side og os fornævnte grev Adolf på den anden side, 
desangående skal vor fornævnte herre kong Valdemar være beføjet til at 
træffe en mindelig eller en retlig afgørelse. Fremdeles angående de krav og 
rettigheder, som vor herre kong Valdemars mænd har i forholdet til os grev 
Adolf og til vore mænd og angående de krav og rettigheder, som vore mænd
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har i forholdet til vor herre kong Valdemar og til hans mænd, så skal de hen
skydes til to af vor herre kong Valdemars mænd og til to af vore, grev Adolfs 
mænd; de skal træffe afgørelse derom i mindelighed eller ved en retlig ken
delse. Kan de ikke det, så skal den høje fyrste hertug Erik af Sachsen være 
opmand desangående. Er han ude af stand til at være til stede derved, så 
skal herr Klaus Limbæk være opmand desangående. Og det skal de gøre i 
den fornævnte herre kong Valdemars gård, når man meddeler eller tilsiger 
dem det fire uger i forvejen. Hvis - hvad Gud forbyde - samme vor herre 
kong Valdemar dør, så skal man gøre det samme i nærværelse af hertug 
Erik af Sachsen eller herr Klaus Limbæk, hvilke er nævnt foran. Fremdeles 
skal vor fornævnte herre kong Valdemar retligt forsvare os, grev Adolf, og 
være os behjælpelig i alle vore vanskeligheder, således som en herre med rette 
skal i forholdet til sin mand. Hvis endvidere - hvad Gud forbyde - vor for
nævnte herre kong Valdemar dør, eller hvis han ikke er i landet, så skal vi 
fornævnte grev Adolf af Holsten være riget Danmark behjælpelig med al vor 
magt og riget os til gengæld, ligervis som hvis vor fornævnte herre kong Val
demar var til stede der, således som en trofast mand med rette skal i forholdet 
til sin herre og sin herres rige. At vi stadigt, fast og ubrudt til evig tid vil 
overholde alle disse artikler, som står skrevet her foran, lover vi fornævnte 
grev Adolf af Holsten og har lovet det over for vor fornævnte herre kong 
Valdemar af Danmark på vor gode tro uden nogen argelist og uden ret til 
at fremføre indsigelse, der kan være os til hjælp og vor herre kong Valdemar 
og riget Danmark til skade. Til yderligere vidnesbyrd om alle disse forskrevne 
artikler, så har vi fornævnte grev Adolf af Holsten med vort fulde vidende 
og vilje hængt vort segl for dette brev, som er skrevet og givet i Rødby på 
Lolland i det Herrens år 1364 torsdagen før Lætare.

*) jf. DRB III 1 nr. 41; III 4 nr. 52 og 62 og III 5 nr. 30.

[1364. 3. marts]1). 23
Reces af kansedagen (i Stralsund).
Original i Rostockarkivet.

(i) Stædernes svar - undtaget Rostock, Wismar og Kiel - til herr Bar
nim, den ældre hertug af Stettin. Hvis samme hertug med støtte af sin fætter 
hertug Barnim den yngre og bispen af Kammin kunde formulere en bedre

3. række. VII. — 2
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og fyldestgørende sikkerhed for stæderne, som de kunde være tilfredse med, 
vedrørende våbenstilstanden, vilde de ikke undlade at påhøre dem, på tysk 
‘nicht vnthøren’. De tilføjede, at Hamburg, Bremen og andre stæder ikke 
var til stede. Og om landsherrerne forhandlede de, at hvis de vilde være ind
befattet i våbenstilstanden, var det godt; men hvis de ikke vilde, vilde de 
ikke i den sag være fanget af deres ord.

(2) Fremdeles angående sagen mellem fornævnte hertug og borgerne fra 
Wismar skal enhver drøfte det med sit råd 2).

(3) Angående det affattede svar til herr greve Adolf; og hvis han vil drøfte 
den sag, er det overladt til Liibeckerne 3).

(4) Angående svaret til grev Klaus. Den sag er ligeledes overladt til Lü- 
beckerne o. s. v. 4).

i) dagen og stedet for hansedagen fremgår af nr. 6 § 10 og nr. 10 § 1. - 2) jf. nr. 
69 § 4 og nr. 92 § 18. - 3) jf. nr. 70. - 4) jf. nr. 71.

24 1364. 4. marts. Avignon.
Det pavelige kammer udbetaler 12 floriner til kongen af Danmarks folk.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Samme dag 1) blev der efter befaling af vor herre paven udbetalt tolv gode 
floriner ad grayletum 2) til herr kongen af Danmarks folk.

*) d. v. s. 1364 4. marts. - 2) efter aversen, et horn, også kaldet de cornu; møntvægten 
var 3,44 gr. og lødigheden 20 13/16 karat, jf. K. H. Schäfer, Vatikanische Quellen 
n 59*

25 1364. 5. marts. Avignon.
Kong Valdemar 4. Atterdag indgiver 20 ansøgninger til pave Urban 3., 

nemlig (1) at helgenundersøgelser må foregå i Danmark, (2) at paven vil 
tage ham og hans rige under sin beskyttelse og (3) forny alle pavelige privi
legier, (4) at hans råd, provst Niels Jakobsen i Lund, må få tildelt en dignitet 
ved kirken i Roskilde, (5) at skriftefadre må give ham og et uspecificeret 
antal personer syndsforladelse i deres dødsstund, (hvilket bevilges for 60 per
soner), (13) at den samme begunstigelse må tilstås kong Håkon af Norge 
og dronning Margrete, hertug Henrik af Mecklenburg og hertuginde Inge-
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borg, hertugerne Erik af Sachsen, Valdemar af Slesvig, Barnim den ældre, 
Bugislav, Barnim den yngre og Vartislav af Stettin, mark grev Ludvig af 
Brandenburg, hertugerne Stefan af Bayern, Frederik af Teck, borggrev Al
brecht af Nürnberg, markgreverne Frederik og Balthasar af Meissen, greverne 
Ernst og Henrik af Gleichen, Gerhard og Johan af Hoya og alle disses hu
struer, samt (18) ridderne Frederik v. Lochen og Klaus Limbæk og deres 
hustruer, (16 og 19) at de ovennævnte personer må føre rejsealtre med sig 
og (17 og 20) lade holde messe på steder, som er under interdikt; de to sidst
nævnte begunstigelser søges også for 50 unavngivne riddere og deres hustruers 
vedkommende, (men bevilges ikke), (6) at de af hans tro mænd, der har 
aflagt pilgrimsløfte, må ændre denne færd til andre fromme gerninger, (7) 
at ingen af hans undersåtter må stævnes for delegerede dommere uden for 
riget, (8) at han må få pavelig stadfæstelse på nogle af ham opførte kapeller 
og (9 og ro) på andre kapeller og på et nyt kloster, som han endnu måtte 
opføre, (11) at der må tilstås eftergivelse af kirkebod til dem, der søger til 
relikvierne i disse kapeller, (12) at han må oprette en koilegiatkirke i sit rige, 
(13) at ærkebispen af Lund må udnævne to kanniker ved hver af rigets 
domkirker efter kongens indstilling, (hvilket bevilges for een kannik ved hver 
domkirke), og (14) at ti af kongens kapellaner og klerke in absentia må nyde 
indtægterne af deres gejstlige embeder.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Kongen af Danmarks rotulus.

Eders hengivne og ydmyge søn Valdemar, de Danskes, Venders og Go
ters konge, tilkendegiver Eder, hellige fader, at visse hellige mænd - 

salig ihukommelse - fra hans rige Danmark ved et forbilledligt, fromt og hel
ligt liv under deres vandring i denne verden ved at kaste vrag på vellyst og 
støde kødets fristelser langt fra sig og ved gode sæder, dyder og sagtmodige 
handlinger i den grad har været Herren så kære tjenere, at den almægtige 
Gud, idet han åbenbarer sin krafts virken i disse hellige mænd, ved deres 
helgenagtige fortjenester udvirker mange mirakler i de egne, hvor deres 
legemer hviler, og andetsteds i nævnte rige. Af den grund ansøger samme 
konge Eder, hellige fader, om, at I, da fornævnte rige er meget fjernt be
liggende fra den romerske kurie, og man ikke let - og navnlig ikke, når det 
drejer sig om at gennemføre sådanne sager — kan rejse til samme kurie på 
grund af krigene i disse egne og farerne på landevejene og på havet og de 
dermed forbundne tunge udgifter, og da det ikke sømmer sig, at de, som
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ved deres fortjenester og ved miraklerne bevises at være helgener, skal være 
uden tilbedelse hos menneskene, vil værdiges at betro og pålægge ærke
bispen af Lund og bisperne af Roskilde og Odense med Eders brødres 2) råd 
og med apostolisk magtfuldkommenhed, at disse eller to eller en af dem med 
omhu skal undersøge sandheden om disses liv og fortjenester og deres mirak
ler og alle de øvrige omstændigheder, der skal betænkes i sådanne sager, med 
alle ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser. Lad det ske, B,

(2) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges at tage denne og hans 
rige og lande, der er underkastet hans herredømme, under St. Peters og Eders 
og det apostoliske sædes beskyttelse til evig tid. Lad det ske, B.3),

(3) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges fuldt vidende med apo
stolisk myndighed at stadfæste alle de privilegier, bevillinger og nådesbevis- 
ninger, der er tilstået samme konge eller hans forgængere som konger i Dan
marks rige af Eders forgængere de romerske paver, og lade ordlyden af disse 
optage i Eders brev med (indsættelse af) eksekutorer og ‘uanset’ og nødven
dige bestemmelser. Lad det ske, B,

(4) Fremdeles ansøger samme konge om, at I, idet I viser Niels Jakobsen, 
provst ved kirken i Lund og hans råd, som i kongens og rigets tjeneste har 
udstået mange anstrengelser og haft mange udgifter, en særlig nåde, vil vær
diges at reservere en dignitet, selv om den er forbundet med sjælesorg og er 
den højeste efter den biskoppelige, og hvis den for tiden er ledig ved kirken 
i Roskilde, eller når den måtte blive ledig, til apostolisk overdragelse for 
samme Niels, uanset alle reservationer, som er gjort eller vil blive gjort, samt 
at I som yderligere nådegave vil værdiges at give samme Niels dispensation, 
så at han frit kan modtage denne dignitet og lovligt beholde den sammen 
med provstiet i Lund, uanset at samme Niels vides at have omtalte provsti 
ved kirken i Lund og kanonikater og præbender ved fornævnte kirker i Lund 
og Roskilde, med de øvrige ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser, og særligt 
da frugterne og afgifterne af de andre af ham nævnte beneficier er så ringe 
og nødtørftige, at han ikke på sømmelig vis kan opretholde sin standsmæssige 
stilling. Lad det ske, og vi giver dispensation, B, 4).

(5) Fremdeles ansøger han om, at I af særlig nåde vil værdiges at be
vilge samme konge5) og. .forladelse for alle deres synder. Lad det ske for 
60 agtværdige personer af et godt levned, B,

(6) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges at tilstå alle hans tro 
mænd og tjenere, som har afgivet løfte om at besøge Herrens grav og de 
hellige apostle Petrus’, Paulus’ og Jakobs grave eller hvad de iøvrigt måtte
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have afgivet løfte om, at deres verdensgejstlige eller regelbundne skriftefædre 
kan forandre disse løfter - særlig deres, som ikke bekvemt kan opfylde disse 
løfter - til andre fromhedens gerninger, med ‘uanset’ og bestemmelser som 
ovenfor. Lad det ske som i formularerne. B.

(7) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges at tilstå ham og indbyg
gerne i nævnte rige, at ingen gejstlig eller verdslig person fra hans rige eller 
fra lande, der er underkastet ham, i kraft af apostolisk brev skal kunne drages 
for nogle som helst delegerede dommere uden for fornævnte rige eller lande 
på grund af en forseelse eller en pengegæld eller på anden måde i nogen an
ledning eller af nogen årsag, med ‘uanset’, bestemmelser og (indsættelse af) 
eksekutorer som ovenfor. Lad det ske for et tidsrum af otte år efter formular. 
B.

(8) Fremdeles tilkendegiver fornævnte konge Eder ligeledes, hellige fader, 
at han i sin tid af det gods, Gud har forundt ham, har ladet opføre nogle 
kapeller, der skal specificeres i Eders kancelli, på forskellige steder i sit rige 
og også har fuldført deres bygninger og har indstiftet og doteret dem med 
stedsevarende og årlige afgifter og agter at dotere dem endnu bedre. Af den 
grund ansøger han Eder, hellige fader, om, at I med apostolisk myndighed vil 
værdiges fuldt vidende at stadfæste fornævnte opførelse, indstiftelse og dote
ring med ‘uanset’ og bestemmelser som ovenfor. Lad det ske i overensstem
melse med formular. B.

(9) Fremdeles ansøger samme konge om, at I vil værdiges at tilstå ham 
bemyndigelse til at opføre, indstifte og dotere andre kapeller, hvor han end 
ønsker det i sit rige, dog på passende og agtværdige steder, med ‘uanset’ og 
bestemmelser som ovenfor som i formular. Lad det ske. B.

(10) Fremdeles ansøger han om, at I, da han agter at opføre, indstifte 
og på passende måde dotere et kloster af en anerkendt orden på et hertil pas
sende og agtværdigt sted i sit rige af det gods, Gud har forundt ham, vil 
værdiges at tilstå ham bemyndigelse til at opføre, indstifte og dotere dette 
kloster med ‘uanset’ og bestemmelser som ovenfor. Lad det ske. B.

(11) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges barmhjertigt at eftergive 
alle troende kristne, som årligt på festdagene og deres tilhørende ottendedage 
fromt besøger et eller flere af de kapeller, der skal navngives i Eders kancelli, 
og i hvilke nogle helgenrelikvier vides at være anbragt af denne eller hans 
forgængere, Danmarks konger, eet år og en karene af den dem pålagte kirke
bod med bestemmelser som ovenfor. Lad det ske. B.

(12) Fremdeles ansøger han om, at han, da der i nævnte rige er adskillige
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kirker, der indbyrdes er forbundne, men også nogle, af hvilke den ene er un
derordnet den anden, må ophøje en af disse fornævnte kirker, der således er 
forbundet med eller underordnet en hvilken som helst anden, til at være kol- 
legiatkirke, dog uden skade for sognepræsterne ved samme kirker, og oprette 
og dotere dem til fordel for Guds tjenere ved samme kirker med ‘uanset’ og 
bestemmelser som ovenfor. Lad det ske. B.

(13) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges at betro og pålægge 
nævnte ærkebiskop, at han i sit ærkestifts domkirke og i enhver anden dom
kirke i nævnte rige ved provision kan tildele to egnede personer, som nævnte 
konge skal navngive over for nævnte ærkebiskop, med kanonikater ved samme 
kirker og med apostolisk myndighed reservere præbender, digniteter, persona
ter eller officier ved disse kirker til overdragelse til samme personer, selv om 
enhver af nævnte personer besidder eet eller to kirkelige beneficier, og selv 
om det ene af dem er en dignitet eller et personat eller et officium og er for
bundet med sjælesorg, med alle ‘uanset’ og bestemmelser som ovenfor. Lad 
det ske med hensyn til en enkelt. B, og jeg er desuden efter kongens indstilling 
rede til at give provision til egnede personer, der navngives.

(14) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges at tilstå ham, at ti af 
hans kapellaner og klerke in absentia må oppebære frugter, afgifter og ind
komster af alle deres kirkelige beneficier i overensstemmelse med formular 
samt med ‘uanset’ og bestemmelser som ovenfor. Lad det ske. B.

(15) Fremdeles ansøger samme konge om, at I vil vise ham en særlig 
nåde med hensyn til enhver af de nedenfor anførte fyrster, hertuger og vel
byrdige personer, nemlig herr Håkon, konge af Norge, og Margrethe, dron
ning, hans hustru, hertug Henrik af Mecklenburg og Ingeborg, hans hustru, 
hertug Erik af Sachsen og hans ægtefælle, hertug Valdemar af Slesvig, her
tug Bamim den ældre af Stettin, brødrene Bugislav, Bamim den yngre og 
Vartislav, hertuger af Stettin, markgrev Ludvig af Brandenburg, Stefan, 
hertug af Bayern, hertug Frederik af Teck, Albrecht, borggreve af Nürnberg, 
Frederik og Balthasar, markgrever af Meissen, Ernst og Henrik, grever af 
Gleichen, Gerhard og Johan, grever af Hoya, og deres ægtefæller, der skal 
nævnes ved navn i Eders kancelli, og vil værdiges at tilstå disse og hver enkelt 
af dem fuld forladelse for deres synder i dødsstunden i overensstemmelse med 
formular. Lad det ske. B.

(16) Fremdeles ansøger samme konge om, at I nådigt vil værdiges i over
ensstemmelse med formular at tilstå alle de ovenfornævnte og deres nævnte 
ægtefæller, som skal angives ved navn, tilladelse til, at disse og hver enkelt
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af dem ved en egnet præst, deres egen eller en fremmed, skal kunne lade holde 
messe ved et rejsealter. Lad det ske. B.

(17) Fremdeles ansøger han om, at I nådigt i overensstemmelse med for
mular vil værdiges at give tilladelse til, at hver enkelt af de ovenfornævnte 
sammen med 20 personer, som de hver for sig optager i deres følge, og at hver 
enkelt af disse ovennævntes ægtefæller, som skal angives nærmere, sammen 
med 10 personer, som de hver for sig optager i deres følge, kan lade en egnet 
præst, deres egen eller en fremmed, holde messe og andre gudstjenester i 
deres nærværelse, på steder, der er belagt med kirkeligt interdikt, når blot 
disse personer selv eller de andre, som de således har optaget i deres følge, 
ikke har været årsag til interdiktet. Lad det ske. B.

(18) Fremdeles ansøger samme konge om, at I vil værdiges at tilstå Frede
rik v. Lochen, ridder, Klaus Limbæk, ridder, denne konges drost, og deres 
hustruer fuld forladelse for alle deres synder i dødsstunden i overensstem
melse med formular. Lad det ske. B.

(19) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges at tilstå fornævnte 
Frederik og Klaus o. s. v. 6) at have et rejsealter som ovenfor. Lad det ske 
for denne Frederik og Klaus. B.

(20) Fremdeles ansøger han om, at I i overensstemmelse med bevillings
formular nådigt vil værdiges at give samme Frederik og Klaus samt de 
nævnte 50 andre personer, der skal angives med navns nævnelse og være 
riddere, og samme ridderes hustruer tilladelse til, at enhver af disse riddere 
og deres hustruer, ledsaget af fire personer, som de udpeger, må lade en egnet 
præst afholde messe og andre gudstjenstlige handlinger i deres nærværelse 
på steder, der er belagt med kirkeligt interdikt, når blot de selv og disse øv
rige personer, som de udpeger, ikke har været årsag til interdiktet. Lad det 
ske for nævnte Frederik og Klaus uanset overstregningen 7). B.

Og at det må passere uden anden læsning. Lad det ske. B.
Givet i Avignon den 5. marts i det andet pontifikatsår.

*) når der i forhold til de mange supplikker, der fra dansk side blev indgivet i løbet 
af marts måned, findes så få afskrifter af hertil svarende pavebreve i de pavelige kopi
bøger, skyldes det sikkert, at registerbindene fra Urban 5. er ufuldstændigt overleverede, 
jf. bemærkningerne i Dipi. Dan. - 2) d. v. s. kardinalernes. - 3) det udfærdigede brev 
herom er dateret 9. marts, jf. nr. 39. - 4) oprindeligt havde paven resolveret, at Niels 
Jakobsen skulde afstå en af præbendeme, men dette forbehold slettes igen, jf. nr. 27. - 
B) det udfærdigede brev herom er dateret 12. marts, jf. nr. 49. - 6) jf. formuleringen i 
(20). - 7) d. v. s. i originalsupplikken. - Angående de påberåbte formularer se iøvrigt 
nr. 40 note 2-4.
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26 1364. 5. marts. Avignon.
Henneke Moltke, Anders Finsen, Paris og Jesseke v. Rugenwalde, væbnere, 

ansøger pave Urban 3. om tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give 
dem og deres hustruer fuld syndsforladelse i deres dødsstund.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Eders ydmyge Henneke Moltke, Anders Finsen, Paris og Jesseke v. Riigen- 
walde, væbnere eller drabanter og i fast tjeneste hos den berømmelige 

konge af Danmark, ansøger Eder, hellige fader, om, at I vil værdiges at be
vilge dem og enhver af dem tillige med deres hustruer forladelse for alle deres 
synder i dødsstunden i overensstemmelse med formular1). Lad det ske. B. 
Givet i Avignon den 5. marts i vort andet pontifikatsår.

x) for brevtypen se DRB III 6 nr. 32.

27 1364. 5. marts. Avignon.
Pave Urban 3. reserverer efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atter dag 

en dignitet, dog ikke dekanatet, ved kirken i Roskilde for kongens råd Niels 
Jakobsen, provst i Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

r | ul vor elskede søn Niels Jakobsen, kannik i Roskilde, 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 en nådig gavmildhed. Idet vi derfor 
under hensyntagen til Dine fornævnte fortjenester og desuden i betragtning 
af den bøn, som vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømme
lige konge - der forsikrer, at Du er hans råd, og at Du i denne konges og hans 
riges tjeneste har udstået mange anstrengelser og haft mange udgifter - yd
mygt har rettet til os herom, ønsker at hædre Dig endnu mere i kirken i Ros
kilde og at vise Dig en særlig nåde, reserverer vi til apostolisk overdragelse en 
dignitet, selv om den er forbundet med sjælesorg - forudsat at den ikke er 
den højeste dignitet efter den biskoppelige2) - hvis en sådan for tiden er 
ledig i nævnte kirke, eller når den bliver ledig, og Du eller Din dertil lovforme
ligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at Du eller samme 
befuldmægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter at godtage 
den, at overdrage til Dig med al ret og tilbehør efter denne godtagelse. Vi
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forbyder strengt vor ærværdige broder bispen og vore elskede sønner, kapitlet 
i Roskilde, og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsen
tationen af eller al anden rådighed over digniteterne ved nævnte kirke i fæl
lesskab eller hver for sig hører, at driste sig til også i tiden før denne god
tagelse på nogen måde at træffe bestemmelse om denne dignitet, undtagen 
efter at have bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede 
ikke har villet godtage den. (------ ) 3), uanset alle herimod stridende be
stemmelser og sædvaner i denne kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apo
stolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller (uanset) 
om nogen af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, 
at de skal have provision på digniteter, personer eller officier ved samme 
kirke, eller almindeligt brev (------ ) 3). Det er nemlig vor vilje, at Du frem
for alle disse - dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed har vente- 
brev på digniteter ved denne kirke - skal have fortrinsret til at opnå nævnte 
dignitet, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret 
til at opnå andre digniteter, personater eller officier og beneficier; (vor re
servation gælder endvidere), uanset om samme biskop og kapitel eller hvilke 
som helst andre (------ ) 3), og at digniteter, personater eller officier eller an
dre kirkelige beneficier, (------ ) 3) bestemmelser og sædvaner på grund af
nævnte dignitet, når blot Du (------ ) 3) i egen person, eller (uanset) at Du
vides at sidde inde med provstiet ved kirken i Lund og med kanonikater og 
præbender ved kirkerne i Lund og Roskilde. Som yderligere nådig gave giver 
vi desuden Dig - der, som det forsikres, ikke på sømmelig vis kan leve stands
mæssigt af fornævnte kanonikater og præbender og provsti, som Du sidder 
inde med, da de er af ringe værdi - dispensation til, at Du frit kan modtage 
denne dignitet, hvis den overdrages Dig i kraft af dette brev, og lovligt be
holde den sammen med nævnte provsti, uanset det almindelige kirkemødes 4) 
og alle andre apostoliske bestemmelser samt forordninger og sædvaner i 
nævnte kirker, der strider herimod, selv om de er bekræftede ved ed, apo
stolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse. Intet menneske 
o. s. v. 3) dette vort reservations-, forbuds-, bestemmelses- og viljes- og dis
pensationsbrev eller (------ ) 3). Givet i Avignon den 5. marts i vort andet
pontifikatsår.

i) jf. supplik (4) i nr. 25. - 2) inden for kapitlet i Roskilde indtog dekanen den høje
ste rang, efterfulgt af domprovsten, jf. Arhnung, Roskilde Domkapitels Hist. 24-25 og 
46. I den anførte supplik var der blevet ansøgt om dekanatet. - 3) for de forkortede 
formler se nr. 81. - 4) jf. DRB II 1 nr. 48 note 1.
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28 1364. 5. marts. Avignon.
Pave Urban 5. pålægger bispen af Linkoping, abbeden i Esrom kloster og 

dekanen ved St. Agricol i Avignon at indføre Niels Jakobsen i en ledig digni
tet ved kirken i Roskilde.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vor ærværdige broder bispen af Linkoping og til 
vore elskede sønner abbeden i klosteret i Esrom i Roskilde stift og de
kanen ved St. Agricol kirke i Avignon hilsen o. s. v.

Dit liv, Din vandel o. s. v. indtil1) anden bekræftelse. Derfor pålægger vi 
(------ ) 2) flere andre efter denne godtagelse med vor myndighed skal sørge
for med alle rettigheder og tilbehør at overdrage og anvise samme Niels denne 
dignitet, som vi, som ovenfor omtalt, har reserveret, hvis en sådan, dengang 
da vi foretog reservationen, var ledig i nævnte kirke i Roskilde eller derefter 
blev ledig, eller når den måtte blive ledig sammesteds. I skal fremdeles ind
føre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af for
nævnte dignitet og dens omtalte rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter 
indførelsen og sørge for, at han eller nævnte befuldmægtigede for ham til
stedes til denne dignitet efter gældende sædvane, og at der fuldt ud (------ ) 2)
oppebørsler af denne dignitet, uanset alt (------ ) 2). Givet som ovenfor1).

!) jf. nr. 27. - 2) for de forkortede formler se nr. 82.

29 1364. 6. marts.
Det pavelige kammer udbetaler 41 floriner til kongen af Danmark og hans 

folk.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Den sjette dag i nævnte marts måned 1) efter befaling denne dag af vor 
herre paven udbetalt 41 floriner ad grayletum2) til herr kongen af 

Danmark og til visse af hans folk.

!) jf. nr. 24. - 2) jf. nr. 24 note 2.
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1364. 6. marts.Avignon. 30
Pave Urban 3. providerer sin pønitentiar, dominikaneren Godskalk (Mule) 

af Falkendal med bispestolen i Linkoping, som er blevet ledig, eftersom pa
ven samme dag har forflyttet den hidtidige indehaver Nils Markusson til 
bispestolen i Knin.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1364. 7. marts. Avignon. 31
Kong Valdemar 4. Atter dag indgiver 6 ansøgninger til pave Urban 3., 

nemlig (1) at ærkebispen af Lund eller en anden prælat i Danmark, som 
kongen udpeger, må få pavelig bemyndigelse til at skride ind med kirkelige 
straffe mod dem, som har svigtet deres ed til ham og riget, (hvilket bevilges 
i den form, at der skal indsættes udenlandske konservatorer), (2) at ærke
bispen af Lund eller den omtalte prælat efter kongens indstilling må give 
syndsforladelse til sådanne personer, som har ydet oprejsning for den voldte 
skade, (3) at rigets bisper, prælater og klostre må nyde de vante friheder fra 
gammel tid, (4) at de, der søger til de relikvier, som paven har skænket kon
gen og beder for kongen og riget, må få eftergivet kirkebod, (3) at samme 
begunstigelse må tilstås kongen og hans husfolk, som bærer det Agnus Dei, 
som paven har skænket dem, samt (6) at ærkebispen af Lund efter kongens 
indstilling må providere to personer med kanonikat og præbende ved hver 
af rigets domkirker, (hvilket bevilges for een ved hver).

Afskrift i de pavelige kopibøger.

For kongen af Danmark.

Eders hengivne og ydmyge søn Valdemar, de Danskes, Venders og 
Goters konge, ansøger Eder, hellige fader, om, at I vil værdiges at 

pålægge ærkebispen af Lund, eller en anden prælat i hans rige, som skal ud
peges af kongen, at han skal skride ind med kirkelige straffe mod enhver som 
helst, som indtil nu har brudt tro og eder i forholdet til nævnte konge og rige 
og har tilføjet kongen og riget nogen uret eller krænkelse, og med apostolisk 
bemyndigelse straffe dem uden adgang til appel. Der skal udnævnes dommere 
og befuldmægtigede uden for riget med bemyndigelse i overensstemmelse 
med formular. B.1).
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(2) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges at pålægge nævnte ær
kebiskop eller en anden prælat, som skal udpeges af kongen, at når disse, 
der har brudt tro og eder, samt andre, som med bånd er knyttet til kongen og 
riget, har fyldestgjort samme konge og rige for uret og skade, kan der gives 
dem syndsforladelse af dem (ærkebispen eller prælaten) efter indstilling af 
kongen og ikke på anden måde. Syndsforladelse kan gives med bestemmelse 
om fyldestgørelse o. s. v. B.2}.

(3) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges at tilstå ham, at bisper 
og kirkens prælater og klostrene i hans rige frit må nyde alle rettigheder, fri
heder, privilegier og nådesbevisninger, således som de har været vant til at 
nyde dem fra arilds tid med alle ‘uanset’ og med hensigtsmæssige bestemmel
ser. Lad stadfæstelse finde sted i overensstemmelse med formular. B. 3).

(4) Fremdeles ansøger han om, at I nådigt vil værdiges at tilstå eftergi
velse af tre års kirkebod og tre 40-dages bod til alle og enhver, som fromt sø
ger til de helgenrelikvier, som Eders hellighed har skænket ham, nemlig den 
hellige jomfru Marias hår og klædning, relikvier vedrørende døberen St. 
Johannes, det hellige kors, St. Georg, St. Vincentius, St. Nereus og St. Achil
leus, og fromt beder til Gud for kongen og riget. Lad det ske med hensyn til 
to (år) og to gange 40 (dage). B. 4).

(5) Fremdeles, at I vil værdiges at tilstå ham og hele hans husstand, som 
af ærbødighed for det apostoliske sæde bærer det Agnus Dei 5), der er givet 
af Eder, hellige fader, benådning for tre år og tre karener. De skal have syv 
år og syv kar ener 6). B.

(6) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges at pålægge nævnte ærke
biskop, at han med apostolisk myndighed providerer to egnede personer, som 
skal udpeges af nævnte konge for nævnte ærkebiskop, til kanonikater med 
ventebrev på præbender ved hans stiftskirke og ved alle andre domkirker i 
nævnte rige, selv om også disse personer (i forvejen) måtte have eet, to eller 
flere gejstlige beneficier, med ‘uanset’ og hensigtsmæssige bestemmelser. Lad 
det ske med hensyn til een. B.

Uden anden læsning. Lad det ske. B.
Givet i Avignon den 7. marts i det andet pontifikatsår.

*) der udfærdigedes to pavebreve på grundlag af denne bevilling, nemlig nr. 33 og 
34. - 2) jf. nr. 32. - 3) jf. nr. 35. Formuleringen er iøvrigt influeret af hdfstn. 1360 24. 
maj, § I 5 og I 7, jf. DRB III 5 nr. 325. - 4) der udfærdigedes to pavebreve på grund
lag af denne bevilling, ni. nr. 36 og 37. Om baggrunden for denne ændring se bemærk
ningen i Dipi. Dan. nr. 25. - 5) en voksmedaillon lavet af resterne af påskekærterne, og 
som blev skænket bort af paven. - 6) jf. DRB III 5 nr. 152 note 1.
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1364. 7. marts. Avignon. 32
Pave Urban 5. bemyndiger bisperne af Kammin, Linköping og Lübeck til 

at absolvere dem, der har brudt deres ed og troskabsløfte til kong Valdemar 
4. Atterdag, når de har ydet ham fyldestgørelse.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore ærværdige brødre bisperne af Kammin, Linköping og Lübeck 
hilsen o. s. v.

Vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, har 
tilkendegivet os, at, eftersom nogle personer såvel fra fornævnte rige som 
samme konges undergivne eller vasaller i forskellige andre lande og også dem, 
der ved bånd er knyttet til ham, hidtil har påført samme konge adskillige tab, 
tilføjet ham uret og krænkelser og brudt den troskab, de skylder denne konge 
og hans rige Danmark, og ubesindigt har krænket den ed, de har aflagt til 
ham, har samme konge ydmygt anråbt om det apostoliske sædes støtte. Idet 
vi bøjer os for denne konges bønner i denne sag, giver vi for denne gang med 
dette brev Eder, brødre, og hver enkelt af Eder, fuld og uhindret adgang til 
personligt eller ved en eller flere andre med vor myndighed at løsgøre og fri 
alle disse, der har påført ham tab, tilføjet ham uret og krænkelser og brudt 
troskabsløfter og edsaflæggelser for anklage for mened, for vanrys skamplet 
eller brændemærke, som de på grund heraf har pådraget sig, når de først har 
ydet samme konge passende og tilbørlig erstatning for disse tab, denne uret 
og disse krænkelser; dette brev skal miste sin gyldighed efter ti års forløb. 
Givet i Avignon den 7. marts i vort andet pontifikatsår.

*) jf. supplik (2) i nr. 31.

1364. 7. marts. Avignon. 33
Pave Urban 5. bemyndiger bisperne af Kammin, Linköping og Lübeck 

til med kirkelige straffe at tvinge de personer fra landområder uden for Dan
mark, der på en eller anden måde har aflagt troskabsed til kong Valdemar 4. 
Atterdag, til at overholde denne edsaflæggelse.

Afskrift i de pavelige kopibøger. *)

I 3il samme, hilsen o. s. v. 2). Vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Dan- 
JL marks berømmelige konge, har tilkendegivet os, at nogle personer fra 

stæder og stifter og forskellige andre landområder uden for hans rige Dan-
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mark, som i medfør af at de har stæder, byer, borge, landsbyer og andre lo
kaliteter, besiddelser og andet gods i len af denne konge, eller af en anden 
grund eller årsag eller på anden måde har ydet samme konge skyldig tro
skabsed og ved deres egen eds bånd har bundet sig til troskabens lydigheds
forhold, til tjenesteydelser, afgifter og hvad de ellers måtte være skyldige at 
gøre for samme konge eller yde ham, hidtil har vægret sig ved og stadig væg
rer sig ved at overholde disse troskabseder, i hvilken anledning samme konge 
ydmygt har anråbt om det apostoliske sædes støtte. Vi bøjer os derfor for 
denne konges bønner i denne sag og pålægger Eder derfor, brødre, ved aposto
lisk brev, at I alle tre eller to eller een af Eder personligt eller ved een eller 
flere andre med vor myndighed under tilsidesættelse af appel og med kirkens 
straf tvinger alle disse foragtere af aflagte eder, hvilken fornem stilling, stand 
eller rang de end indtager, til at overholde disse eder. Men hvis de vidner, 
som bliver tilkaldt, undslår sig af venskab, had eller frygt, skal I under an
vendelse af en lignende straf med udelukkelse af appel tvinge dem til at af
lægge sandt vidnesbyrd, uanset — salig ihukommelse — vor forgænger pave 
Bonifacius 8.s bestemmelse, som fastsætter, at ingen må stævnes for retten 
uden for sin stad og sit stift undtagen i visse bestemte tilfælde, og i så tilfælde 
ikke ud over een dagsrejse fra hans stifts grænse 3), eller at dommere, som er 
beskikkede af fornævnte sæde, ikke uden for de stæder og stifter, i hvilke 
de er beskikkede, må driste sig til at føre proces mod nogen eller delegere 
deres kompetence til een eller flere andre eller stævne nogen for retten ud over 
een dagsrejse fra hans stifts grænse — forudsat altså at ingen i kraft af dette 
brev drages for retten ud over to dagsrejser uden for deres stæder og stifter — 
eller på nogen måde befatte sig med andet end med åbenbar uret og vold 
og andet, som kræver retslig undersøgelse, idet der er fastsat straffebestemmel
ser mod dem, hvis de handler anderledes, og (uanset) alle andre bestemmel
ser af vore forgængere de romerske paver såvel om de delegerede dommere 4) 
som om ikke at stævne ud over et bestemt antal personer for retten eller an
dre givne bestemmelser, hvorved udøvelsen af Eders jurisdiktion i denne sag 
på nogen som helst måde kunde hindres, eller om nogen i fællesskab eller 
hver for sig har fået bevilget af det apostoliske sæde, at de ikke kan rammes 
af interdikt, suspension eller bandlysning eller drages for retten uden for eller 
ud over bestemte steder ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og udtryk
keligt og ord til andet omtaler den bevilling; dette brev skal miste sin gyldig
hed efter ti års forløb, at regne fra udstedelsesdagen. Givet i Avignon den 7. 
marts i vort andet pontifikatsår.
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svarer sammen med nr. 34 til supplik (i) i nr. 31. - 2) jf. nr. 32. -3) c. 11 VI 
De rescriptis I 3. - 4) c. 1-15VI De officio et potestate iudicis delegati I 14.

1364. 7. marts. Avignon. 34
Pave Urban 5. bemyndiger bisperne af Kammin, Linköping og Lübeck til 

med kirkelige straffe at tvinge de personer i Danmark, der har brudt deres 
troskabsed til konge Valdemar 4. Atterdag, til lydighed mod denne.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r k ^1 alle og enhver af vore ærværdige brødre, ærkebisperne og bisperne og 
J. marks berømmelige konge, har tilkendegivet os, at nogle personer fra 

forskellige stæder og stifter i hans rige Danmark utilbørligt har dristet sig til 
at bryde den troskab, de skylder ham, og ubesindigt at krænke den ed, de har 
aflagt til denne konge herom og om andet, og påføre samme konge adskillig 
anden uret og krænkelser, i hvilken anledning samme konge ydmygt har 
anråbt om det apostoliske sædes støtte. Vi bøjer os for denne konges bønner 
i denne sag og pålægger Eder derfor, brødre, ved apostolisk brev, at I alle 
tre eller to eller en af Eder personligt eller ved en eller flere andre, efter at de, 
som skal tilkaldes, er blevet tilkaldt, og det, som er blevet fremsat fra forskel
lig side, er blevet hørt, under udelukkelse af appel afgør, hvad der er ret, 
idet I sørger for, at alt, hvad I bestemmer, ved kirkens straf urokkeligt over
holdes. Men hvis de vidner, som bliver udmeldt, undslår sig (------) 2) ud
stedelsesdagen. Givet i Avignon den 7. marts i vort andet pontifikatsår.

*) svarer sammen med nr. 33 til supplik (i) i nr. 31. - 2) for de forkortede formler 
se nr. 33.

1364. 7. marts. Avignon. 35
Pave Urban 5. meddeler den samlede gejstlighed, at han stadfæster den 

danske kirkes friheder.
Afskrift i de pavelige kopibøger *).

r I ^il alle og enhver af vore ærværdige brødre, ærkebisperne og bisperne og 
A til vore elskede sønner de udvalgte bisper, til abbederne, priorerne, deka
nerne, provsterne, ærkedegnene, ærkepresbyterne, sognepræsterne, præsterne 
og også til de verdslige og gejstlige kapitler og konventer ved alle kirker og 
klostre af Cistercienser-, Cluniacenser-, Grammontenser-, Præmonstratenser-, 
St. Benedikts og St. Augustins og alle andre ordener, og til St. Johannes
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Jerusalemitanerens og de tyske St. Marie huses og alle andre hospitalers og 
fromme stifteisers og til Calatrava- og Humiliatordenens mestre, priorer og 
kommendatorer, der findes i Danmarks rige, hilsen o. s. v.

Det apostoliske sæde plejer at imødekomme fromme ønsker og med vel
villig gunst at omfatte agtværdige bønner fra deres side, som står som an
søgere. Derfor bøjer vi os for de bønner, som I og vor såre kære søn i Kristus 
Valdemar, Danmarks berømmelige konge, har fremsat, og over for Eder og 
gennem Eder over for nævnte kirker, klostre, priorater, huse, hospitaler og 
stiftelser stadfæster vi med apostolisk myndighed og bestyrker vi med dette 
brev som værn alle de friheder og begunstigelser, der er tilstået Eder og Eders 
kirker, klostre, priorater, huse, hospitaler og stiftelser af vore forgængere de 
romerske paver ved privilegier eller ved andre gunstbevillinger, og desuden 
de friheder og fritagelser for verdslige krav, der på gyldig vis er bevilget Eder 
og Eders fornævnte kirker, klostre, priorater, huse, hospitaler og stiftelser af 
konger, fyrster og andre troende kristne, således som I retteligt og ukæret 
sidder inde med dem. Intet menneske må bryde dette vort stadfæstelses- og 
bestyrkelsesbrev o. s. v. Givet i Avignon den 7. marts i vort andet pontifi
katsår.

i) jf. supplik <3> i nr. 31.

36 1364. 7. marts. Avignon.
Pave Urban 5. tilstår eftergivelse af kirkebod til dem, der på visse hellig

dage søger til kapellerne på borgene i Vordingborg, Gurre, Kalundborg og 
Søborg.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

Til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen o. s. v. Faderens 
stråleglans, som oplyser verden ved sin uudsigelige klarhed, omfatter 
især da med sin nådes gunst de troendes bønner, der håber på hans himmelske 

majestæts mildhed, når deres fromme ydmyghed understøttes af hellige 
mænds gode gerninger og bønner. Da derfor, som vi har erfaret, vor såre 
kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, i skyldig from
hed agter at anbringe visse smådele af den glorrige jomfru Marias hår og 
klæder, af det hellige korsets træ og tillige relikvier efter døberen St. Jo
hannes, St. Jørgen, St. Vincentius, St. Nereus og Achilleus — hvilke smådele 
vi nylig har overgivet og tilstået samme konge - i St. Marias kapel på borgen 
Vordingborg, i St. Jakobs kapel på Gurre, i St. Jørgens kapel på borgen i
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Kalundborg og i St. Kristoffers kapel på borgen i Søborg i Roskilde stift, og 
da vi ønsker, at samme kirker og kapeller også på grund af disse relikviers 
ærværdighed og anseelse skal søges under passende æresbevisninger, og øn
sker, at de troende med desto større glæde skal strømme til samme med 
fromme formål, jo mere de indser, at de bliver vederkvægede ved den him
melske nådegave sammesteds, eftergiver vi barmhjertigt i tillid til den al
mægtige Guds barmhjertighed og hans hellige apostle Petrus og Paulus’ myn
dighed alle, som oprigtigt angrer og bekender deres synder, og som fromt 
søger til de fornævnte kapeller på festdagene for vor herre Jesu Kristi fødsel 
og omskærelse, på helligtrekongersdag, påskesøndag, Kristi himmelfartsdag, 
og på dagen for Jesu Kristi legemsfest 2), på pinsedag og på dagene for den 
glorrige jomfru Marias fødsel, bebudelse, renselse og himmelfart 3) og på da
gen for St. Johannes Døberens fødsel, for apostlene 4), for det hellige kors 5), 
for St. Jørgen 6), St. Vincentius 7), for St. Nereus og St. Achilleus 8), på da
gen for messen for alle helgener 9) og på ottendedagene efter de nævnte fest
dage for vor herre Jesu Kristi fødsel, efter helligtrekongersdag, påskedag, 
Kristi himmelfartsdag og Kristi legemsfest og på ottendedagene efter samme 
Vor Frues fødsel og himmelfart samt efter St. Johannes Døberens fødsel og 
efter de fornævnte apostles dag og på de seks dage, der følger umiddelbart 
efter nævnte pinsedag, årligt to år og to karener af den dem pålagte kirkebod, 
nemlig på hver enkelt af disse festdage og på allehelgensdag, på ottendedagene 
og på de fornævnte seks dage, på hvilke de som ovenfor omtalt søger til sam
me kapeller. Givet i Avignon den 7. marts i vort andet pontifikatsår.

t) jf. supplik <4) i nr. 31. - 2) torsdag efter trinitatis. - 3) henholdsvis 8. september, 
25. marts, 2. februar og 15. august. - 4) 15. juli. - 5) 14. september. - 6) 23. april. - 
7) 22. januar. - 8) 12. maj. - 9) 1. november.

1364. 7. marts. Avignon. 37
Pave Urban 3. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag, at han eftergiver alle, 

der beder for kongen og hans rige, 100 dage af den dem pålagte kirkebod.

Afskrift i de pavelige kopibøger!)•

np il vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, 
X hilsen o. s. v.

Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som Du nærer til os og den 
romerske kirke, fortjener, at vi omfatter Din person med særlig nåde især hvad

3. række. VII. — 3
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det angår, som kan gøre Dig mere velbehagelig i kongernes konges øjne. Da 
vi altså ønsker, at denne herrernes herre, hvem Du, således som vi har er
faret, trofast adlyder i en oprigtig fromhedens ånd, skal gøre Dig desmere 
skikket for hans velbehag samt opretholde roen og freden i Dit rige og 
ophøje Din kongelige trone, jo hyppigere Du bliver anbefalet til ham i de 
troendes fromme bønner, bøjer vi os for Dine bønner i denne henseende og 
eftergiver barmhjertigt i tillid til den almægtige Guds barmhjertighed og 
hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed alle, som oprigtigt angrer 
og bekender deres synder, og som lader fromme anråbelser og bønner strøm
me til Gud for Din og Dit riges stilling, 100 dage af den dem pålagte kirke
bod. Intet menneske o. s. v. 2) vort tilståelsesbrev eller o. s. v. Givet i Avignon 
den 7. marts i vort andet pontifikatsår.

i) er en særlig udformning af et enkelt element i supplik (4) i nr. 31, jf. bemærk
ningen i Dipi. Dan. til nr. 25. - 2) jf. nr. 39.

38 1364. 7. marts. Avignon.
Pave Urban 5. pålægger abbederne i Allehelgens kloster i Lund, i Sorø og 

Esrom at overdrage et kanonikat med tilhørende præbende ved hver af 
landets domkirker til personer, som kong Valdemar 4. Atterdag indstiller.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore elskede sønner abbederne i Allehelgens kloster i Lund og i klostre
ne i Sorø og Esrom i Roskilde stift hilsen o. s v.

Den sjældne og oprigtige fromhed, som vor såre kære søn i Kristus Valde
mar, Danmarks berømmelige konge, nærer over for os og den romerske kirke, 
og også hans ophøjede og stormægtige stilling fortjener, at vi ikke alene ærer 
ham selv, men også dem, som er knyttet til ham ved ivrig og trofast tjeneste, 
med særlig gunst og passende nådegaver. Idet vi altså i betragtning af det 
fornævnte ønsker at hædre samme konges person og ved den ham viste ære 
ligeledes drage omsorg for andre, betror og pålægger vi Eder, gode sønner, 
til hvem vi nærer særlig tillid i Herren, ved vort apostoliske brev, at I - dog 
kun for denne gang - med vor myndighed ved alle domkirker i hans rige 
Danmark overdrager et kanonikat ved disse kirker med fuld kanonisk ret til 
hver særskilt person, som nævnte konge måtte udpege for Eder, hvis I uden 
videre og fuldt ud finder dem egnede hertil, og at I tildeler dem samme
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kanonikater ved provision, idet I med fornævnte myndighed skal skaffe disse 
personer anerkendelse som kanniker og brødre i nævnte kirker, efter at I har 
anvist dem sæde i koret og plads i kapitlet i disse kirker med nævnte fulde ret. 
Hvis der for tiden er en præbende ledig ved hver enkelt af samme kirker, 
eller så snart sådanne bliver ledige, og fornævnte personer eller deres dertil 
lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at samme 
personer eller deres befuldmægtigede har fået kendskab til disse præbenders 
ledighed, beslutter at godtage dem, skal I med samme myndighed reservere 
disse til overdragelse til hver enkelt af samme personer med alle rettigheder 
og tilbehør. I skal strengt forbyde stiftsbisperne og vore elskede sønner i ka
pitlerne ved disse kirker og den eller dem, under hvem overdragelsen, pro
visionen, præsentationen af eller enhver anden rådighed over præbenderne i 
nævnte kirker i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til på nogen 
måde før nævnte godtagelse at træffe bestemmelse om dem, undtagen efter 
at have bragt i sikker erfaring, at nævnte således udpegede personer eller deres 
befuldmægtigede ikke har villet godtage dem; og I skal sørge for efter for
nævnte godtagelse at overdrage og anvise hver særskilt person een af disse 
præbender med alle rettigheder og tilbehør. I skal med samme myndighed 
alle tre eller ved en eller flere andre indføre hver særskilt person eller deres 
befuldmægtigede for hver af dem i faktisk besiddelse af hver enkelt af disse 
præbender og deres omtalte rettigheder og tilbehør, og I skal forsvare dem 
efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud svares dem af samtlige frugter, 
afgifter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af disse kanonikater og præ
bender, idet I med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, un
der udelukkelse af appel, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker og 
alle andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner i de kirker, i hvilke 
nævnte personer har fået provision, selv om de er bekræftede ved ed, aposto
lisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller om nogen i 
kraft af apostolisk eller en hvilken som helst anden myndighed skal være aner
kendte som kanniker ved samme kirker eller stræber efter at få anerkendelse, 
eller om de med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præ
bender ved nævnte kirker, har opnået særligt eller angående kirkelige bene
ficier i de egne almindeligt brev af nævnte sæde eller dets legater, selv om man 
derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er gået frem på en 
hvilken som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at nævnte personer 
med hensyn til opnåelse af fornævnte kanonikater og præbender skal gå 
forud for alle disse undtagen for dem, der med vor myndighed har fået aner-
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kendelse i disse kirker og har ventebrev på præbender sammesteds, men at 
der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre 
præbender og beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde), uanset 
om samme stiftsbisper og kapitler 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 der
til eller rammes af interdikt, suspension eller bandlysning, og at kanonikater 
og præbender i disse kirker eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fælles
skab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation eller anden 
rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apo
stolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den be
villing; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte 
sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, da den ikke 
er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev, virkningen 
af denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot 
opsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skulde finde 
særlig omtale sted; (Eders overdragelse skal også gælde), hvis nævnte 
personer ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville 
overholde disse kirkers statuter og sædvaner, når blot de i deres fraværelse 
lader egnede befuldmægtigede aflægge den, og når de kommer til fornævnte 
kirker, gør det i egen person, eller uanset at hver af de nævnte personer vides 
at besidde eet eller to eller flere kirkelige beneficier, selv om et af dem er en 
dignitet, et personat eller et officium. Thi 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. Givet i Avignon 
den 7. marts i vort andet pontifikatsår.

1) jf. supplik (6) i nr. 31.

39 1364. 9. marts. Avignon.
Pave Urban 3. tager kong Valdemar og hans rige under sin beskyttelse.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

| 1 il vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, 
JL hilsen o. s. v.

Den sjældne og oprigtige fromhed, som Du nærer over for os og den ro
merske kirke, fortjener, at det apostoliske sæde, som Du for nylig i overmåde 
from hengivenhed personligt besøgte, omfavner Dig, høje konge, med moder-
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kærlighedens arme og skænker Dig enestående nådesbevisninger. Idet vi der
for af velvillig kærlighed giver vort samtykke til Dine ønsker i denne hen
seende, tager vi Dig tillige med Dit rige og alt andet, som Du for øjeblikket 
sidder inde med på gyldig vis, under apostlen St. Peters og vor beskyttelse 
og bestyrker det med dette brev til værn. Og for at Du ydermere på passende 
måde kan hjemføre en åndelig løn for møjen ved Dit fornævnte besøg og for 
Dine andre fromme handlinger, er det vor vilje, at Du skal være delagtig i 
alt det gode, som fra nu af måtte ske i Guds kirke ved hans virksomme mild
hed, og det bevilger vi Dig med apostolisk myndighed som en særlig nådes- 
bevisning. Intet menneske må bryde dette vort beskyttelses-, viljes- og tilstå
elsesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at for
søge dette, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges 
og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 9. marts 
i vort andet pontifikatsår.

1) jf. supplik (2) i nr. 25.

1364. 9. marts. Avignon. 40
Kong Valdemar 4. Atterdag indgiver 43 supplikker til pave Urban 5. ved

rørende begunstigelser af ham nærstående personer. Med hensyn til synds
forladelse og/eller til overværelse af messe under interdikt ansøges for: Evert 
Moltke (1-2), Niels Mus (7-8), Jakob Oluf sen (11-12), Oluf Lunge (15- 
16), Jens Andersen (ig-20), David Andersen (22-23), Jakobsen
(25-26), Anders Peet (?) (28), Tue Galen (2g), Johan v. Regenwalde 
(32), Holger Gregersen (34), Kristian Vendelbo (36), Eringisl (Suneson 
(38), Torkil Nielsen (40) og Gerike v. Halle (41)- For Evert Moltke søges 
desuden om ret til at have et rejsealter (3). Endvidere søger kongen om pave
lig provision på gejstlige embeder for: Evert Moltke ved kirken i Lund (5), 
Oluf Grubbe ved kirken i Roskilde (13), Lyder Colver (4), Pribislav Witte 
(14), Konrad Alberti (21) og Henrik Brancowe (37) ved kirken i Kammin, 
Ludolf Borrentin ved kirken i Kolberg (g), Johan Bülow ved kirken i 
Güstrow (24), Goswin Borrentin (6), Peter Wanger (17) og Herman v. 
Rostock (33) ved kirken i Lübeck, Johan Blome (30) og Johan Gantenoge 
(31) ved kirken i Schwerin, Henrik Strachmin (10) og Günther Borchardcs 
(43) ved kirken i Hildesheim, Johan Treptow (27) ved kirken i Verden, 
Markvard Broke (42) ved kirken i Hamburg, Konrad Crutzeborch (18) 
ved kirken i Mainz og Jakob Jönsson (35) ved kirken i Åbo. Endvidere søger
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han om dispensation for uægte fødsel for brødrene Herman og Paul Ruwin, 
kanniker i stifterne Strasbourg og Basel (39).

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Rotulus for kongen af Danmarks husstand

Valdemar, de Danskes og Venders konge, ansøger Eder, hellige fader, 
om, at I vil værdiges at tildele ham nådesbevisninger med hensyn til 
personer, der er elskede medlemmer af hans husstand og er hans klerke, rid

dere og tjenere, hvilke nedenfor anføres som supplikanter, og at I vil skænke 
dem gehør i overensstemmelse med, hvad de beder om.

(1) For det første ansøger Eders ydmyge og velbyrdige mand Evert Molt- 
ke, ridder, den fornævnte herre konges kammermester og også avlet i samme 
konges slægtslinie 1), Eder, hellige fader, om, at I vil værdiges i overensstem
melse med formular2) at tilstå ham og hans hustru Kristine fuld syndsfor
ladelse for alle deres synder i deres dødsstund. Lad det ske. B.

(2) Fremdeles, at I nådigt vil værdiges i overensstemmelse med formu
lar 3) at tilstå ham og hans nævnte hustru, at de på steder, der er lagt under 
interdikt, og i den tid, interdiktet varer, må lade holde messe for sig, når blot 
de ikke selv har været årsag hertil. Lad det ske. B.

(3) Fremdeles, at I vil værdiges at tilstå samme i overensstemmelse med 
formular 4), at han kan lade holde messe for sig ved et rejsealter. Lad det ske. 
B.

(4)Fremdeles ansøger fornævnte Evert Eder, hellige fader, om, at I, idet 
I viser hans elskede slægtning 5) Lyder Colver, klerk i Kammin stift og vidt 
fremme i studiet af de frie kunster, og som også i tre år har studeret kanonisk 
ret i Paris og for tiden studerer samme ret ved den romerske kurie, en særlig 
nåde, vil værdiges at overdrage ham et kanonikat ved kirken i Kammin. Og 
at I vil værdiges at reservere samme Lyder en af de store præbender ved 
samme kirke til overdragelse til samme Lyder som apostolisk gave, og lige
ledes en dignitet, et personat eller et officium, som plejer at blive besat ved 
valg, hvis nogle af disse for tiden er ledige ved kirken i staden og stiftet Dem- 
min, eller når de bliver ledige; og dette uanset sædvaner og statuter i nævnte 
kirke, ved hvilken der findes mindre og større præbender, og særlig den, der 
siges at foreskrive, at ingen kan opnå større præbende ved denne kirke uden 
trinvis at stige fra de mindre til de større, eller uanset at samme Lyder vides 
ukæret at sidde inde med skolekanonikatet og en præbende ved kirken i Re
val samt sognekirken i Johwi i Reval stift, hvilke er yderst fjerne fra kirken i
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Kammin, i hvilket stift samme klerk er født; han er rede til at afstå alle disse 
embeder, når han i kraft af denne nåde måtte få en dignitet, et personat eller 
et officium med en præbende, som omtalt; (og at brevet må indeholde) for
målstjenlige bestemmelser i overensstemmelse med formular. Lad ske, hvad 
der bedes om. B.^).

(5) Fremdeles, at I, idet I viser ham en særlig nåde med hensyn til per
sonen Evert Moltke, kannik med præbende ved kirken i Lund, vil værdiges 
at reservere en dignitet, et personat eller et officium, hvis et sådant for tiden 
er ledigt ved kirken i Lund, eller når det bliver ledigt, til apostolisk overdra
gelse til samme Evert, uanset at han vides at sidde inde med et kanonikat og 
en præbende ved kirken i Roskilde, med øvrige ‘uanset’ og formålstjenlige 
bestemmelser, og at prøvelsen af ham må ske i hans hjemland. Lad det ske 
og lad ham afstå en af de nævnte præbender, når han i kraft af dette brev 
ukæret har opnået en dignitet, et personat eller et embede. B.

(6) Fremdeles ansøger fornævnte konge om, at I barmhjertigt vil vær
diges at providere hans elskede tjener Goswin Borrentin, kannik ved kirken i 
Lübeck og førende proces om en præbende, og som er kyndig i kanonisk ret, 
med en af de store eller fede præbender ved nævnte kirke i Lübeck med til
læggene bestående af præbendebrød og distributioner, eller hvad andet der 
hører til, og som man plejer at anvise de ældre kanniker, samt med en dig
nitet, et personat eller officium - også hvis de er forenede - som er ledige for 
tiden eller snart bliver ledige, uanset at han har kanonikat og præbende 
ved kirken i Bützow sammen med dekanat i Schwerin stift og kanonikat og 
præbende ved kirken i Schwerin; han er rede til at afstå kanonikatet og præ- 
benden i Bützow sammen med dekanatet, og præbenden i Lübeck, når han 
ukæret har opnået besiddelse af det fornævnte o. s. v., eller uanset den sæd
vane, at ingen kan sidde inde med en større eller ældre præbende med til
læggene uden en seniorkannik, og at han trinvis skal stige op til den; med 
‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser. Lad det ske. B.7).

(7) Fremdeles ansøger Niels Mus, ridder, fornævnte konges køgemester, 
om, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular 2) at tilstå ham og 
Kristine, hans hustru, fuld syndsforladelse for alle deres synder i dødsstunden. 
Lad det ske. B.

(8) Fremdeles, at I nådigt vil værdiges i overensstemmelse med formu
lar 3) at tilstå ham og hans nævnte hustru, at de må lade holde messe for sig 
på de steder, der er lagt under interdikt, og i den tid, interdiktet varer, når 
blot de ikke selv har været årsag hertil. Lad det ske. B.
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(9) Fremdeles ansøger han: Da I for nylig, hellige fader, ved provision 
havde givet Ludolf Borrentin, klerk, et kanonikat og en af de store præbender 
ved kirken i Kolberg, Kammin stift, der var ledige under bestemte omstæn
digheder, blev der begået en fejl i ansøgningen i omtalen af ledigheden. Måtte 
Eders Hellighed derfor værdiges barmhjertigt ved provision at give samme 
Ludolf et kanonikat med ventebrev på en af de store præbender ved samme 
kirke i Kolberg, hvis en sådan er ledig eller når den bliver ledig i kraft af 
option, uanset at ingen kan have en af de store præbender, medmindre han 
er ældre og trinvis stiger op, tillige med øvrige ‘uanset’ og formålstjenlige be- 
stemmelser.Lad det ske. B.

(10) Fremdeles, at I bamhjertigt vil værdiges ved provision at give kler
ken Henrik Strachmin ærkedegneembedet Walensen ved kirken i Hildesheim, 
der er ledigt, fordi Henrik Steinberg sad inde med nævnte ærkedegneembede 
sammen med provstiet ved Helligkorskirken i Hildesheim — hvilke embeder 
begge er forbundet med sjælesorg - i mere end et år uden at have opnået lov
formelig dispensation og så længe, at dets overdragelse lovformeligt er hjem
falden til det apostoliske sæde 8), samt et kanonikat med ventebrev på en af 
de store præbender ved samme kirke uanset gældende option 9), hvis en sådan 
er ledig, eller når den bliver ledig, uanset at ingen kan have nævnte ærke
degneembede, medmindre han er kannik med præbende, eller at I ved anden 
lejlighed, hellige fader, i overensstemmelse med den gængse formular skal 
have tilstået ham en nådesbevisning - hvortil dekanen og kapitlet ved kirken 
i Kolberg, Kammin stift, har overdragelsesretten -, hvilket brev han er rede 
til at afstå fra, når han ukæret har opnået ærkedegneembedet, tillige med 
formålstjenlige bestemmelser. Lad det ske. B.

(11) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular2) at 
tilstå Jakob Oluf sen, ridder, nævnte konges råd, og hans hustru Sofie fuld 
syndsforladelse for alle deres synder i dødsstunden. Lad det ske. B.

(12) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular3) at 
tilstå ham og hans hustru, at de kan lade holde messe for sig på steder, der er 
lagt under interdikt, og i den tid, interdiktet varer, når blot de ikke selv har 
været årsag hertil. Lad det ske for fire år. B.

(13) Fremdeles ansøger han om, at I barmhjertigt vil værdiges ved provi
sion at give hans elskede slægtning Oluf Grubbe, klerk i Roskilde stift, et 
kanonikat med ventebrev på en præbende ved kirken i Roskilde samt en 
dignitet, et personat eller et officium, hvis samme er ledige, eller når de bliver
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ledige ved samme kirke, med ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser. Lad 
det ske. B.

(14) Fremdeles ansøger fornævnte konge Eder, hellige fader, om, at I 
vil værdiges at providere hans elskede tjener Pribislav Witte, kannik ved kir
ken i Kammin, på begge sider af ridderslægt, med en af de store præbender 
ved kirken i Kammin, hvor der findes mindre, mellemstore og store præ
bender, når den er ledig eller bliver ledig, uanset at ingen kan opnå en af de 
store præbender ved denne kirke, undtagen han først trinvis stiger op gennem 
de mindre og mellemstore præbender, eller uanset at I, hellige fader, ved an
den lejlighed har vist ham en nåde i formen ‘de fattige’10) til overdragelse 
o. s. v. af provst, dekan og kapitel ved St. Maria kirke i Stettin i Kammin 
stift mod afståelse af kanonikat og præbende ved nævnte kirke i Kammin, 
hvilken nåde han er rede til at afstå fra med o. s. v. og med formålstjenlige 
bestemmelser. Lad det ske. B.11).

(15) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular2) at 
tilstå ridderen Oluf Lunge og hans hustru Gerver fuld syndsforladelse for alle 
synder i dødsstunden. Lad det ske. B.

(16) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular3) at 
tilstå, at han tillige med sin fornævnte hustru må lade holde messe for sig på 
steder, der er lagt under interdikt, og i den tid, interdiktet varer, når blot disse 
ikke selv har været årsag hertil. Lad det ske for fire år. B.

(17) Fremdeles, at I barmhjertigt vil værdiges at providere den fattige 
Peter Wanger, præst i Schwerin stift, med et gejstligt beneficium - med 
sjælesorg eller uden — hvortil overdragelsen i fællesskab eller særskilt hører til 
provsten, dekanen, kapitlet ved kirken i Lübeck og dets enkelte kanniker, når 
et sådant er ledigt eller bliver ledigt, med formålstjenlige bestemmelser. Lad 
det ske. B.12).

(18) Fremdeles, at I vil værdiges at providere Konrad Crutzeborch, gejst
lig i Mainz stift, med et gejstligt beneficium, hvortil overdragelsen i fællesskab 
eller særskilt hører til ærkebispen, provsten, dekanen, kapitlet ved kirken i 
Mainz og dets enkelte kanniker, og som findes ved kirken i Mainz uden for 
præbenderne og er ledig eller bliver ledig med eller uden sjælesorg, uanset at 
han har et evigt vikardømme ved kirken i Dorpat, og med formålstjenlige 
bestemmelser. Lad det ske og lad ham afstå det evige vikardømme. B.13).

(19) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular3) at 
tilstå Jens Andersen, ridder, og hans hustru, at han må lade holde messe
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for sig på steder, der er lagt under interdikt, når blot de ikke selv har været 
årsag hertil.Lfld det ske. B.

(20) Fremdeles, at I i overensstemmelse med formular2) vil værdiges at 
tilstå ham og hans hustru fuld syndsforladelse for alle synder i dødsstunden. 
Lad det ske. B.

(21) Fremdeles, at I vil værdiges ved provision at give Konrad Alberti, 
skoleforstander i adskillige år i den ansete by Massow, fattig klerk i Kammin 
stift, et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil bispen, provsten, 
dekanen, kapitlet ved kirken i Kammin og dets enkelte kanniker i fællesskab 
eller hver for sig har overdragelsesretten o. s. v., hvis et sådant er ledigt, eller 
når det bliver ledigt, med formålstjenlige bestemmelser. Lad det ske. B.

(22) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular3) at 
tilstå ridderen David Andersen og hans hustru, at han må lade holde messe 
for sig på steder, der er lagt under interdikt, når blot de ikke selv har været 
årsag hertil. Lad det ske. B.

(23) Fremdeles, at I i overensstemmelse med formular2) vil værdiges at 
tilstå samme David og hans hustru fuld syndsforladelse for alle synder i døds
stunden. Lad det ske. B.

(24) Fremdeles, at I barmhjertigt vil værdiges at providere Johan Biilow, 
på begge sider af ridderslægt, med kanonikat og ventebrev på en af de store 
præbender ved kirken i Giistrow i Kammin stift, som er ledige eller bliver le
dige, uanset at ingen kan sidde inde med en stor præbende uden at stige op 
fra de mindre, eller at Eders hellighed har tildelt ham en nådesbevisning i 
almindelig form (til et beneficium), hvortil bispen af Schwerin har over
dragelsesretten, og med formålstjenlige bestemmelser. Lad det ske. B.14).

(25) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular3) at 
tilstå ridderen Ander Jakobsen og hans hustru, Lunds stift, at han må lade 
holde messe for sig på steder, der er lagt under interdikt, og i den tid, inter
diktet varer, når blot de ikke selv har været årsag hertil. Lad det ske. B.

(26) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular2) at 
tilstå samme Anders og hans hustru fuld syndsforladelse for alle synder i døds
stunden. Lad det ske. B.15).

(27) Måtte I fremdeles værdiges ved provision barmhjertigt at give Johan 
Treptow, præst og kapellan hos nævnte konge, som i ti år har studeret dialek
tik og fysik som skoleleder på et anset sted, og som studerer kanonisk ret, 
ærkedegneembedet i Scheessel i Verden stift, som er en dignitet med sjæle
sorg, og som har stået ledig så længe, at dets overdragelse er hjemfaldet til det
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apostoliske sæde 8), tillige med et kanonikat med ventebrev på en præbende 
ved samme kirke - idet kun en kannik med præbende kan besidde nævnte 
ærkedegneembede — hvis samme er ledige i nævnte kirke, eller når de bliver 
ledige, uanset det fornævnte og uanset, at han sidder inde med et alter med 
en indtægt på 24 guldfloriner efter tiendetaksten 16) i St. Jakobs kirke i 
Rostock i Schwerin stift, og med formås tjenlige bestemmelser. Lad det ske og 
giv afkald på alteret, B.17).

(28) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular2) at 
tilstå ridderen Ander Peet18) og hans hustru fuld syndsforladelse i dødsstun
den. Lad det ske. B.

(29) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular2) at 
tilstå ridderen Tue Galen, fornævnte konges marsk, og hans hustru fuld synds
forladelse for alle synder i dødsstunden. Lad det ske. B.

(30) Fremdeles, at I vil værdiges ved provision at give Johan Blome fra 
Roskilde stift, der er i nævnte konges tjeneste, et kanonikat med ventebrev på 
en af de store præbender ved kirken i Schwerin, hvis en sådan er, eller når 
den bliver ledig, uanset den sædvane, at ingen kan opnå en af de store præ
bender i samme kirke, medmindre han trinvis fra en mindre og lavere stiger 
op til samme, og at I, hellige fader, har vist ham den nåde ved provision at 
give ham et kanonikat med ventebrev på en præbende ved kirken i Upp
sala 19), med andre ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser. Lad det ske og 
afstå ventebrevet. B.

(31) Måtte I fremdeles, hellige fader, værdiges at vise Johan Wickede, 
også kaldet Gantenoge, klerk i Schwerin stift, hvem Eders Hellighed ved en 
tidligere lejlighed har vist en nåde til bispen af Schwerins overdragelse20) 
efter den anden formular for fattige 21), hvilken nåde dog ikke er kommet 
ham til gavn, fordi så mange har opnået den, den nåde, barmhjertigt og med 
formålstjenlige bestemmelser at providere samme med et kirkeligt beneficium, 
til hvilket bispen, provsten, dekanen, kapitlet ved kirken i Schwerin og dets 
enkelte kanniker i fællesskab eller hver for sig har overdragelsesret o. s. v., hvis 
et sådant er ledigt, eller når det bliver ledigt, og det findes i kirken og ikke 
er en præbende. Vicekansleren skal anbringe Dig på nyttig vis. B.

(32) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular2) at 
tilstå Johan v. Regenwalde, baron og fornævnte konges mundskænk22), og 
hans hustru fuld synsforladelse for alle synder i dødsstunden. Lad det ske. B.

(33) Fremdeles, at I vil værdiges ved provision at give hans kapellan Her
man v. Rostock, kyndig i kanonisk ret og provst ved kirken i Bücken, Bremen
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stift, en dignitet ved kirken i Lübeck, der besættes ved valg, hvis en sådan 
er ledig, eller når den bliver ledig, selv om den har sjælesorg, idet han er rede 
til at afstå nævnte provsti, der besættes ved valg, når han ukæret har opnået 
denne dignitet, uanset at han sidder inde med kanonikater og præbender ved 
kirkerne i Lübeck og Bremen, tillige med øvrige ‘uanset’ og formålstjenlige 
bestemmelser. Lad det ske. B.

(34) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular2) at 
tilstå Holger Gregersen, ridder, nævnte konges råd, og hans hustru fuld synds
forladelse for alle synder i dødsstunden. Lad det ske. B.

(35) Fremdeles, at I vil værdiges at providere Jakob Jönsson, en fattig 
pebling i Åbo stift, med et kirkeligt beneficium med sjælesorg eller uden, og 
som er ledigt eller bliver ledigt og i fællesskab eller særskilt hører til bispen og 
kapitlet i Åbo med hensyn til overdragelse, hvis et sådant for tiden er ledigt, 
eller når det bliver ledigt, med formålstjenlige bestemmelser. Lad det ske. 
B. 23).

(36) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular2) at 
tilstå Kristian Vendelbo, ridder og fornævnte konges råd, fuld syndsforladelse 
for alle synder i dødsstunden. Lad det ske. B.

(37) Fremdeles, at I vil værdiges ved provision at give Henrik Brancowe, 
magister i de frie kunster, baccalaureus i lægekunsten, som studerer kanonisk 
ret og den hellige teologi, klerk i Kammin stift, et kanonikat med ventebrev 
på en af de store præbender ved Vor Frue kirke i Kolberg i samme stift, i hvil
ken der er store og små præbender, uanset den sædvane eller bestemmelse, at 
ingen sammesteds kan opnå en stor præbende, medmindre han trinvis stiger 
fra de mindre til de større, og at han vides at besidde et kanonikat med vente
brev på en præbende ved kirken i Kammin, tillige med formålstjenlige be
stemmelser. Lad det ske. B.

(38) Fremdeles, at I vil værdiges at tilstå Eringisl, ridder, Linköping stift, 
og hans hustru fuld syndsforladelse for alle synder i dødsstunden 2). Lad det 
ske. B.

(39) Fremdeles ansøger Herman og Paulus, kaldet Ruwin, Eders Hellighed 
om, at I vil værdiges barmhjertigt at give dem dispensation - skønt der i sin 
tid med apostolisk myndighed er givet dem dispensation, således at enhver 
af dem uanset den mangel ved deres fødsel, som de lider under ved at være 
født af en ugift mand og en ugift kvinde, kunde modtage og sidde inde med 
to beneficier, der kan være samlede på en hånd 24), og nævnte Herman efter 
denne dispensation ukæret opnåede et kanonikat og en præbende ved kirken
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i Rheinau, Strasbourg stift, men Paulus et kanonikat og en præbende ved 
kirken i Lautenbach, Basel stift, hvorefter der ligeledes med fornævnte myn
dighed blev givet fornævnte Herman provision på sognekirken i Umkirch, 
Konstanz stift, og Paulus fik særligt nådesbrev angående sognekirken i Büs- 
weiler, Strasbourg stift, idet den var ledig ved kurien - så at de frit kan mod
tage hvilke som helst andre beneficier, digniteter, personater og officier, selv 
om de har sjælesorg og findes ved en domkirke, og frit sidde inde med dem, 
som om fornævnte mangel ikke lagde hindringer i vejen med hensyn til noget 
som helst - dog undtagen bispeværdigheden — og frit afstå fra disse beneficier, 
digniteter, personater og officier, som de således har modtaget, og modtage 
andre i de afståedes sted eller også mageskifte dem een eller flere gange. Lad 
det ske. B.

(40) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular2) at 
tilstå ridderen Torkil Nielsen og hans hustru fuld syndsforladelse for alle 
synder i dødsstunden. Lad det ske. B.

(41) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular2) at 
tilstå fornævnte konges kammertjener Gerike v. Halle, væbner, Osnabrück 
stift, fuld syndsforladelse for alle synder i dødsstunden. Lad det ske. B.

(42) Fremdeles, at I vil værdiges at providere Markvard, søn af afdøde 
Eggert v. Broke og klerk i Bremen stift, med et gejstligt beneficium med eller 
uden sjælesorg, som er ledigt eller bliver ledigt, og hvortil overdragelsesretten 
i fællesskab eller særskilt tilhører provsten, dekanen og kapitlet ved kirken 
i Hamburg i nævnte stift eller særskilte kanniker uden for dette. Lad det ske. 
B. 25).

(43) Fremdeles, at I vil værdiges ved provision at give Günther Borchar- 
des, præst i Hildesheim stift, et kanonikat og en præbende ved Helligkors
kirken i Hildesheim, hvis indtægter o. s. v. ifølge den almindelige vurde
ring 16) ikke overstiger en årlig værdi af 10 mark sølv, og som er ledige, fordi 
Johan Rickman blev indført i dem som lægmand og sad inde med dem i flere 
år uden at være forfremmet til akolytgraden eller til andre hellige grader, hvis 
de er ledige på fornævnte måde eller iøvrigt på enhver anden måde, uanset 
at han vides at sidde inde med kanonikat og en præbende ved St. Andreas 
kirke i Hildesheim, hvis indtægter og indkomster ikke overstiger 15 guld- 
floriner, hvilken præbende han er rede til at afstå, når han ukæret har opnået 
kanonikatet, med formålstjenlige bestemmelser. Lad det ske og lad ham afstå 
præbenden. B.

(Måtte I) fremdeles, hvis der er nogle medansøgere, (værdiges) at tilstå,
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at de kan ekspederes under en senere datering i overensstemmelse med anvis
ning. Lad det ske. B.

Prøvelsen skal for de fraværendes vedkommende finde sted i deres hjem
lande på grund af de farefulde veje. Lad det ske med hensyn til dem, som ikke 
er til stede ved kurien. B.

Uden anden læsning. Lad det ske. B.
Givet i Avignon den 9. marts i vort andet pontifikatsår.

i) slægtskabsforholdet er ukendt. - 2) for brevtypen se DRB III 6 nr. 32. - 3) for 
brevtypen se DRB III 4 nr. 298. - 4) for brevtypen se DRB III 2 nr. 4. - 5) teksten 
har nepos, der kan betyde datter- og søstersøn. - 6) det hertil hørende provisions- og ind
førelsesbrev er bevaret, se nr. 41. - 7) om en fornyet ansøgning i dette anliggende se nr. 
272. - 8) jf. DRB III 6 nr. 94 note 2 samt Hinschius III 167 flg. - 9) d. v. s. at en 
ældre kannik kunde vælge at overtage en større præbende mod at opgive sin hidtidige. - 
10) in formå pauperum betød i kameralsproget, at supplikanten uden erlæggelse af ge
byr kunde opnå et beneficium med en takseret årsindtægt på indtil 25, hvis det var 
forbundet med sjælesorg, og indtil 18 mark, hvis det var uden, jf. E. Ottenthal, Die 
päpstlichen Kanzleiregeln 1-15 og Analecta Vaticano-Belgica VII, Indl. VIII-X. - 11) 
det hertil hørende provisions- og indførelsesbrev er bevaret, jf. nr. 230. - 12) det hertil 
hørende indførelsesbrev er bevaret, jf. nr. 42. - 13) det hertil hørende provisions- og 
indførelsesbrev er bevaret, jf. nr. 43. - 14) det hertil hørende provisions- og indførelses
brev er bevaret, jf. nr. 130. - 15) det hertil hørende pavebrev findes i nr. 44. - 16) jf. 
DRB III 5 nr. 24 note 3. - 17) om en fornyet ansøgning i dette anliggende se nr. 113. - 
18) vel fejl for Petz eller Pæp. - 19) jf. nr. 8. - 20) d. v. s. et beneficium, som bispen 
bortgiver. - 21) jf. note 10; usikkert, hvad der menes med den anden formular. - 22) 
teksten har dapif er, der må være brugt i betydningen mundskænk. - 23) det hertil hø
rende provisions- og indførelsesbrev er bevaret, jf. nr. 45. - 24) d. v. s. når de påhvilende 
forpligtelser ikke stred mod hinanden, jf. Hinschius I 355, III 257 og 260. - 25) 
jf. nr. 46.

41 1364. 9. marts. Avignon.
Pave Urban 3. meddeler Lyder C oiver, klerk i Kammin stift, at han efter 

en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 1) ‘til fordel for Dig, et elsket 
medlem af hans husstand’, overdrager ham et kanonikat ved kirken i Kam
min med ventebrev på en større præbende og på en dignitet sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

4) jf. supplik <4) i nr. 40. Samme dag udstedes indførelsesbrev til fordel for Lyder 
Colver, stilet til abbederne af Eldena og Stolp samt til dekanen ved St. Agricol i 
Avignon. -4

42 1364. 9. marts. Avignon.
Pave Urban 3. pålægger ærkedegnen for Parchim i Schwerin stift at sørge 

for, at der bliver overdraget Peter Wanger, præst i Schwerin stift, et gejstligt



47 g. marts 1364 Nr. 45

beneficium ved kirken i Lübeck med en takseret årsindtægt på indtil 25 mark 
sølv, hvis det er forbundet med sjælesorg, og indtil 18 mark sølv, hvis det 
er uden, da kong Valdemar 4. Atter dag har indgivet en ansøgning til paven 
‘for denne Peter, hans elskede tjener’.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

*) jf. supplik (17) i nr. 40.

1364. 9. marts. Avignon. 43
Pave Urban 5. meddeler Konrad Crutzeborch, evig vikar ved kirken i Dor

pat, at han efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag1) ‘til fordel for 
Dig, hans elskede tjener’, reserverer et gejstligt beneficium for ham ved kir
ken i Mainz med en takseret årsindtægt på indtil 25 mark sølv, hvis det er 
forbundet med sjælesorg, og indtil 18 mark sølv, hvis det er uden.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

*) jf. supplik (18) i nr. 40. Samme dag udstedes indførelsesbrev til fordel for Konrad 
Crutzeborch, stilet til provsten i Bremen og til dekanerne i Schwerin og ved St. Pierre 
i Avignon.

1364. 9. marts. Avignon. 44
Pave Urban 5. giver ridderen Anders Jakobsen og hans hustru Bodil til

ladelse til at vælge en skriftefader, der kan give dem syndsforladelse i deres 
dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

Til vor elskede søn den velbyrdige mand Anders Jakobsen, ridder, og til 
vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Bodil, hans hustru, 
Lunds stift, hilsen o. s. v.

Den oprigtige hengivenhed o. s. v. i overensstemmelse med formular ind
til2). Givet i Avignon den 9. marts i vort andet pontifikatsår.

jf. supplik <26) i nr. 40. - 2) for formularen se DRB III 6 nr. 32.

1364. 9. marts. Avignon. 45
Pave Urban 5. meddeler Jakob Jönsson, klerk i Åbo stift, at han efter en 

ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag1) ‘til fordel for Dig, hans elskede 
tjener’, reserverer et gejstligt beneficium for ham ved kirken i Åbo med en
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takseret årsindtægt på indtil 25 mark sølv, hvis det er forbundet med sjæle
sorg, og indtil 18 mark sølv, hvis det er uden.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

*) jf. supplik (35) i nr. 40. Samme dag udstedtes indførelsesbrev til fordel for Jakob 
Jönsson, stilet til provsten og ærkedegnen i Uppsala og til dekanen ved St. Agricol i 
Avignon.

46 1364. 9. marts. Avignon.
Pave Urban 5. meddeler Markvard, søn af Eggert v. Broke og klerk i Bre

men stift, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atter dag 1) ‘til for
del for Dig, hans elskede tjener’, reserverer et gejstligt beneficium for ham 
ved kirken i Hamburg med en takseret årsindtægt på indtil 25 mark sølv, 
hvis det er forbundet med sjælesorg, og indtil 18 mark sølv, hvis det er uden.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
1) jf. supplik <42) i nr. 40. Samme dag udstedtes indførelsesbrev til fordel for Mark- 

vard v. Broke, stilet til provsten i Kammin og til dekanerne i Lübeck og ved St. Agricol 
i Avignon.

47 1364. 9. marts. Avignon.
Pave Urban 5. overdrager bispen af Ribe med apostolisk myndighed at 

indføre akolytten Regner Sønnikesen i et kanonikat ved kirken i Slesvig og 
give ham ventebrev på en mellemstor præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til vor ærværdige broder bispen af 
Ribe, hilsen og apostolisk velsignelse.

Vi anser det for sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde viser sig 
nådigt over for dem, hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt anbefaler 
dertil. Idet vi derfor ønsker at omfatte vor elskede søn Regner Sønnikesen 
fra Flensborg, akolyt i Slesvig stift, der, som det forsikres, er 26 år, som er 
mangfoldigt anbefalet til os for sine retskafne og fortjenstfulde dyder, og som 
i mange år har dyrket videnskaberne og højligt ønsker at vende tilbage til dette 
studium, som han på grund af mangel på det nødvendigste har måttet op
give 1), med nådig gunst i betragtning heraf og af hensyn til vor såre kære 
søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, som ydmygt har 
rettet en bøn herom til os på samme Regners vegne, pålægger vi Dig, vor 
broder, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet 
ham, finder nævnte Regner egnet hertil - hvorom vi bebyrder Din samvit-
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tighed - med apostolisk myndighed ved provision giver samme Regner et 
kanonikat ved Slesvig kirke, i hvilken der vides at være store, mellemstore og 
mindre præbender, med fuld kanonisk ret og med fornævnte myndighed skaf
fer samme Regner eller hans befuldmægtigede i hans navn anerkendelse som 
kannik og broder i samme kirke efter at have anvist ham plads i koret og 
sæde i samme kirkes kapitel med fuld kanonisk ret, som nævnt. Hvis en af 
de nævnte mellemstore præbender for tiden er ledig i nævnte kirke, eller når 
den bliver ledig, og samme Regner selv eller ved sin dertil lovformeligt ind
satte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at han eller samme be- 
fuldmægtigde har fået kendskab til nævnte mellemstore præbendes ledighed, 
beslutter at godtage den, skal Du efter denne godtagelse med fornævnte myn
dighed reservere den for Din overdragelse til samme Regner med alle dens 
rettigheder og tilbehør. Du skal strengt forbyde vor ærværdige broder bispen 
og vore elskede sønner i kapitlet i Slesvig og den eller dem, under hvem over
dragelsen, provisionen af eller al anden rådighed over præbenderne ved sam
me kirke i fællesskab eller hver for sig hører, i mellemtiden, før samme god
tagelse, at driste sig til på nogen måde at træffe bestemmelse om denne mid
delstore præbende, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at fornævnte 
Regner eller hans befuldmægtigede ikke har villet godtage den, og skal lige 
så vel med samme myndighed efter denne godtagelse overdrage og anvise 
samme Regner denne middelstore præbende, som Du reserverer, hvis en så
dan som ovenfor nævnt er ledig, eller når den bliver ledig, med alle dens ret
tigheder og tilbehør. Du skal personligt eller ved en eller flere andre indføre 
nævnte Regner eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse 
af præbenden og dens omtalte rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter 
indførelsen og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, afgif
ter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne præ
bende, idet Du med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, 
under udelukkelse af appel, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker 
og andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke, selv 
om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst 
anden bekræftelse, og især dem, hvorved det siges at være fastsat, at ingen 
kan opnå en middelstor præbende ved denne kirke uden efter option trinvis 
at stige fra mindre til middelstore præbender, eller uanset om nogen med 
apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kannik 
i samme kirke eller arbejder på at få anerkendelse eller med hensyn til pro
visioner, de skal have på kanonikater og præbender ved nævnte kirke, har

3. række. VII — 4
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fået særligt eller angående kirkelige beneficier i de egne har fået almindeligt 
brev af nævnte sæde eller dets legater, selv om man derved er skredet til for
bud, reservation eller afgørelse eller er gået frem på nogen som helst anden 
måde. Det er nemlig vor vilje, at nævnte Regner med hensyn til opnåelse af 
denne middelstore præbende skal foretrækkes for alle disse undtagen for dem, 
der med vor myndighed har fået anerkendelse i denne kirke og har ventebrev 
på præbender sammesteds, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænk
ning i deres ret til at opnå andre præbender og beneficier, (overdragelsen 
skal endvidere gælde), uanset om samme biskop og kapitel eller hvilke som 
helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af nævnte sæde, at 
de ikke skal være forpligtede til anerkendelse eller provision af nogen, og at 
de ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller 
bandlysning, og at kanonikater og præbender ved denne kirke og andre kirke
lige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, 
provision eller al anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen 
ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til 
andet omtaler den bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden be
gunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så 
har, hvorved, når den ikke er tydeligt 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; (overdragelsen skal også gælde), hvis nævnte Regner ikke 
har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde den
ne kirkes bestemmelser og sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader en 
egnet befuldmægtiget aflægge den, og når han kommer til denne kirke, gør det 
i egen person. Thi hvis man finder nævnte Regner egnet hertil som fornævnt, 
erklærer vi det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som 
helst myndighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle ander
ledes i denne sag, ganske som om vi på dette brevs udstedelsesdag havde over
draget samme Regner et kanonikat ved denne kirke og, hvis en af disse mel
lemstore præbender da var ledig i nævnte kirke, eller når den blev ledig sam
mesteds, og samme Regner, som ovenfor omtalt, vilde godtage den, ved en 
truffen afgørelse særligt havde ladet den reservere til apostolisk overdragelse 
til samme Regner efter denne godtagelse. Givet i Avignon den 9. marts i vort 
andet pontifikatsår.

*) i den hertil hørende supplik, jf. Dipi. Dan., siges han desuden at være notar og i 
bispen af Slesvigs brød (commensalis).
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1364. 9. marts. Rendsborg. 48
Timme v. Godendorp, søn af Dose, og Detlev og Godskalk v. Godendorp, 

sønner af herr Timme, erklærer, at rådet i Rendsborg har udbetalt dem 1303 
mark lybsk som bod for drab på deres frænder. Blandt vidnerne: ‘herr Engel- 
bert, sognepræst i Biinstorf.

Original i Rendsborgarkivet.

1364. 12. marts. Avignon. 49
Pave Urban 3. giver kong Valdemar 4. Atter dag tilladelse til at vælge en 

skriftefader, som kan give ham syndsforladelse nu, under krigsforhold og ende
lig i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I 1il vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, 
JL hilsen o. s. v.

Den oprigtige hengivenhed og ærbødighed, hvormed Du ærer os og romer
kirken, foranlediger, at vi nådigt bønhører Dine ansøgninger 1), tilmed når 
de tager sigte på Din sjæls frelse. Følgelig har vi imødekommet Dine bønner 
og bevilger Dig, fromme konge, med dette brev, at Din skriftefader, hvem du 
end vil vælge, med apostolisk myndighed herefter een gang og derefter i givet 
fald, så ofte Du måtte være i dødsfare under krige eller under andre forhold 
og til slut i dødens stund kan meddele Dig fuld forladelse for alle Dine synder, 
som Du angrer i hjertet og bekender med munden, hvis Du står fast i oprigtig 
tro, holder fast ved den hellige romerske kirkers enhed og forbliver lydig og 
hengiven imod os og vore efterfølgere, de romerske paver, der tiltræder på 
kanonisk vis, dog således at samme skriftefader i de tilfælde, hvor der bør ydes 
anden mand oprejsning, kan pålægge Dig personligt, hvis Du overlever faren, 
eller Dine arvinger, hvis Du måske skulde gå bort, at udføre det, som Du eller 
de som anført var pligtige til at gøre. Og for at Du ikke - det være langt fra 
- på grund af denne nåde for fremtiden skal blive mere tilbøjelig til at begå 
utilladelige hanlinger, er det vor vilje, at hvis Du måske begår noget i tillid til 
denne eftergivelse, skal omtalte eftergivelse ikke på nogen måde hjælpe Dig 
på de punkter. Intet menneske må bryde dette vort tilladelses- og viljesbrev 
o. s. v. Givet i Avignon den 12. marts i vort andet pontifikatsår.

*) jf. supplik <5> i nr. 25.
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50 1364. 12. marts. Avignon.
Kong Valdemar 4, Atter dag indgiver 6 ansøgninger til pave Urban 3. om 

pavelig provision på gejstlige embeder for hans familiares, nemlig (1) Erik, 
søn af grev Johan af Hoya, (2) Rudolf v. Wykersheim, (3) Henrik Werners, 
(4) Sigfred Peysser, (3) Johan Vrese samt (6), at der må gives provsten 
Niels Jakobsen i Lund tilladelse til at vælge en skriftefader, der kan give ham 
syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige supplikre gistre.

For medlemmer af kongen af Danmarks husstand.

Fremdeles ansøger Eders fromme og hengivne søn Valdemar, af Guds 
nåde de Danskes, Venders og Goters konge, Eders Hellighed om, at I 
vil værdiges at tildele ham nådesbevisninger med hensyn til nedenanførte 

personer.
(1) For det første, at I vil værdiges at providere Erik, søn af grev Johan 

af Hoya og klerk i Minden stift, hans slægtning1), med kanonikat og give 
ham ventebrev på præbende ved kirken i Bremen med ‘uanset’ og formåls
tjenlige bestemmelser. Lad det ske. B.

(2) Fremdeles ansøger samme konge om, at I, idet I viser hans notar 
Rudolf v. Wykersheim, gejstlig i Wiirzburg stift, en særlig nåde, vil værdiges 
ved provision at give samme Rudolf et kanonikat ved kirken i Augsburg. Men 
hvis en præbende og en dignitet, et personat eller et officium for tiden er 
ledige i samme kirke, eller når sådanne på een gang eller efterhånden bliver 
ledige, måtte I da værdiges at reservere dem for apostolisk overdragelse til 
denne Rudolf med alle ‘uanset« og formålstjenlige bestemmelser og med 
(indsættelse af) eksekutorer i overensstemmelse med formular. Lad det ske. B.

(3) Fremdeles ansøger han om, at I, idet I viser Henrik Werners, kannik 
og indehaver af en præbende ved kirken i Kammin, hans kapellan, som i 
mange år har studeret de frie kunster og kanonisk ret, en særlig nåde, vil 
værdiges at reservere en dignitet eller et personat eller officium til apostolisk 
overdragelse til denne Henrik, også hvis der er knyttet sjælesorg hertil, og 
hvis et sådant for tiden er ledigt eller måtte blive ledigt ved kirken i Kam
min, uanset at samme Henrik vides at sidde inde med en mindre præbende 
med ventebrev på en større ved kirken i Schwerin og med kanonikat og 
præbende ved kirken i Giistrow i Kammin stift, hvilket kanonikat med præ
bende ved kirken i Giistrow han er rede til at afstå, når han i kraft af denne
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nåde har opnået ukæret besiddelse af en dignitet, et personat eller et officium, 
med de øvrige ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser. Lad det ske. B.2).

(4) Fremdeles ansøger han om, at I, da Sigfred, kaldet Peysser, som har 
aflagt munkeløftet i klostret Ahausen af St. Benedikts orden, Eichstått stift, 
endrægtigt og enstemmigt er valgt og er blevet valgt til abbed i fornævnte 
kloster af alle munke i dette kloster, under hvem valget hører, vil værdiges 
at anerkende og godkende og ifølge sikker viden stadfæste valget af denne 
med alle ‘uanset’ o. s. v. Vi betror kardinal (Guillelmus, forhen biskop) af 
Vabres at skaffe sig underretning o. s. v. B.

(5) Fremdeles ansøger han om, at I vil værdiges at providere Johan Vrese, 
præst i Schwerin stift, med et gejstligt beneficium, med eller uden sjælesorg, 
som er ledigt eller bliver ledigt, og hvis overdragelse o. s. v. i fællesskab til
kommer bispen, provsten, dekanen og kapitlet ved kirken i Schwerin eller 
enkelte af dem, også hvis dette gejstlige beneficium findes ved kirken i Schwe
rin, uanset at denne Johan vides at sidde inde med et evigt vikardømme ved 
St. Jakobs kirke i Rostock i nævnte stift, med de øvrige ‘uanset’ og formåls
tjenlige bestemmelser. Lad det ske og lad ham afstå fra kapellaniet 3).

(6) Fremdeles ansøger han om, at I i overensstemmelse med formular4) 
vil værdiges at tilstå vor råd Niels Jakobsen, provst ved kirken i Lund, som 
så hyppigt er blevet besværet af vore og rigets sager, fuld forladelse for alle 
hans synder i hans dødsstund. Lad det ske. B.

Og at prøven (om egnethed) finder sted i vedkommende land. Lad det 
ske. B.

Og at det må passere uden anden læsning. Lad det ske. B.
Givet i Avignon den 12. marts i vort andet pontifikatsår.

i) jf. nr. 51 og 222. - 2) jf. nr. 52. - 3) jf. nr. 53. - 4) for brevtypen se DRB III 6 
nr. 32.

1364. 12. marts. Avignon. 51
Pave Urban 5. meddeler bispen af Verden, at han har modtaget en ansøg

ning fra kong Valdemar 4. Atter dag1) ‘til fordel for nævnte Erik2), hans 
elskede slægtning’, hvorfor han pålægger ham at indføre Erik af Hoya i et 
kanonikat ved kirken i Bremen og tildele ham en præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

4) jf. supplik (1) i nr. 50. - 2) tidligere i brevet omtalt som: Erik, barn af vor elskede 
søn den velbyrdige mand grev Johan af Hoya og selv klerk i Minden stift.
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52 1364. 12. marts. Avignon.
Pave Urban 3. meddeler Henrik Werners, kannik i Kammin, at han efter 

en ansøgning fra kong Valdemar 4. Atter dag 1) ‘til fordel for Dig, hans el
skede kapellan’ reserverer en dignitet, et personat eller et officium — som dog 
ikke må være den højeste i rang næstefter bispen — for ham ved kirken i Kam- 
min mod, at han, som han har tilbudt, giver afkald på det kanonikat og den 
præbende, han allerede sidder inde med sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1) jf. supplik <3) i nr. 50. Samme dag udstedtes indførelsesbrev til fordel for Henrik 
Werners, stilet til bispen af Schwerin og dekanerne i St. Pierre og St. Agricol i Avignon.

53 1364. 12. marts. Avignon.
Pave Urban 3. meddeler provsten i Gustrow, at han har modtaget en an

søgning fra kong Valdemar 4. Atterdag1) ‘til fordel for nævnte Johan 
(Vrese)’ 2), hvorfor han pålægger ham at indføre Johan Vrese i et gejstligt 
beneficium ved kirken i Schwerin med en årsindtægt på indtil 23 mark sølv, 
hvis det er forbundet med sjælesorg, og på indtil 18 mark sølv, hvis det er 
uden, dog således at han giver afkald på det evige vikardømme, han har 
ved St. Jakobs kirke i Rostock.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1) jf. supplik (5) i nr. 50. - 2) tidligere i brevet omtalt som: Johan Vrese, evig vikar 
ved St. Jakobs kirke i Rostock i Schwerin stift og havende præstegraden.

54 1364. 14. marts. Avignon.
Niels, ærkebiskop af Lund, og Johan, biskop af Kammin, indgiver g an

søgninger til pave Urban 3. Ærkebiskop Niels ansøger om (1) syndsforladelse 
i dødsstunden, (2) genindvielse af vanhelligede kirker og kirkegårde, (3) dis
pensation til gejstlige personer for irregularitet og (4) for uægte fødsel, (3) 
syndsforladelse til personer, der angrer at have røvet gods fra Lundekirken 
og (6) ret til at løse sin afdøde forgænger fra domme, han er ifaldet. Biskop 
Johan søger om (7) ret til at besætte fire kanonikater og et gejstligt bene
ficium med tilhørende præbender ved kirken i Kammin, til hvilke kapitlet
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ellers har præsentationsretten, (8) pavelig udnævnelse af konservatorer for 
kirken i Kammin og (g) genindvielse af vanhelligede kirker og kirkegårde.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Samtidig for ærkebispen af Lund og bispen af Kammin.

Eders hengivne supplikant, ærkebiskop Niels af Lund fra Danmark, Sve
riges primas, ansøger Eder, hellige fader, om, at I, da hans undergivne 

på grund af den lange afstand ikke med lethed kan komme til den romerske 
kurie i hvert enkelt påtrængende anliggende, vil værdiges at tildele ham de 
nedenforanførte nådesbevisninger.

(i) For det første ansøger han om, at I vil værdiges i overensstemmelse 
med formular 1) at tilstå ham fuld forladelse for alle hans synder i dødsstun
den. Lad det ske. B.

(2) Fremdeles, at I vil værdiges at tilstå ham, at han kan genindvie kirker 
og kirkegårde i hans stad og stift ved en almindelig præst, på hvilken måde 
de end er blevet vanhelligede. Lad det ske for en periode af tre år. B.2).

(3) Fremdeles, at I i overensstemmelse med formular vil værdiges af 
særlig nåde at tilstå ham, at han må give 40 personer dispensation for den 
irregularitet, som de af forsømmelighed eller af ukendskab til kirkeretten eller 
i andre tilfælde under tvang har pådraget sig, når de - dog ikke til foragt for 
o. s. v. 3) - har holdt messe i nærværelse af bandlyste eller på steder, der er 
lagt under kirkeligt interdikt. Lad det ske. B.

(4) Fremdeles, at I nådigt i overensstemmelse med formular vil værdiges 
at give dispensation til 20 personer, som har en ugift mand og en ugift kvinde 
til fader og moder, og til 10 andre personer, som har en præst eller degn 
til fader og en ugift eller endog en gift kvinde til moder, så at de uanset denne 
mangel ved deres fødsel kan forfremmes til alle grader og opnå et gejstligt 
beneficium, selv om det er forbundet med sjælesorg. Lad det ske. B.4).

(5) Fremdeles, at I vil værdiges af særlig nåde at tilstå ham, at han må 
løse alle dem, der som følge af beslaglæggelse og plyndring af Lundekirkens 
gods har pådraget sig bandlysningsdom, når blot de vil yde bod og rette sig 
efter kirkens pålæg. Lad det ske. B.

(6) Fremdeles, at han må løse sin sidst afdøde forgænger fra alle domme - 
ifaldet ifølge kirkeretten eller afsagt af dommere - hvis han har pådraget sig 
sådanne, mens han levede. Lad det ske, hvis der viste sig tegn på anger i 
dødsstunden. B.
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Johan, biskop af Kammin, Eders hengivne supplikant, ansøger Eders Hel
lighed om.........(7-9).

Uden anden læsning. Lad det ske. B.
Givet i Avignon den 14. marts i det andet pontifikatsår.

1) for brevtypen se DRB III 6 nr. 32. - 2) jf. nr. 55. - 3) d. v. s. nøglemagten. - 
4) jf. nr. 56.

55 1364. 14. marts. Avignon.
Pave Urban 3. tillader ærkebiskop Niels af Lund for et tidsrum af tre år 

at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i 
hans stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger *)•

Til vor ærværdige broder ærkebiskop Niels af Lund hilsen o. s. v. Vi 
imødekommer velvilligt Dine fromme bønner og indrømmer Dig gerne 
og nådigt, hvad der vides at tjene til at skaffe Dig fred. Da det derfor 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 personligt 
ikke let kan genindvie dem, har Du ydmygt bønfaldet os om at vi vil værdiges 
at sørge for et passende middel for Dig i den sag. Vi imødekommer derfor 
Dine bønner og giver Dig med dette brevs myndighed fuldmagt til at lade 
omtalte kirker og kirkegårde genindvie af en dertil egnet præst, så ofte som 
det behøves, idet vievandet forinden, som skik er, velsignes af Dig eller en an
den biskop. Vi vil dog ikke at der herved for fremtiden skal ske noget afbræk i 
den bestemmelse 2), som foreskriver, at kun bisper kan foretage noget sådant, 
idet dette brev aldeles skal miste sin gyldighed efter et tidsrum af tre år. Gi
vet i Avignon den 14. marts i vort andet pontifikatsår.

*) jf. supplik (2) i nr. 54. - 2) c. 9 X de consecratione ecclesie III 40.

56 1364. 14. marts. Avignon.
Pave Urban 3. bemyndiger ærkebiskop Niels af Lund til at give 30 gejstlige 

personer dispensation for uægte fødsel.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

Til vor ærværdige broder ærkebiskop Niels af Lund hilsen o. s. v. Vi øn
sker at hædre Din person, da Du er os og det apostoliske sæde hengiven, 
hvorfor vi gerne yder Dig en nådesbevisning, ved hvilken Du kan vise Dig
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nådig mod andre. Idet vi derfor bøjer os for Dine bønner, bevilger vi Dig, 
vor broder, med apostolisk myndighed i kraft af dette brev fuld og fri adgang 
til denne gang med fornævnte myndighed at give 20 personer, født af en ugift 
mand og en ugift kvinde, og 10 andre fra Din kirkeprovins, født af en præst 
eller degn og en ugift kvinde eller endog en gift, for hvem Du finder, at det 
vil være gavnligt, dispensation til, at de uanset denne mangel kan forfremmes 
til alle grader og hver for sig opnå et kirkeligt beneficium, endogså med sjæle
sorg, når blot de, alle omstændigheder taget i betragtning, som bør betænkes 
angående deres egnethed, ikke slægter deres fædre på i skørlevned, men ved 
god vandel og lydefrit levned, hvorom vi bebyrder Din samvittighed at træffe 
afgørelse, og ved fortjenester på anden måde anbefales til at opnå en sådan 
dispensations nåde, således som Du i overensstemmelse med Gud finder det 
gavnligt for deres sjæles frelse. Givet i Avignon den 14. marts i vort andet 
pontifikatsår.

*) jf. supplik <4> i nr. 54.

1364. 14. marts. Avignon. 57
Optegnelse om, at dominikaneren broder Bent af Ringsted er blevet an

taget som pønitentiar for Danmarks rige.
Notits i Vatikanarkivet.

Den 14. marts i det andet pontifikatsår blev broder Bent af Ringsted af 
dominikanerordenen antaget som vor herre pavens pønitentiar for Dan

marks rige til sædvanlig løn, og han aflagde den sædvanlige ed.

[1364]1). 14. marts. Orebro. 58
Grev Henrik 2. af Holsten meddeler rådmændene i de vendiske stæder, at 

han har erobret næsten hele Sverige og agter sig til Skåne, hvorfor han beder 
stæderne om at berette om deres, grev Klaus" og grev Adolf s stilling til kongen 
af Danmark.

Afskrift i Stralsundarkivet.

Vi hilser oprigtigt og hengivent de hæderværdige mænd, de herrer råd- 
mænd i søstæderne med ønsket om alt godt.

I skal vide, elskede mænd, at vi med Guds hjælp har undertvunget omtrent 
hele landet Sverige og erobret alle borge, ødelagt nogle og fået magten over
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andre, og taget over 150 bevæbnede riddermæssige mænd til fange; og nu i 
øjeblikket er vi rede til med Guds hjælp at drage gennem skoven mod Svane
holm og til Skåne, eftersom der ikke er andre borge tilbage end Svaneholm og 
Varberg. Derfor beder vi Eder, gode mænd, om, at I giver os en udtømmende 
redegørelse for, hvorledes det forholder sig med Eders stilling til kongen af 
Danmark og med vor broders og fætters stilling. Gud bevare Eder og byd 
over os i alt. Skrevet i Örebro torsdagen efter Judica.

Ved grev Henrik, herre over Holsten og Stormarn.
1) på grund af omtalen af Sveriges erobring må brevet dateres til 1364, jf. også nr. 

92 § 19-

59 [1364. Omkr. 14. marts]1).
Arnold v. Kymen, Lübecks udsending, giver rådet i Lübeck en beretning 

om sine samtaler med greverne Adolf 8. af Schauenburg, Klaus og Adolf 7. 
af Holsten angående Buchwaldsagen og forholdet til Danmark og til slæ
derne.

Original i Lübeck Staatsarchiv.

Vor hilsen tilforn 2). I skal vide, at da jeg red fra Eder i Lübeck, da red 
jeg til herren van der Lippe og varetog, så godt jeg kunde, det hverv, 
som I er vel vidende om. Da sendte herren van der Lippe mig til herren af 

Schauenburg; ham traf jeg i Hatesborg og sagde til ham, at han skulde tage 
hjem; det vilde han gerne gøre. Da fortalte greven mig, at hans fætter grev 
Adolf i sit lands nød havde sat ham stævne, derfor havde han fulgt ham og 
havde undsagt Eder. Da svarede jeg ham, at I for hans og hans fætres skyld 
ofte ærede mig og mangen mand med alle slags velgerninger, og at I ikke 
krigedes med nogen, hvis ikke I vidste, at I har ret. Nu fortalte han mig, at 
de måtte holde sammen, ellers var de fortabt. Ligeledes har I senere sendt 
ham Eders brev og har ladet ham udspørge om undsigelsen, som han har stil
let Eder overfor: Vil han være Eders fjende, så vil I advare Eders købmænd, 
som I har ude. Så har han senere sagt til mig, at han ikke vilde tilføje Eders 
købmænd noget ondt, men at han støttede sin fætter i hans lands nød. Lige
ledes da jeg skiltes fra Eder under rådhuset, da red jeg til grev Klaus og havde 
gerne bragt en udsoning i stand mellem Buchwalderne og Eder. Da traf jeg 
Adolf og ham sammen i Flensborg; der magede jeg det således, at grev Klaus 
talte med grev Adolf på sine egne vegne, og sendte derfor herr Meseke Krum
medige for at bringe en udsoning i stand mellem Buchwalderne og Eder. Der 
skulde jeg være redet hen, men jeg mente, at han kunde udføre det bedre,
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fordi de er onkler og fætre. Da sagde grev Klaus: Nu er udsoningen gået i 
orden, som du bragte mig fra Prag 3); den har kongen af Danmarks drost og 
hans råd ratificeret. Da sagde jeg: Kære herre, giver I efter? Da fortalte han 
mig, at hans fætter havde givet sig i tjeneste hos kongen og havde sluttet for
bund med ham i alle hans vanskeligheder4); nu måtte han gå med til en 
udsoning, ellers vilde han være fortabt. Derefter sagde grev Klaus til mig: 
Havde han været medlem af noget forbund eller haft håb om nogen hjælp, 
så var han ikke gået ind på denne udsoning; ligeledes har han befalet mig at 
meddele Eder, at han ikke har indgået noget forbund mod Eder eller med 
nogen; ligeledes vil han vise Eder sin hengivenhed og fremme Eders sag, hvor 
han kan gøre det med ære. Hvad dette bud siger Eder, det kan I tro på; og 
optag det ikke for ond vilje, at jeg ikke selv kommer til Eder, og bed for mig.

Arnold von Kymen under mit segl.

*) angående datering se Dipl. Dan. - 2) adressen står på brevets bagside: Skal gives 
til de vise og gode mænd, de herrer rådmænd i staden Lübeck. - 3) kendes ikke, men 
har øjensynligt drejet sig om et tilbud fra kong Valdemars side om en udsoning, da han 
omkring nytår 1364 opholdt sig i Prag, jf. Tägil 257-61. - 4) jf. nr. 22.

1364. 15. marts. Stralsund. 60
Reces af hansedagen i Stralsund.
Original i Rostockarkivet.

En sådan reces enedes man om i Stralsund fredagen før palmesøndag: 
at man vilde holde hansedag i Rostock på søndagen Jubilate1); og 

de herrer rådmænd i Rostock og Wismar skulde skaffe sikkerhed for de råd
mænd fra stæderne, som sendtes did, fra den herre hertugen af Mecklenburgs 
og hans folks side; og navnlig for dem fra Greifswald i forholdet til Bolte 
Zepelin og hans fæller 2). Der skal man behandle spørgsmålet om forsvaret og 
alt det andet, som er formuleret i den anden, tidligere reces 3).

(2) Fremdeles skal al sejlads inden for og uden for disse egne indstilles i 
tiden mellem nu og søndagen Cantate 4). Borgerne i Rostock og Wismar må 
give tilladelse til, at der fra deres havne kan udføres fødevarer og levnedsmid
ler til deres herre, hertugen af Mecklenburg 5).

(3) Det endelige svar til borgerne fra Kampen skal henstå til næste hanse
dag 6), og hvis de i mellemtiden skulde føre handelsvarer til nogen af stæder
ne, kan de sælge det der, men på ingen måde udføre godset.
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(4) Lübeckeme vil sende deres rådmænd til Hamburg 7) for at underrette 
dem, så at de velberådte kan komme til næste hansedag i Rostock.

(5) Rådmændene i Lübeck skal svare hertugen af Sachsen, som der svares 
de andre landsherrer, der forfølger samme mål i den sag 8).

(6) Borgerne i Greifswalds gevinst er 230 mark, som bør afkortes i deres 
sum9). De har ligeledes Frederik v. Lochens søn, som ikke er afskattet for 
løsepenge 10).

(7) Rostocks sag skal henstå til næste hansedag o. s. v.
(8) Bemærk om danskerne, som har arv, og om ‘rønefareme’11) og om 

gæsterne, som ligger i stæderne.
(9) Om herr Johan Gletzows sag o. s. v.12).
(10) Rostock-borgernes sag skal henstå til nævnte dag, som skal holdes i 

Rostock 13).

x) 14. april. - 2) jf. DRB III 6 nr. 363 § 3. - 3) jf. nr. 10 note 4. - 4) jf. nr. 6 § 6. 
Terminen forlænges fra 24. marts til 21. april. - 5) som var i færd med at underlægge 
sig Sverige, Reinhardt 356, Schäfer 406. - 6) jf. nr. 69 § 3. - 7) jf. nr. 21. - 8) jf. 
nr. 23 § 1. - 9) jf. nr. 6 § 5. - 10) jf. nr. 177. - 11) ndt. udtryk for omstrejfende han- 
delsmænd. - 12) han var rådmand i Wismar og havde som høvedsmand på Borgholm 
et økonomisk mellemværende med hansestæderne. - 13) jf. nr. 69 § 2; § 10 er tilføjet 
med anden hånd, jf. § 7.

61 1364. 16. marts.
Afregning for udgifterne ved kongen af Danmarks ankomst den 23. fe

bruar 1364 til den romerske kurie i Pont-de-Sorgues.

Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger.

Den 16. dag i nævnte marts måned blev der på befaling af vor herre paven 
foretaget udbetaling til Menothonus Cola fra Siena, vært i Pont-de- 

Sorgues, for udgifter for nylig ved herr kongen af Danmarks og hans folks 
fortæring ved dennes ankomst til den romerske kurie på nævnte sted i Pont- 
de-Sorgues, således som det fuldstændigt indeholdes i det af ham førte regn
skab af følgende ordlyd: Nedenfor anførte udgifter er afholdt for herr kongen 
af Danmarks og hans fællers fortæring i Pont-de-Sorgues søndag den 25. i 
nærmest forbigangne februar måned. For det første for 14 dusin brød 2 flo- 
riner. Fremdeles for nævnte herr konges vin 33 skilling 4 penning. Fremdeles 
for hans husstands vin 2 floriner 8 skilling. Fremdeles for olie 1 florin. Frem
deles for figner 14 skilling. Fremdeles for krydderier 16 skilling. Fremdeles
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for løg 4 skilling. Fremdeles for havre til hestene 14 floriner. Fremdeles for 
brænde og andre nødvendighedsartikler i køkkenet og i nævnte herre kongens 
og hans husstands kammer, 5 floriner. Summen af ovennævnte udgifter i 
nævnte herr kongens herberg er 27 floriner 3 skilling 4 penning. Fremdeles i 
det andet herberg for havre, hø og andre nødvendighedsartikler 10 floriner 
12 skilling. Fremdeles i det tredje herberg for andre nødvendighedsartikler 
13 floriner 6 skilling. Og alt det fornævnte blev samme nat opgjort og opsat 
i endegyldigt og lovligt regnskab af denne herr konges kansler og furér og 
ligeledes ved deres notar, som var nærværende ved nævnte endelige opgørelse, 
og som også skrev denne notits med egen hånd til vidnesbyrd om det for
nævnte. Fremdeles følger udgifter afholdt af herren af Montferrat til hans og 
hans følges heste, 4 pund og 16 skilling. Fremdeles for sild, fersk fisk, brød 
og 30 bægre vin og for kål 46 skilling, og dette afregnedes og blev afregnet 
med Antonius Lucas de Abbatibus; disse udgifter blev afholdt efter opgø
relsen af nævnte herr konges fortæring. Thi nævne herrer havde i det hele 132 
heste, idet de ved opgørelsen fik, modtog og gav 2 rationer for hver hest. Hele 
summen af alt det fornævnte er 50 floriner, samt 8 pund, 3 skilling, 4 penning 
Avignonmønt, hvilket omsat til floriner er lig 6 floriner 19 skilling 4 penning. 
Og således er en totalsum på 56 gode floriner 19 skilling 4 penning betalt til 
samme Menothonus.

1364. 16. marts. Avignon. 62
Biskop Godskalk (Mule af Falkendal) af Linkoping forpligter sig til at be

tale 660 floriner til det pavelige kammer og til kardinalkollegiet som sit com
mune servitium.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

[1364]1). 20. marts. Nær Svaneholm. 63
Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg giver [Rostock?] 2) meddelelse om sin 

søn Albrechts valg til konge af Sverige, og at denne er blevet slået til ridder 
af grev Henrik af Holsten og selv derefter har slået fyrsten af Werle (Lorenz) 
og over hundrede andre til riddere. Felttoget kan snart anses for afsluttet, thi 
kong Magnus af Sverige og hans søn Håkon flakker om som flygtninge, ‘der 
ikke har nogle befæstede steder, hvor de vover at søge fodfæste, undtagen



Nr. 64 20. marts 1364 62

borgen Varberg’, efter at borgene Sundby og Örebro er erobrede. Han ud
beder sig oplysninger om tilstanden i sine lande og opfordrer hansekøbmæn- 
dene til at komme til Sverige og tilføjer i en efterskrift, at brevmodtageren 
skal underrette hansestæderne om, at han har givet dem frit lejde til handel 
på Sverige.

Afskrift i Stralsundarkivet.

1) for dateringen jf. nr. 58. - 2) brevmodtageren er ikke nævnt, men er rimeligvis 
Rostock, der tilhørte Albrecht.

64 1364. 20. marts. Avignon.
Biskop Godskalk af Linköping ansøger pave Urban 3., som ved provision 

har tildelt ham bispedømmet, om at få ærkebiskop af Lund og bisperne af 
Lübeck og Roskilde udpeget som eksekutorer, der skal skride ind mod dem, 
der hindrer ham i at komme i besiddelse af bispedømmet.

Afskrift i de pavelige supplikre gistre.

Eders hengivne og Eders skabning broder Godskalk, biskop af Linköping, 
søger Eders Hellighed om, at I vil værdiges at vise ham nedenforanførte 

nådesbevisninger........... *). Fremdeles bønfalder han om, at I vil værdiges 
at udpege ærkebispen af Lund og bisperne af Lübeck og Roskilde til ekse
kutorer angående provisionen på bispedømmet Linköping, der er givet ham 
af Eder, hellige fader, og betro og pålægge dem at skride ind med apostolisk 
myndighed mod dem, der hindrer denne i at opnå ukæret besiddelse af nævnte 
bispedømme, og mod dem, der sætter sig op herimod, og mod de genstridige 
med kirkens straf under tilsidesættelse af appel, således som det måtte være 
formålstjenligt, med alle ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser i overens
stemmelse med formular. De skal gives Dig som i formular. Uden læsning. 
Lad det ske. B. Givet i Avignon den 20. marts i det andet pontifikatsår.

1) rotulus indeholder ialt seks ansøgninger, de andre vedrører svenske forhold.

65 1364. 22. marts. Avignon.
Kong Valdemar 4. Atterdag indgiver 4 ansøgninger til pave Urban 5., 

nemlig (1) at Wolfram v. Ro pac h, hans kapellan, må få tildelt et kanonikat 
og en præbende i Wimpfen i Worms' stift, (2) at munken Wolfram v. Bielriet
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i klostret Lorch i Augsburg stift må bestyre kloster godset i Münster i Kon
stanz stift (3) at cistercienserklostret Lichtenstern i Würzburg stift må bevare 
patronatsretten til sognekirken Waldbach i samme stift, og (4) at benedik
tinermunken Jakob v. Altheim må overflyttes fra klostret Echenbrunn i Augs
burg stift til klostret Ellwangen i samme stift.

Afskrift i de pavelige supplikre gistre.

For kongen af Danmark.

Eders hengivne og ydmyge søn Valdemar, konge af Danmark, ansøger 
Eders Hellighed om, at I, idet I viser ham en særlig nåde med 

hensyn til hans højtelskede kapellan Wolfram v. Ropach fra Würzburg 
stift, vil værdiges barmhjertigt at providere denne Wolfram med et kanonikat 
og med ventebrev på en præbende ved kollegiatkirken i Wimpfen i Worms 
stift med alle rettigheder og tilbehør - også hvis den er forbundet med en dig- 
nitet, et personat, et officium eller en form for administrativ virksomhed, og 
selv om sjælesorg er knyttet hertil — hvilken præbende i fællesskab hører til 
dekanens og kapitlets ved nævnte kirke i Wimpfens overdragelse, beskikkelse 
og præsentation, eller til en af disse, og også hvis man ellers plejer at opnå den 
ved valg; frugterne, afgifterne og oppebørslerne af disse kanonikater og præ- 
bender (ved kirken i Wimpfen) overstiger næppe 50 floriner i årlig værdi 
ifølge gængs vurdering. (Og han ansøger om, at brev må udfærdiges) om 
godtagelse, forbud og afgørelse og bestemmelsen om at gå forud, uanset at 
samme Wolfram sidder inde med et evigt vikardømme ved sognekirken i 
Löwenstein i fornævnte Würzburg stift, hvis frugter, afgifter og oppebørsler 
ifølge gængs vurdering ikke overstiger 30 floriner i årlig værdi, og med alle 
andre ‘uanset’ og formåstjenlige bestemmelser og med (brev om) ekseku
torer i overensstemmelse med formular. Lad det ske. B.1).

(2) Fremdeles ansøger samme konge Eders Hellighed om, at I, idet I 
viser ham særlig nåde angående hans elskede klosterbroder Wolfram v. Biel- 
riet, præsteviet munk, der udtrykkeligt har aflagt munkeløftet i klostret i 
Lorch af Benediktinerordenen i Augsburg stift, vil værdiges barmhjertigt ved 
provision at give samme Wolfram bestyrelsen og forvaltningen af tiender, 
frugter eller oppebørsler og alt andet gods, beliggende og til rådighed i lands
byen Münster og omegn, Konstanz stift, hvortil abbeden og det menige kon
vent i nævnte kloster i Lorch i fællesskab eller hver for sig har overdragelses- 
og rådighedsretten o. s. v. med alle rettigheder og tilbehør og tynger, da 
samme Wolfram i et tidsrum af 27 år på rosværdig måde har bestyret timeligt
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gods, uanset alle herimod stridende apostoliske bestemmelser og vedtægter el
ler vedtægterne i nævnte kloster og orden og med formålstjenlige bestemmel
ser og (indsættelse af) eksekutorer i overensstemmelse med formular. Lad 
det ske. B.

(3) Fremdeles ansøger samme konge Eders Hellighed om, at I, idet I viser 
ham særlig nåde med hensyn til de fromme nonner abbedissen og det menige 
konvent i klostret Lichtenstern af Cistercienserordenen i Wiirzburg stift, som 
bevidnes at være meget forarmede og bragt i stor trang, således at de af nød 
næsten tvinges til at tigge på ynkværdig vis, vil værdiges til lindring af deres 
nød at anerkende og godkende og med sikker viden stadfæste den overdra
gelse, gave eller overførelse til dem af patronatsretten til sognekirken i Wald- 
bach i fornævnte Wiirzburg stift, som de velbyrdige mænd Engelhard den 
ældre og Engelhard den yngre af Meyenfels i nævnte stift har foretaget på 
barmhjertig vis og for fromheds skyld, idet I supplerer enhver mangel, hvis 
en sådan måtte være kommet ind i det fornævnte, tillige med alle ‘uanset’ og 
bestemmelser som i formular, da nævnte nonnekloster i virkeligheden, hellige 
fader, er blevet doteret så sparsomt i gammel tid, så at de i Guds tjeneste 
næppe eller aldrig på anden måde kan have deres underhold af afgifter og 
gods, med bestemmelser i overensstemmelse med formular. Det behager os 
med stadfæstelse af patronatsretten. B.

(4) Fremdeles ansøger samme konge Eders Hellighed om, at I, idet I 
viser ham en særlig nåde med hensyn til hans elskede broder Jakob v. Alt- 
heim, munk, der udtrykkeligt har aflagt munkeløftet i klostret i Echenbrunn 
af Benediktinerordenen i Augsburg stift, vil værdiges barmhjertigt at give 
ham dispensation til, da det nævnte kloster er kommet i stor trang, og samme 
broder ikke ser sig i stand til der fromt at tjene Gud, at han for sin dybe 
fromheds skyld må have lov til at overflytte til klostret i Ellwangen af nævnte 
orden og i nævnte stift Augsburg, hvor det er hans faste håb i større fromhed 
at kunne blive ved med lovprisninger af Gud; (og han ansøger om), at I 
pålægger fornævnte klosters abbed og konvent ved Eders apostoliske brev, at 
de skal optage samme Jakob som munk og broder og fuldt ud underholde 
ham af nævnte klosters gods som en af klostrets andre munke og behandle 
ham med oprigtig kærlighed i Gud, med alle andre ‘uanset’ og formålstjen
lige bestemmelser i overensstemmelse med formular. Lad det ske. B.2).

Uden anden læsning. Lad det ske. B.
Givet Avignon den 22. marts i vort andet pontifikatsår.

1) jf. nr. 66. - 2) jf. nr. 67.



65 22, marts 1364 Nr. 68

1364. 22. marts. Avignon. 66
Pave Urban 3, meddeler Wolfram v. Ropach, indehaver af et evigt vikar

dømme i Lowenstein i Wurzburg stift, at han efter en ansøgning fra kong 
Valdemar 4. Atterdag1) ‘til fordel for Dig, hans elskede kapellan’ overdrager 
ham et kanonikat ved kirken i Wimpfen i Worms stift og giver ham ventebrev 
på en præbende sammesteds med en årsindtægt på indtil 30 floriner.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1) jf. supplik (1) i nr. 65. Samme dag udstedtes indførelsesbrev til fordel for Wolf
ram v. Ropach, stilet til abbederne i Murrhardt og Komburg i Wiirzburg stift og til 
kanniken Rudolf v. Lowenstein i Wiirzburg.

1364. 22. marts. Avignon. 67
Pave Urban 3. bemyndiger bispen af Augsburg, abbeden i klostret Ahausen 

og provsten ved kirken i Strasbourg til at lade bene diktiner munken Jakob v. 
Altheim opgive sit hidtidige kloster i Echenbrunn i Augsburg stift og indgive 
sig i klostret Ellwangen i samme stift, da kong Valdemar 4. Atterdag har ind
givet en ansøgning herom 1) ‘til fordel for nævnte Jakob’.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

*) jf. supplik (4) i nr. 65.

1364. 22. marts. Briigge. 68
Notarerne Rothger Biskop og Franciscus Bequeti bevidner, at Guido de 

Cruce, det apostoliske sædes kollekter og nuntius i Danmarks, Sveriges og 
Norges riger, har afregnet med den tidligere nuntius i samme område Henrik 
Biskop angående 3000 guldfloriner, som kong Magnus af Sverige og de sven
ske bisper havde indbetalt.

Original i Vatikanarkivet.

3. række. VII. — 5
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69 1364. 24. marts.
Reces af hansedagen i Stralsund.

Lübecks eksemplar:
Afskrift i den ledreborgske 

håndskriftsamling.

Idet Herrens år 1364 dagen før 
jomfru Marias bebudelse forlæn
gede 1) de herrer rådmænd fra sø- 

stædeme hansedagen indtil sønda
gen Jubilate at holde i Wismar2).

(2) Fremdeles vedtog de, at in
tet købmandsgods skal udskibes fra 
nogen stads havn fra denne dag af 
og indtil søndagen Cantate, med 
undtagelse for borgerne i Rostock, 
som dog må sende det nødvendige 
til deres herre 3).

(3) Fremdeles kan borgerne fra 
Kampen sælge deres gods, som de 
har ført hid, men de skal intet ud
føre 4).

(4) Fremdeles skal enhver drøfte 
i sit råd, om de vil tage sagen mel
lem herr hertug Barnim den ældre 
på hans borgeres vegne og borgerne 
fra Wismar til sig, for at bilægge 
den 5).

(5) Fremdeles skal rådmændene 
i Lübeck sende deres udsendinge til 
rådmændene i Hamburg, for at disse 
skal sende befuldmægtigede rådsud
sendinge til næste hansedag i Wis
mar 7).

(6) Fremdeles skal der af råd-

Stralsund.

Stralsunds eksemplar:
Afskrift i Stralsund.

Idet Herrens år 1364 dagen før 
jomfru Marias bebudelse var de 
herrer rådmænd fra søstædeme for

samlede i Stralsund og forlænge
de *) hansedagen indtil Jubilate, da 
den skulde holdes i Rostock 2).

(2) Fremdeles vedtog de, at intet 
købmandsgods skal udskibes fra no
gen stads havn fra denne dag af og 
indtil søndagen Cantate, med und
tagelse for borgerne i Rostock, som 
må sende det nødvendige til deres 
herre 3).

(3) Fremdeles kan borgerne fra 
Kampen sælge deres gods, som de 
har ført hid, men de skal intet ud
føre 4).

(4) Fremdeles skal enhver drøfte 
i sit råd, om de vil påtage sig at 
bringe sagen mellem herr hertug 
Bamim den ældre på hans borgeres 
vegne og borgerne fra Wismar til en 
afslutning5). De vilde ikke6).

(5) Fremdeles skal rådmændene 
i Lübeck sende deres rådsudsendinge 
til Hamburg, for at disse velberådte 
kan komme til den næste hansedag 
i Wismar7).

(6) Fremdeles skal der af råd-
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mændene i Lübeck svares hertugen 
af Sachsen, således som der svares 
andre landsherrer, der forhandler 8).

(7) I Greifswalds sum, som ny
ligt er beregnet, skal der for korrekt
hedens skyld afregnes 230 mark 
lybsk 9).

(8) Hamburgs brev, tilskrevet de 
herrer i Stralsund under den for
nævnte hansedag: Venskabelig og 
oprigtig hilsen tilforn {o. s. v. = nr. 
21).

(9) Til herr Adolf, greve af Hol
sten: I skal vide {o. s. v. = nr. 70).

(10) Til herr Klaus, greve af 
Holsten: I skal vide (o. s. v. = nr. 
71)-

mændene svares hertugen af Sach
sen, således som der svares andre 
landsherrer, der forhandler samme 
sag8).

(7) I Greifswalds sum, som ny
ligt er beregnet, skal der for korrekt
hedens skyld afregnes 230 mark 
lybsk 9).

x) d. v. s. nedsatte et stående udvalg. - 2) Rostock er det rigtige, jf. nr. 60 og nr. 
92. - 3) jf. nr. 60 § 2. - 4) jf. ssts. § 3. - 5) jf. nr. 23 § 2 og nr. 92 § 17. - 6) senere til
føjelse med andet blæk. - 7) Wismar er fejl for Rostock, jf. note 2. - 8) jf. nr. 23 
§ 1. - 9) jf. nr. 60 § 6.

[1364. Omkr. 24. marts]1). 70
Hansestæderne meddeler grev Adolf 7. af Holsten, at de gerne vil modtage 

hans tilbud om mægling i striden mellem dem og kongen af Danmark.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

r i ul herr Adolf, greve af Holsten. I skal vide, at vi til fulde har fattet det 
ærinde, der var pålagt Eders klerk, som med et akkreditiv var udsendt 

til os. Der gaves ham til svar, at vi aldrig har forkastet, hvad der var ret og 
billigt på den danske konges side, og heller ikke forkaster eller benægter vi 
det nu; vi takker Eder mangfoldigt for Eders gode hensigt i denne sag, og hvis 
I eller nogen anden herre vil hjælpe os til ret og billighed hos samme herre 
konge af Danmark, vil vi gerne gå ind herpå og modtager dette, og vi vil 
takke Eder eller den anden 2), som handler for os i denne sag. Hvis I iøvrigt



Nr. 71 [Omkr. 24, marts 1364] 68

vil føre yderligere og mere omfattende forhandling om dette, er det af stæ- 
derne blevet overdraget de herrer rådmænd i Lübeck at forhandle og drøfte 
med Eder, hvor og når det måtte behage Eder, herre. Gud beskærme Eder.

Ved stædernes rådmænd.
1 datering fremgår af nr. 69 § 9. - 2) jf. nr. 71.

71 [1364. Omkr. 24. marts]1).
Hansestæderne meddeler grev Klaus af Holsten, at de må afvise det udkast 

til en våbenstilstandsoverenskomst, som greven og danske riddere har kon
ciperet, men erklærer sig iøvrigt rede til nye forhandlinger.

Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

Til herr Klaus, greve af Holsten. I skal vide, velbyrdige herre, at de herrer 
rådmænd i Lübeck har ladet Eders brev, som er sendt til dem angående 
nogle med den danske konges riddere aftalte og opsatte betingelser, læse op 

for os; i den anledning blev der formuleret et sådant svar: at disse aftalte 
betingelser og dette våbenstilstandsudkast ikke passer os i foreliggende form; 
men angående den anden i nævnte brev indeholdte artikel, nemlig at nævnte 
riddere gerne vilde forhandle med Eder om tilvejebringelse af en god fred 
mellem den herre konge af Danmark, Eder og os, skriver vi, at hvis I vil føre 
en mere indgående forhandling om denne artikel, er det i stædernes navn 
blevet overdraget de herrer rådmænd i staden Lübeck at forhandle og over
veje med Eder, hvor og når det måtte behage Eder. Den Højeste beskærme 
Eder.

1) datering fremgår af nr. 69 § 10.

72 1364. Omkr. 24. marts.
Abbed Henrik i Sorø pantsætter gods i Nørre-Grimmelstrup til herr Sten 

Basse i Svenstrup.
Eline Gøyes jordebog (1552).

Et brev om, at abbed Henrik og klostersamfundet i Sorø kloster pantsætter 
herr Sten Basse i Svenstrup, ridder, alt deres gods i Grimmelstrup i Ved

by sogn på Falster, som de fik af herr Oluf Jensen af Tystofte for (hans grav
sted) x). Givet ved påsketid 1364.

1) mangler i ms., men jf. 1351 24. oktober, DRB III 3 nr. 496.
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1364. 25. marts. Avignon. 73
Kong Valdemar 4. Atterdag indgiver 10 ansøgninger til pave Urban 3., 

nemlig (9-10) at hans råd Benedikt Ahlefeld og hustru Katerine må vælge 
skriftefader, der kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, og at de 
samme må lade afholde messe under interdikt, (8) at hans notar Rikman v. 
d. Lancken må få et kanonikat med ventebrev på en præbende i Kammin, 
og (1-7) at hans elskede (gejstlige) Johan v. Thisenhusen, Engelbert v. 
O yen, Gerlak de Castello, Didrik Vrese, Didrik v. Hamm, Didrik Reyp, kaldet 
Reypeshorst, og Radulf Wobbelkow må få kanonikater og præbender i Dor
pat, Lubeck, Utrecht, Münster, Schwerin og på Øsel.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

For kongen af Danmark.

Valdemar, de Danskes og Venders konge, ansøger Eders Hellighed om, 
at I vil værdiges at providere hans elskede Johan v. Thisenhusen, 
klerk i Dorpat stift, med et kanonikat ved kirken i Dorpat og give ham vente

brev på en af de store præbender, som er ledig eller måtte blive ledig, uanset 
denne kirkes statutter og sædvaner, og særlig den, som fastsætter, at ingen kan 
opnå en stor præbende i denne kirke, uden at han trinvis stiger fra de små 
til de mellemstore og fra dem til de store præbender, med de andre ‘uanset’ 
og med formålstjenlige bestemmelser og (brev om) eksekutorer1).

(2) Fremdeles, at I vil værdiges at providere hans elskede Engelbert v. 
Oyen, klerk i Bremen stift, med et kanonikat ved kirken i Lübeck og give 
ham ventebrev på en stor eller mellemstor præbende ved kirken, hvor der 
findes store, mellemstore og små kapitel- og ikke-kapitelpræbender 2), uanset 
denne kirkes statuter og sædvaner, og særlig den, som fastsætter o. s. v. 3) med 
de andre ‘uanset’ og med formålstjenlige bestemmelser og med (brev om) 
eksekutorer 4).

(3) Fremdeles, at I, idet I viser hans elskede Gerlak de Castello, præst i 
Øsel stift en særlig nåde, vil værdiges at providere samme Gerlak med et 
kanonikat og en mellemstor præbende ved kirken på Øsel, når denne mel
lemstore præbende i medfør af Eders Helligheds brev, som er givet Peter 
Loyteken, kannik ved samme kirke, angående en af de store præbender sam
mesteds, som bliver ledig, måtte blive ledig ved (Peters) opnåelse af denne 
store præbende ved samme kirke - denne mellemstore præbende har samme 
Peter tilbudt at afstå, når han har opnået ukæret besiddelse af den store præ
bende - (og) uanset at han (Gerlak) sidder inde med sognekirken Mär-
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jamaa i nævnte Øsel stift, hvis frugter, afgifter og oppebørsler ikke overstiger 
8 mark sølv årligt ifølge tiendetaksten5) med overladelse af prøven og med 
andre ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser6).

(4) Fremdeles, at I vil værdiges at providere hans elskede Didrik Vrese, 
kannik i Dorpat, med et kanonikat og give ham ventebrev på en præbende, 
samt providere ham med en dignitet, et personat eller officium samt med 
underhold ved kirken i Utrecht, med eller uden sjælesorg, også hvis digniteten 
besættes ved valg, og hvis de er ledige eller bliver ledige, med indsættelse (i 
brevet) af reservation og afgørelse, og uanset statutter og sædvaner, som in
debærer, at ingen kan opnå en dignitet, et personat eller officium eller under
hold ved nævnte kirke uden at være kannik med præbende, eller at nævnte 
Didrik fører proces ved Eders Helligheds palads om et kanonikat og en mel
lemstor præbende ved kirken i Dorpat og sidder inde med et kanonikat og en 
præbende ved kirken i Reval og med sognekirken i Goldenbeck i Øsel stift, 
samt at han vides at have kanonikat med ventebrev på en stor præbende ved 
kirken i Dorpat. Han er rede til at afstå kanonikatet og præbende ved for
nævnte kirke i Reval samt fornævnte sognekirke, når han o. s. v., og de 
øvrige ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser7).

(5) Fremdeles, at I vil værdiges at providere hans elskede Didrik v. 
Hamm, magister i de frie kunster, præst i Dorpat stift og studerende kano
nisk ret, med et kanonikat og give ham ventebrev på en af de store præbender 
ved kirken på Øsel, hvor der findes store, mellemstore og små præbender, 
uanset statutter og sædvane, og særlig den, som indebærer o. s. v 3), eftersom 
pave Innocens 6. — salig ihukommelse — Eders Helligheds forgænger har til
delt samme Didrik den samme nåde 8), skønt der ingenlunde blev udfærdiget 
apostolisk brev herom, og uanset at samme Didrik fører proces ved Eders 
Helligheds palads om et kanonikat og en stor præbende ved kirken i Dorpat 
samt sidder inde med sognekirken i Wenden i nævnte Dorpat stift, hvilken 
kirke han er rede til at afstå o. s. v. med de øvrige ‘uanset’ og formålstjenlige 
bestemmelser og (med indsættelse af) eksekutorer9).

(6) Fremdeles, at I vil værdiges at providere hans elskede Didrik Reyp, 
også kaldet Reypeshorst, klerk i Köln stift og på fædrene og mødrene side af 
ridderslægt, med kantordømmet ved kirken i Münster, som er et simpelt offi
cium og plejer at ledes af en kannik med præbende ved samme kirke, og som 
på grund af dette kantordømmes ubetydelighed i mere end tre år er ledig ved 
Everhard v. Leytens død, som døde uden for kurien som kollektor for Eder, 
hellige fader, og som var fornævnte Didriks slægtning, samt tillige providere
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ham med kanonikat og give ham ventebrev på en præbende ved samme 
kirke i Münster, da nævnte kantordømme kun kan ledes af en kannik med 
præbende, og uanset at I, hellige fader, har provideret ham med kanonikat 
og et verdsligt præbende 10) ved kirken i Essen i Köln stift, hvis frugter o. s. v. 
ifølge tiendetaksten5) ikke overstiger 6 floriner, med de øvrige ‘uanset’ og 
med formålstjenlige bestemmelser11).

(7) Fremdeles, at I vil værdiges at providere hans elskede Radulf v. Wob- 
belkow, klerk i Schwerin stift, med et kanonikat og give ham ventebrev på en 
af de store præbender ved kirken i Schwerin, hvor der findes store, mellem
store og små præbender, uanset sædvanen, som indebærer, at ingen o. s. v. 
som ovenfor med de øvrige ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser og med 
(indsættelse af) eksekutorer12).

(8) Fremdeles, at I vil værdiges at providere hans elskede notar Rikman 
v. d. Lancken, klerk i Roskilde stift, med et kanonikat og give ham ventebrev 
på en præbende ved kirken i Kammin med de øvrige ‘uanset’ som oven
for 13).

(9) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular14) at 
give hans elskede råd Benedikt v. Ahlefeld og dennes hustru Katerine fuld 
syndsforladelse for alle synder i deres dødsstund.

(10) Fremdeles, at I vil værdiges i overensstemmelse med formular15), 
at den samme og hans hustru må lade læse messe for sig på steder, som er lagt 
under interdikt, og så længe interdiktet varer.

(11) Fremdeles, at Eders Hellighed vil værdiges at prøverne overlades 
til at finde sted i de egne.

Lad det ske for alle de ovennævnte, og som der bedes om, med undtagelse 
af det, der skal slettes16). B.

Uden anden læsning. Lad det ske. B.
Givet i Avignon den 25. marts i det andet pontifikatsår.

1) jf. nr. 74. - 2) d. v. s. præbender, hvis indehavere ikke var medlemmer af kapitlet, 
jf. Hinschius II 63. - 3) d. v. s. bestemmelsen om optionsretten. - 4) jf. nr. 75. - 5) jf. 
DRB III 5 nr. 24 note 3. - 6) jf. nr. 76. - 7) jf. nr. 77. Senere 1364 15. maj og 3. 
oktober foretages der ændringer i denne supplik, jf. 99 og i56. - 8) ni. 1361 30. oktober, 
jf. Mitth. aus d. Livland. Gesch. XXI 149 nr. 106. - 9) jf. nr. 78. - 10) d. v. s. et præ
bende, der ikke var bundet til klosteragtige regler. - 11) jf. nr. 79. - 12) jf. nr. 80. - 13) 
jf. nr. 81 og 82. - 14) jf. DRB III 6 nr. 32. - 15) jf. DRB III 4 nr. 298. - 16) d. v. s. 
slettelser i den originale supplik.
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74 1364. 25. marts. Avignon.
Pave Urban 3. pålægger bispen af Kurland at indføre klerken Johan v. 

Thisenhusen i et kanonikat og i en af de store præbender ved kirken i Dorpat, 
da kong Valdemar 4. Atterdag har indgivet en ansøgning herom ‘for samme 
hans elskede Johan 1).

Afskrift i de pavelige kopibøger.

*) jf. supplik (i) i nr. 73.

75 1364. 25. marts. Avignon.
Pave Urban 5. meddeler Engelbert v. Oyen, kannik i Lübeck, at han efter 

en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag ‘til fordel for Dig, hans el
skede’ 1) overdrager ham et kanonikat med ventebrev på en af de store eller 
af de mellemstore præbender ved kirken i Lübeck.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

*) jf. supplik <2) i nr. 73. Samme dag udfærdigedes indførelsesbrev til fordel for 
Engelbert v. Oyen, stilet til ærkebispen af Riga og til dekanerne ved St. Pierre i 
Avignon og ved kirken i Ramelsloh i Bremen stift.

76 1364. 25. marts. Avignon.
Pave Urban 5. pålægger bispen af Dorpat at indføre Gerlak de Castello, 

sognepræst i Märjamaa i Øsel stift, i et kanonikat og i den mellemstore præ- 
bende ved kirken på Øsel, som ‘Peter v. Waldele, også kaldet Loyteken’ tid
ligere har siddet inde med, da kong Valdemar 4. Atterdag har indgivet en 
ansøgning herom 1) ‘til fordel for hans elskede Gerlak’.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

i) jf. supplik <3> i nr. 73.

77 1364. 25. marts. Avignon.
Pave Urban 5. meddeler Didrik Vrese, kannik i Utrecht, at han efter en 

ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag ‘til fordel for Dig, hans elskede’ pro
viderer ham med kanonikat og giver ham ventebrev på en præbende med an
del i de daglige distributioner ved kirken i Utrecht, samt ventebrev på en
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dignitet, selv om denne ellers besættes efter valg, men dog således, at den i 
rang ikke må være den højeste efter bispeværdigheden, eller på et personat 
eller officium med eller uden sjælesorg sammesteds, og dette uanset at han 
sidder inde med sognekirken i Goldenbeck i Øsel stift og har kanonikat med 
præbende i Reval samt kanonikat med ventebrev på en stor præbende i Dor- 
pat, foruden at han fører proces ved kurien om et kanonikat og en mellemstor 
præbende i Dorpat. Didrik skal dog, når han opnår kanonikat og præbende 
i Utrecht, opgive kanonikat og præbende i Reval, og når han opnår en dig
nitet, et personat eller officium sammesteds, opgive sognekirken i Goldenbeck.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

*) jf. supplik <4^ i nr. 73. Samme dag udfærdigedes indførelsesbrev til fordel for 
Didrik stilet til bispen af Linkoping og til dekanerne ved St. Pierre og St. Agricol i 
Avignon.

1364. 25. marts. Avignon. 78
Pave Urban 5. meddeler Didrik v. Hamm, kannik ved kirken på Øsel, at 

han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atter dag 1) ‘til fordel for Dig, 
hans elskede’ providerer ham med kanonikat og giver ham ventebrev på en 
af de store præbender ved kirken på Øsel, uanset at han sidder inde med sog
nekirken i Wenden i Dorpat stift samt fører proces ved kurien om et kanoni
kat og en stor præbende i Dorpat. Didrik skal dog, når han opnår kanonika- 
tet og præbenden ved kirken på Øsel, opgive sognekirken i Wenden.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

i) jf. supplik (5) i nr. 73. Samme dag udfærdigedes indførelsesbrev til fordel for 
Didrik, stilet til bispen af Lübeck og til dekanerne på Øsel og ved St. Agricol i 
Avignon.

1364. 25. marts. Avignon. 79
Pave Urban 5. pålægger abbeden i klostret Kaiserswerth i Köln stift at ind

føre Didrik Reyp, kaldet Reypeshorst, kannik i Essen, i kantordømmet ved 
kirken i Münster, som er et officium og ledig ved den hidtidige indehaver, den 
pavelige kollektor Everhard v. Leytens død, samt tillige i et kanonikat og en 
præbende sammesteds, da kong Valdemar 4. Atterdag har indgivet en ansøg
ning herom til paven ‘til fordel for denne Didrik, hans elskede’.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

*) jf. supplik (6) i nr. 73.



Nr. 80 23. marts 1364 74

80 1364. 25. marts. Avignon.
Pave Urban 3. pålægger provsten ved kirken i Gustrow at indføre Radulf, 

klerk i Schwerin stift og søn af Radulf v. Wobbelkow, i et kanonikat ved kir
ken i Schwerin og tildele ham en af de store præbender sammesteds, da kong 
Valdemar 4. Atterdag har indgivet en ansøgning herom 1) til paven ‘til fordel 
for denne ægtefødte Radulf, hans elskede".

Afskrift i de pavelige kopibøger.

!) jf. supplik <7> i nr. 73.

81 1364. 25. marts. Avignon.
Pave Urban 3. meddeler Rikman v. d. Lancken, at han efter ansøgning af 

kong Valdemar 4. Atterdag, hvis notar han er, overdrager ham et kanonikat 
i Kammin med ventebrev på en præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

r I 1 il vor elskede søn Rikman v. d. Lancken, kannik i Kammin, hilsen o. s. v. 
JL Din retskaffenheds fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os 
ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig en nådig gav
mildhed. Idet vi derfor under hensyntagen til Dine fornævnte fortjenester 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 Dine vegne, 
hans elskede notar, ønsker at vise Dig en særlig nåde, overdrager vi Dig med 
apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i Kammin med fuld kanonisk 
ret og giver Dig det ved provision. Hvis en præbende for tiden er ledig i sam
me kirke, eller når den bliver ledig, og Du eller Din dertil lovformeligt indsatte 
befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at Du eller samme befuld
mægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter at godtage den, 
reserverer vi den til apostolisk overdragelse efter denne godtagelse, at over
drage til Dig med al ret og tilbehør. Vi forbyder strengt vor ærværdige bro
der biskoppen og vore elskede sønner kapitlet i Kammin, og den eller dem, 
under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al anden rå
dighed over præbendeme ved samme kirke i fællesskab eller hver for sig 
hører, at driste sig til også i tiden før denne godtagelse på nogen måde at 
træffe bestemmelse om denne præbende, undtagen efter at have bragt i sik
ker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage
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den. Og vi erklærer det fra nu af ugyldigt eller magtesløst, om nogen med 
hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at 
handle anderledes i denne sag, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker 
og alle andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner i denne kirke, selv 
om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst 
anden bekræftelse, eller (uanset) om nogen med apostolisk eller hvilken som 
helst anden myndighed er anerkendte som kanniker i samme kirke eller 
arbejder på at få anerkendelse, eller med hensyn til provisioner, de skal have 
på kanonikater og præbender ved nævnte kirke, har fået særligt eller an
gående kirkelige beneficier i de egne har fået et almindeligt brev af det 
apostoliske sæde eller dets legater, selv om man derved er skredet til forbud, 
reservation og afgørelse eller er gået frem på en hvilken som helst måde. 
Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af nævnte præbende 
skal foretrækkes for alle disse undtagen for dem, der med vor myndighed har 
fået anerkendelse i denne kirke eller har ventebrev på præbender sammesteds, 
men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå 
andre præbender og beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset 
om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver 
for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal være pligtige til aner
kendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og 
at kanonikater og præbender ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, 
hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsen
tation eller anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved 
provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet 
omtaler den bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunsti
gelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, 
hvorved, når den ikke er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette 
brev, virkningen af denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan hin
dres eller blot opsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev 
skal finde særlig omtale sted; (vor overdragelse gælder også), hvis Du ikke 
har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde 
denne kirkes bestemmelser og sædvaner, når blot Du i Din fraværelse lader 
en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når Du kommer til denne kirke, 
gør det i egen person. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, 
provisions-, reservations-, forbuds-, bestemmelses- og viljesbrev eller dumdri
stigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, skal han vide,
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at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle 
Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 25. marts i vort andet pon
tifikatsår.

1) jf. supplik (8) i nr. 73.

82 1364. 25. marts. Avignon.
Pave Urban 5. pålægger abbeden i Hiddensee, provsten i Lund og de

kanen ved St. Agricol i Avignon at indføre Rikman v. d. Lancken i kanonikat 
og præbende ved kirken i Kammin,

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vore elskede sønner abbeden i klostret Hiddensee, 
Roskilde stift, og provsten ved kirken i Lund og dekanen ved kirken St.

Agricol i Avignon hilsen o. s. v.
Din retskaffenheds fortjenester og dyder o. s. v. indtil 1) i egen person. Der

for pålægger vi Eder, at I alle tre eller to eller blot een af Eder personlig eller 
ved een eller flere andre med vor myndighed fra nu af skal skaffe samme 
Rikman eller hans befuldmægtigede anerkendelse som kannik og broder i 
nævnte kirke, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i denne 
kirke med fuld kanonisk ret, og at I efter denne godtagelse med fornævnte 
myndighed sørger for at overdrage og anvise samme Rikman den præbende 
med alle rettigheder og tilbehør, der af os som ovenfor omtalt er reserveret 
ham, hvis en sådan, da vi foretog reservationen, var ledig eller fra da af blev 
ledig, eller når den måtte blive ledig sammesteds. I skal fremdeles indføre 
ham eller nævnte befuldmægtigede for ham i korporlig besiddelse af for
nævnte præbende og dens omtalte rettigheder og tilbehør og forsvare ham 
efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, 
afgifter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne 
præbende, uanset alt det ovenfor anførte, eller 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 kunne rammes af interdikt, suspension eller 
bandlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og ord til andet om
taler denne bevilling, idet I med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op 
herimod, under udelukkelse af appel. Givet som ovenfor1).

*) jf. nr. 81.
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1364. 31. august1). 83
Optegnelse (i grev Jan van Biois’ regnskaber) om, at løberen Jakob blev 

sendt til Texel i et anliggende vedrørende nogle danskere.
Notits i Jannes Tolnaers regnskaber for greven af Biois for dr 1364 i Haag.

Den sidste dag i august blev løberen Jakob sendt fra Schoonhoven til 
Texel med min herres brev til Konrad van Oesterwijk gående ud på, at 

hvis han der så nogen danskere, skulde han tilbageholde dem.

x) først efter ombrydningen er udgiverne blevet opmærksom på, at notitsens datering 
er 31. august i stedet for som oprindelig antaget 27. marts.

1364. 29. marts. 84
Rådet i Greifswald beder rådet i Lübeck om frigivelse af noget beslaglagt 

gods, der tilhører to Greifswaldbor gere, eftersom disse aldrig har haft for
bindelse med danskerne, og godset ikke tilhører fjenderne.

Original i Lübeckarkivet.

Rådmændene i staden Greifswald til de kloge og overordentligt indsigts- 
. fulde mænd, de herrer rådmænd i staden Lübeck, vore ganske særlige 
venner, med redebon vilje til at være til behag i alt.

I skal vide, gode mænd,.... at Johan Pansow og Henrik Storm i adskil
lige år har udøvet deres købmandsskab i vor stad, uden at have nogen for
bindelse med danskerne, og at hverken er de fjender af søstæderne og hanse- 
købmanden, eller tilhører deres gods fjenderne........ Til vidnesbyrd herom 
er vort sekret fæstnet til bagsiden af dette brev i det Herrens år 1364 fredagen 
i påskeugen til vidnesbyrd om denne sag.

1364. 31. marts, Reg.Dan. nr. *2526: Heine Partzows kvittering for sold, 
se 1363 1. juli, DRB. III 6 nr. 354 note 1.

1364. 31. marts. 85
Eskil Nielsen, borger i Lund, sælger sin gård i St. Thomas’ sogn i Lund 

nær kirkegården til Peder Eskilsen.
Original i rigsarkivet.
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Eskil Nielsen, borger i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Jeg gør med dette brev vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg 
til den velbyrdige og gode mand, nærværende brevviser Peder Eskilsen har 
afhændet og lovformeligt og virkeligt har solgt og til evig besiddelse frit til 
hans hånd har opladt min gård i St. Thomas’ sogn i Lund nord for samme 
kirkes kirkegård med stenhus, frugthave, de enkelte bygninger og alle dens til
liggender og tilbehør for fuld og lovlig betaling, som jeg med dette brev er
kender fuldstændigt og fuldt ud at have modtaget efter ønske, idet fra nu af 
al ret, ejendom og herlighed, som med enhver adkomst eller på enhver måde 
vides at være knyttet til samme gård og sammes tilliggender af enhver art, 
uigenkaldeligt overføres fra mig og mine arvinger til samme Peder Eskilsen 
og hans arvinger. Ydermere forpligter jeg mig fast og binder i kraft af dette 
brev mig og mine arvinger til at tilskøde fornævnte Peder Eskilsen eller hans 
arvinger samme gård med dens tilliggender, som ovenfor anført, når som helst 
vi anmodes derom af ham eller dem, og at fri og ganske at frigøre den for 
krav fra alle nulevende og fremtidige og at indestå for, at den ikke afvindes 
med rette. Jeg giver også afkald for mit og mine arvingers vedkommende på 
alle krav, påstande, indsigelser om svig og enhver anden gendrivelse ifølge 
kanonisk eller verdslig retsbestemmelse, ved hvilke nærværende brevs ordlyd 
og kraft vil kunne formindskes, forandres, svækkes eller omstødes, idet jeg 
med dette brev erklærer og anerkender, at jeg eller mine arvinger ingen yder
ligere ret har til samme gård eller nogen af dens tilliggender. Til vidnesbyrd 
og bevis for salget, afhændelsen og forpligtelsen er mit segl hængt under dette 
brev tillige med segl tilhørende de gode mænd, herr Povl Larsen, kannik, 
Hågen Hildebrandsen og Anders Olufsen, borgere i Lund. Givet i det Herrens 
år 1364 på den søndag, da der som indgangsbøn synges Quasi modo geniti.

86 1364. 1. april. Avignon.
Pave Urban 5. pålægger ærkebispen af Bremen og bisperne af Lübeck og 

Linköping peremptorisk at stævne Henrik Biskop, der af pave Innocens 6. 
var sendt til Danmarks, Sveriges og Norges riger for at inddrive visse store 
pengesummer, der skyldtes det apostoliske kammer, til at møde for pavens 
kammermester og aflægge regnskab.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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[1364. Omkr. 1. april]1). 87
Rådet i Lübeck meddeler rådet i Stralsund, at det på grund af en erklæret 

fejde ikke ser sig i stand til at deltage i et eventuelt møde med den danske 
konges råder, men beder om at blive holdt underrettet om forhandlingerne.

Original i Stralsundarkivet.

Med forudskikket gunstig og oprigtig hilsen 2). Vi beder Eder hengivent 
om, at I i overensstemmelse (med aftalen), da vore rådsudsendinge 

nylig skiltes fra Eder, vil værdiges sammen med dem fra Greifswald og Stettin 
at føre de aftalte forhandlinger med de herrer hertuger af Stettin, eftersom 
vi - det bevidne Gud - på grund af en mod os erklæret dødsfejde ikke er i 
stand til at sende vore rådsudsendinge til Eder. Derfor beder vi om, at I, hvis 
kongens råder kommer herover, drøfter med dem, hvad de har i sinde; I 
skal under ingen omstændigheder på grund af vort fravær undlade at skrive 
til os herom, eftersom vi som tidligere omtalt af fyldestgørende grunde er 
forhindret. Og vi beder af den grund, at de herrer rådmænd i Greifswald og 
Stettin underrettes om det fornævnte. Givet under vort sekret.

Ved rådmændene i Lübeck.
1) meddelelsen til Stralsund om Lübecks fejde ligger rimeligvis forud for den offici

elle erklæring herom på hansedagen den 14. april, jf. nr. 92 § 1. Om selve fejden se 
Schäfer 374. - 2) adressen findes på brevets bagside: Gives til de vise mænd, vore ven
ner de herrer rådmænd i Stralsund.

1364. 2. april. 88
Optegnelse om, at præsten Mogens Danmark har forpligtet sig til at betale 

15 guldfloriner eller halvdelen af frugterne for kapellet i Arno i Slesvig stift.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Samme dag 1) har Mogens Danmark, præst i Slesvig stift, som efter herr 
pave Urban 5.’s befaling den 22. august i dennes første pontifikatsår fik 

provision på kapellet i Arno 2) i nævnte stift, forpligtet sig til ved brev fra 
kollektoren til fornævnte termin at betale 15 guldfloriner eller halvdelen af 
frugterne, hvis kapellet indbringer mere, til det apostoliske kammer her. Og 
han har ført bevis for denne værdiansættelse over for kammeret. I modsat 
fald o. s. v., han har aflagt ed o. s. v. 3).

4) den 2. april. - 2) jf. DRB III 6 nr. 372; muligvis Arwath, hvor der fandtes et 
kapel, der nedlagdes mellem 1352 og 1437, Quellensamml. d. Gesellsch. f. Schlesw.- 
Holst. Gesch. VI 101. - 3) for forkortelserne se DRB III 6 nr. 92 note 4.
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89 1364. 10. april1). Avignon.
Pave Urban 3. pålægger Henrik Biskop at indbetale 8000 guldfloriner, 

indsamlet i de lande, hvor han var apostolisk nuntius, til Alberti Antiquis 
faktorer enten i Liège, Bruxelles, Malines eller Brügge.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

!) Samme dag fik faktorerne pavelig bemyndigelse til at modtage de 8000 guld- 
floriner, jf. Acta Pont. Svec. I 693 nr. 674; Acta Pont. VII 121 nr. 5456.

90 1364. 10. april. Paris.
Karl, hertug af Normandiet, dauphin af Viennois, pålægger sin kammer

mester at udrede 36 livres til Henriet de Bourcelot, ser géant d'armes, som er
statning for, hvad denne havde mistet undervejs fra Paris til Avignon som ud
sending til kong Valdemar 4. Atter dag.

Original i Paris.

I hertugen af Normandiets, dauphinen af Viennois’ navn. Til kammer
mesteren i vort chambre aux deniers 1 ) og til Eder, kontrolløren 2 ). Vi 

befaler Eder, at I omgående og ufortøvet lovformeligt overdrager og udbeta
ler en sum på 36 livres i Parisermønt til vor kære Henriet de Bourcelot, ser- 
geant d’armes hos vor herre kongen og hos os; disse livres har vi givet ham 
for at købe en hest som erstatning for det, som vore fjender har fjernet fra 
hans heste og frarøvet ham på vejen fra Paris til Avignon, hvorhen vi havde 
sendt ham i et ærinde til vor såre kære og trofaste fætter, kongen af Dan
mark, (som var) i Avignon. Og det er vor vilje, og vi befaler vore kære og 
tro folk i vort chambre des comptes3) i Paris, at det nævnte beløb bliver 
anvist til udbetaling i chambre des comptes af Eder, kammermester, og uden 
indsigelse bliver ført til udgift for Eders regning uanset regler eller forbud, 
som strider herimod. Givet i Paris den 10. april 1364.

For den herre hertug 
(Philippe) Ogier4).

4) den kongelige chatolkasse. - 2) contrôleur de finances, embedsmand, der kontrol
lerede regningerne. - 3) finanshovedkassen. - 4) en af dauphinens betroede rådgivere, 
jf. Delachenal II 345 note 5 og V 252-53.
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1364. 14. april. 91
Tord Jakobsen af Rør dal pantsætter sit gods i Ferslev til Jens Værkmester 

af Bangsbo for otte mark sølv.
Original i rigsarkivet.

T ord Jakobsen af Rørdal til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg i medfør af lovlig gæld i sandhed står 
i skyld og gæld til nærværende brevviser den gode mand Jens Værkmester af 
Bangsbo for 8 mark lødigt sølv, nemlig i groter, sterlinger og lybske penninge, 
gode og gængse, som fuldt ud skal betales ham eller hans rette arvinger af 
mig eller mine arvinger på nærmeste Fleskum herredsting før apostlene Filips 
og Jakobs dag x) nu næstkommende i rede og aftalte penge og ikke med no
gen anden vare eller værdi. Herfor pantsætter jeg ham med dette brev alt mit 
gods i Ferslev sogn med alle tilliggender til samme gods, rørligt og urørligt, 
vådt og tørt, intet undtaget, som nu og fra gammel tid ligger dertil, som 
yder en mark byg regnet efter settingsskæppen 2) i årlige afgifter, på det vil
kår, at hvis jeg svigter med betalingen af nævnte sum penge til ovennævnte 
termin og sted, forpligter jeg fra da af mig og mine arvinger til fuldt ud at 
betale samme Jens eller hans arvinger en mark byg, god og gængs, med oven
nævnte skæppe i Tidekin Rokelos’ hus i Ålborg inden næste kyndelmisse, dog 
forudskikket, at hvis jeg svigter med at erlægge fornævnte pengesum og korn, 
som nævnt ovenfor til de ovennævnte to terminer og på de ovennævnte steder, 
skal samme gods derefter tillige med dets enkelte tilliggender i form af forved 
tilfalde oftnævnte Jens eller hans arvinger med evig besiddelsesret, som var 
det skødet på tinge; denne yderligere bestemmelse er tilføjet, at hvis jeg svig
ter med at erlægge pengene som ovenfor nævnt på ovennævnte Fleskum her
redsting til apostlene Filips og Jakobs dag om to år, skal samme gods i form 
af forved tilfalde ham eller hans arvinger med evig besiddelsesret, som var 
det skødet på tinge, og hjemles ham fra hver mands krav, ligesom fornævnte 
gods i så god en forfatning, at det med kreaturer, holdskorn og ‘afgift’ 3), år
ligt afkaster en mark byg regnet efter settingsskæppen, frit skal oplades til 
samme Jens eller hans arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt un
der dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd herr Thomas, præst 
i Tranders, og herr Niels Esgersen, ridder. Givet i det Herrens år 1364 på 
den søndag, hvor der synges Jubilate.

1) 1. maj. - 2) en viborglæst deltes i 40 byskæpper å 6 settingsskæpper. - 3) dansk 
glose i den latinske tekst.

3. række. VII. — 6



Nr. 92 Efter 14. april 1364 82

92 1364. Efter 14. april. Rostock.
Reces af hansedagen i Rostock.

Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling og i Rostock Stadtarchiv; den afvigende 
formulering i henholdsvis spalte 1 og spalte 2.

Idet Herrens år 1364 søndagen
Jubilate1) samledes søstædernes 

rådmænd i Rostock; fra Stralsund: 
Bertram Wulf lam, Ludolf v. Kulpe 
og Johan Ruge, fra Wismar: Johan 
Dargetzow, Andreas Bukow og Jo
han Gletzow, fra Rostock: Johan 
Bomgarden, Lambert Witte, Johan 
v. Kyritz og Henrik Vrese, fra Kiel: 
Markvard Kule, fra Lübeck: Ger
hard, deres notar, fra Greifswald: 
Nicolaus, fra Stettin: Johan, notarer.

Idet Herrens år 1364 søndagen
Jubilate1) samledes søstædernes 

rådsudsendinge i Rostock; fra Stral
sund: Bertram Wulf lam, Ludolf v. 
Kulpe og Johan Ruge, fra Wismar: 
Johan Dargetzow, Andreas Bukow 
og Johan Gletzow, fra Kiel: Mark
vard Kule, fra Rostock: Johan v. 
Bomgarden, Arnold Kröpelin, Lam
bert Witte, Johan v. Kyritz, Henrik 
Vrese og Ludolf v. Gothland, fra 
Lübeck: Gerhard Rademyn, notar, 
fra Greifswald: herr Nicolaus Gran
zow, notar, fra Stettin: Johan, deres 
notar.

(1) Gerhard Rademyn undskyldte sine herrer (s fravær), fordi greverne 
Adolf af Holsten og Adolf af Schauenburg har undsagt dem 2).

(2) Rådmændene fra Stralsund blev udspurgt om deres stilling til for
svarsforbundet og svarede, at de gerne vil forblive i det forbund, således som 
de har beseglet det 3), men de vil ikke indgå nogen aftale med landsherrerne, 
uden at andre stæder var indbefattet i deres overenskomst. Endvidere behand
lede de i hertugerne af Stettins og bispen af Kammins navn spørgsmålet om 
våbenstilstanden; disse herrer vil sende deres udsendinge efter den danske 
konge (på hans rejse) og til hans råder, og nævnte herrer beder om, at der 
må gives disse udsendinge lejde i de af stædemes havne, til hvilke de 
måtte komme; og de beder om et endeligt svar i fornævnte anliggender.

(3) Rådsudsendingene fra Ro- 
stock og Wismar vil drøfte spørgs
målet om våbenstilstanden med de
res råd og skriftligt give deres svar 
til de herrer rådmænd i Stralsund.

(4) Kielerne svarede, at når de havde fået refusion for deres skader4), 
vilde de gerne - som de var forpligtet til - indgå forsvarsforbund og træffe
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aftale med landsherrerne. Det syntes dem at være tilrådeligt, og de vil gerne 
gå ind herpå, eftersom de ikke formår at gennemføre noget i fornævnte an
liggender uden landsherrerne.

(5) Rostockerne svarede, at de ikke ønskede krig, men hellere fred og 
enighed; og hvis der var nogen, hvad enten han var fyrste, landsherre eller 
ridder, eller af hvad stand han måtte være, som kunde opnå denne fred for 
dem, vilde de ikke afvise den. Og de bad de andre stæders rådmænd om, at 
de vilde hjælpe dem til fred, eller til et forsvarsforbund, forsåvidt som de 
pressede dem til krig. Men i alle forhold vil de som retskafne mænd holde fast 
ved forsvarsforbundet og indgå forbund med landsherrerne, eftersom de ikke 
uden landsherrerne kan have fremgang i fornævnte anliggender.

(6) De fra Wismar svarede, at de gerne vil holde fast ved det aftalte for
svarsforbund og ligeledes indgå forbund med landsherrerne.

(7) Lübecks notar, som blev udspurgt om det fornævnte, svarede på sine 
herrers vegne, at hans herrer gerne vil holde fast ved forsvarsforbundet, når 
blot de andre stæder vil holde fast ved det. Angående landsherrerne svarede 
han, at hans herrer ikke vil indgå noget forbund med landsherrerne uden først 
at have hørt og modtaget svar fra de herrer hertuger af Stettin.

(8) Herr Johan Darsenitze, rådmand i Anklam, overgav 100 mark sølv i 
staden Anklams navn.

(9) Herr Nicolaus, notar i Greifswald, svarede på sine herrers vegne: Hvis 
de andre stæder vil holde fast ved forsvarsforbundet, så vil de også. Hvis 
bidragene formindskes for dem, som er lige så rige eller endnu rigere, vil de 
også have nedsættelse. Angående aftale med landsherrerne svarede han i 
overensstemmelse med de herrer fra Stralsund.

(10) Herr Johan, notar fra Stettin, svarede, at hans herrer vil yde hjælp 
med 50 bevæbnede mænd og med et skib; og mere kan de ikke udgøre. An
gående forbundet med landsherrerne sagde han, at hans herrer uden råd, 
gunst og samtykke af deres herre hertugen af Stettin ikke kan indgå noget 
forbund med landsherrerne.

Venskabelig og dybtfølt hilsen tilforn {o. s. v. = nr. g3}.00
(12) Fremdeles blev det forbudt 

at give nogen licens til nogen på den 
anden side af Trave undtaget til 
dem fra Kiel, af hvilke der skal mod
tages kaution for, at godset ikke fø
res til Danmark. Men enhver må

(12) Fremdeles enedes de på 
denne måde om, at enhver købmand 
kan besøge de østlige lande, nemlig 
Livland, Gotland, Preussen, Sverige, 
Kalmar og hansestæderne i de egne, 
med deres handelsvarer, men ikke



Nr. 92 Efter 14. april 1394 84

sejle mellem Trave og Preussen og de 
østlige lande, når blot der stilles kau
tion for, at de ikke - under straf på 
liv og gods - sejler til Øresund og til 
Danmark; og dette skal have gyl
dighed indtil søndagen efter Kristi 
legemsdag5); enhver skal bringe 
brev med tilbage, at han har søgt 
torv der, hvortil han foregav at sejle.

(13) Hvis de fra Kampen kom
mer, kan de losse deres skibe. Men 
der skal ikke gives dem noget und
taget levnedsmidler.

(14) mangler.
(15) Afregning angående Borg

holm. Herr Johan Gletzow har oppe
båret 1152 mark og 4 skilling. Sum
men af det, han har udgivet er 1505 
mark minus 4 skilling. Således mang
ler der ham 352 1/2 mark. Fremde
les er hans tilgodehavende for hans 
løn 497 1 /2 mark. Totalbeløbet, som 
han skal have, er 850 mark lybske 
penninge.

(16) mangler.

Danmark eller Skåne eller landene 
hinsides Øresund under fortabelse af 
liv og gods; og enhver, der vil sejle, 
skal stille fyldestgørende kaution i 
den stad, hvorfra han sejler, at det 
gods, der udføres af ham, ikke skal 
komme i hænderne på stædernes 
fjender; og dette skal stå ved magt 
og have varighed til den næste søn
dag efter Kristi legemsdag; og han 
skal til vidnesbyrd medbringe et 
åbent brev fra den stad, hvor han 
søgte torv, til den stad, hvorfra han 
sejlede ud.

(13) Fremdeles hvis borgerne fra 
Kampen kommer til nogen af søstæ- 
deme med deres handelsvarer, må 
de sælge dem sammesteds; men de 
må ikke indtil fornævnte termin ud
føre noget gods derfra ud over lev
nedsmidler. I den mellemliggende 
tid skal de herrer rådmænd have 
overvejelser om den hansedag, der 
skal holdes i Rostock.

(14) Fremdeles om Kielernes sag.
(15) Fremdeles om herr Johan 

Gletzows sag.

(16) Fremdeles angående herrer
ne fra Rostocks sag 6).
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(17) Brevet fra Wismar var så
dan: at Klaus Limbæk efter ind
trængende bøn af herr Henrik af 
Mecklenburg skulde have lejde i 
Wismar for at kunne føre drøftelser 
med Mecklenburgeren (og)

(18) om stæderne vil tage til sig 
og gøre ende på striden mellem her
tugen af Stettin og dem fra Wis
mar 7).

(19) mangler.

(17) Fremdeles angående herr 
Klaus Limbæks lejde o. s. v.

(18) mangler.

(19) Fremdeles angående svaret 
til grev Henrik8).

1) 14. april; som det fremgår af det i § 11, var mødet endnu ikke afsluttet den 6. 
maj. - 2) står rimeligvis i forbindelse med slægten v. Buchwalds fejde med Lübeck; jf. 
Hanserec. I 275 note 1. - 3) 1361 9. september, DRB III 6 nr. 82. - 4) jf. recessen 1363 
Efter 25. juli, DRB III 6 nr. 363 § 4 og Hanserec. I 211 note 3. - 5) 26. maj. - 6) jf. 
nr. 104 § 6. - 7) jf. nr. 69 § 4. - 8) jf. nr. 58.

1364. 15. april. 93
Jon Sakstorp, kannik og official i Lund, bevidner et forlig mellem præsten 

herr Lars i Harlosa og Niels Sten.
1. S kånebrevs fortegnelsen (omkr. 1690).

V Tidnebrev udstedt af Jon Sakstorp, kannik og official i Lund, angående 
V et forlig, som blev indgået mellem præsten herr Lars i Harlosa og herr 

(!) x) Niels Sten. Givet mandagen efter 3. søndag efter påske 1364.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Brev om et forlig mellem præsten Lars og herr (!) Sten angående en uenig
hed, der var forekommet imellem dem. Givet 1364.

1) Niels Sten var endnu væbner 1367 14. august, Rep. nr. 2832.

1364. 1. maj. 94
Folmer Klausen af Torup skøder alt sit gods i Venslev til ridderen Niels 

Knudsen som vederlag for dennes gods i Lyngerup, Dalby og Kunderslev.
Original i rigsarkivet.
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Folmer Klausen af Torup til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev over
lader og tilskøder den velbyrdige og hæderlige mand, nærværende brevviser 
herr Niels Knudsen, ridder, alt mit gods i Venslev i Horns herred til evig 
besiddelse, nemlig en hovedgård med et helt bol skyldjord og de gårdsæder, 
der hører dertil samt ligeledes en søsterpart i en vejrmølle sammesteds - hvil
ket gods jeg har fået med min elskede hustru Johanne - tillige med agre, 
enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt, og alle dets øvrige tillig
gender som vel og varig erstatning for gods, tilhørende samme herr Niels 
Knudsen, ridder, nemlig i Lyngerup 16 ørtug skyldjord, hvorpå Jens Svend
sen bor, i Dalby tredjedelen af et bol skyldjord, hvorpå Mikkel Svendsen bor, 
og i Kunderslev 5 øre skyldjord, hvorpå Niels Bondesen bor, tillige med agre, 
enge, græsgange, skove, vådt og tørt, og alle dets øvrige tilliggender. Jeg be
kendtgør og erklærer, at dette sidstnævnte gods tilhører min fornævnte hustru 
Johanne til erstatning for ovennævnte gods. Ydermere forpligter jeg mig og 
mine arvinger til at hjemle fornævnte Nils Knudsen, og også hans arvinger, 
fornævnte gods, nemlig i Venslev et helt bol skyld jord med gårdsæder og en 
søsterpart i en mølle sammesteds, og at fri og frigøre det for krav fra enhver. 
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl til
hørende de gode mænd, nemlig Hågen Jonsen, Mogens Pedersen og Jens 
Nielsen af Kyndby og Jens Torbensen, væbnere. Givet i det Herrens år 1364 
på apostlene Filips og Jakobs dag.

95 1364. 6. maj.
Rådet i Stralsund meddeler hansedagen i Rostock, at ifølge pålidelige efter

retninger skal en dansk flåde med 3000 mand ligge i Grønsund og agte at 
angribe Stralsund eller Rostock.

Optaget i reces nr. 92 § 11.

Venskabelig og dybtfølt hilsen tilforn. I skal vide, at vi i sandhed har er
faret og ved bud fået sikker underretning om, at 3000 af den danske 
konges bevæbnede vasaller ligger parat med skibe i farvandet Grønsund og 

agter at angribe staden Stralsunds eller staden Rostocks havne og områder 
med fjendehånd. Derfor skal I udvise megen påpasselighed, idet I forsigtigt 
omtaler dette, hvor det kan være hensigtsmæssigt. Jomfruens søn beskærme
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og lede Eder. Skrevet under vort sekret på dagen for St. Johannes ante portam 
latinam omkring terts *).

*) den tredje af dagens timer, d. v. s. omkring kl. 9.

1364. 7. maj. 96
Optegnelse om udbetaling af 8 floriner til sommerbeklædning til hver af de 

18 pavelige pønitentiarer, deriblandt til Bent fra Dacia.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

1364. 11. maj. Avignon. 97
Pave Urban 3. beder kong Valdemar 4. Atter dag om at tage vel imod den 

pavelige nuntius Guido de Cruce og give ham frit lejde i hans rige x).
*) samme dag udfærdigedes tilsvarende anbefalingsskrivelser til stædeme Lübeck, 

Rostock, Stralsund og Wismar samt til hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og greverne 
Henrik af Holsten og Wilhelm af Wied, jf. indledning i Dipl. Dan.

1364. 11. maj eller 1374. 20. maj?1). 98
Erland Mathiasson skøder gods i Halland til Ebbe Piik for en gæld på 120 

skilling grot.
Original i det svenske rigsarkiv.

Erland Mathiasson til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, 
hilsen evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg i sand
hed står i skyld og gæld til den strenge og hæderlige ridder, nærværende brev
viser herr Ebbe Piik eller hans sande arvinger for 120 skilling groter fra Tours 
i gamle groter og kronede sterlinger, som skal betales i samme værdi. For 
denne sum sølv skøder og oplader jeg til samme herr Ebbe eller hans rette 
arvinger alt mit gods i Nørrehalland og ligeledes det nedenfor anførte gods 2), 
nemlig en gård i Hakest ad i Faurås herred, to gårde i Köp i Tvååker sogn i 
Himle herred, to gårde i Tyllered i samme sogn, en gård i Järnmölle i samme 
sogn, en gård i Fastarp i samme sogn og to gårde i Statarlaås i samme sogn 
med alle dets rørlige og urørlige tilliggender, vådt og tørt, hegnet og uhegnet, 
nært eller fjernt, med agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, at besidde
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med rette evindelig; denne betingelse er aftalt, at hvis der lægges hindringer 
i vejen med hensyn til det nævnte og det omtalte gods, eller det tilbagekaldes 
fra samme herr Ebbe eller hans rette arvinger i kraft af streng håndhævelse 
af landets rette love, da forpligter jeg mig og mine rette arvinger med dette 
brev til efter hans eget udsagn og uden på nogen måde at anvende hårkløveri 
eller gøre indsigelse at holde ham og hans rette arvinger skadesløse for ethvert 
tab i medfør af denne skødning og opladelse af nævnte gods. Til vidnesbyrd 
herom og om skødningen er mit segl hængt under dette brev tillige med segl 
tilhørende de velbyrdige mænd, herr Atte, sognepræst i Vårnamo, Bengt 
Bruddsson og Peter Knoppe. Givet i det Herrens år 1364 pinselørdag.

*) i originalbreve af 27. maj og 27. august 1364, nr. 107 og 141, nævnes Ebbe Piik 
uden riddertitlen; først 1365 29. juli, jf. nr. 271, betegnes han som sådan. Muligvis er et 
x udfaldet i dateringen. - 2) jf. 1351 4. september, DRB III 3 nr. 473.

99 1364. 15. maj. Avignon.
Kong Valdemar 4. Atter dag ansøger pave Urban 5. om, at en tidligere 

indgiven supplik til fordel for Didrik Vrese trods modstand fra det pavelige 
kancellis side må blive forstået således, at Didrik skal have ventebrev på en 
af de store præbender i Dorpat.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Højhellige fader. Eftersom der for nylig blev indgivet en ansøgning til 
Eders Hellighed om, at I skulde providere Didrik Vrese, kannik i Dor

pat, med et kanonikat med ventebrev på en præbende, selv om den var en 
af de store ved kirken i Dorpat, og denne ansøgning blev signeret med Eders 
hellige hånd1), og eftersom der ifølge kancellibrug2) ikke kan udfærdiges 
brev angående en stor præbende, ansøger Eders hengivne søn Valdemar, Dan
marks konge, ydmygt Eder, hellige fader, om, at I, hellige fader, vil værdiges 
at lade udfærdige et brev på en af de store præbender med alle ‘uanset’ og 
bestemmelser, som er indeholdt i den supplik, som er signeret af Eder, hellige 
fader, og befale, at den ekspederes under vedkommende suppliks datum3). 
Lad det ske. B. Givet i Avignon den 15. maj i det andet pontifikatsår.

1) jf. supplik <4) i nr. 73. - 2) den anførte supplik er på dette punkt forkert formu
leret, idet den udsiger, at Didrik allerede har opnået omtalte kanonikat med ventebrev 
på en stor præbende i Darpat, jf. også nr. 77. - 3) dette sidste ønske tages der ikke 
hensyn til, jf. nr. 100.
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1364. 15. maj. Avignon. 100
Pave Urban 5. meddeler Didrik Vrese, kannik i Dorpat, at han providerer 

ham med et kanonikat med ventebrev på en af de store præbender ved kirken 
i Dorpat1), uanset at han fører proces ved kurien om et kanonikat og en mel
lemstor præbende ved samme kirke og har et kanonikat og en præbende 
ved kirken i Reval samt sidder inde med sognekirken i Goldenbeck i Øsel 
stift. Han skal dog, når han opnår den store præbende i Dorpat, give afkald 
på sognekirken i Goldenbeck, kanonikatet og præbenden i Reval samt på det 
omstridte kanonikat og den mellemstore præbende i Dorpat.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

x) jf. supplikken i nr. 99. Samme dag udfærdigedes indførelsesbrev til fordel for 
Didrik, stilet til bispen af Lübeck og til dekanerne ved kirkerne St. Agricol og St. Pierre 
i Avignon.

1364. 17. maj, Rep. nr. 2726, se 1364. 24. maj, nr. 102.

1364. 17. maj. Avignon. 101
Pave Urban 5. overdrager Konrad v. Elten, baccalaureus i medicin, et ka

nonikat ved kirken i Bardowiek og giver ham ventebrev på en af de store 
præbender sammesteds, uanset at han sidder inde med sognekirken i Tved i 
Odense stift, som han dog derefter skal give afkald på.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

r | ^il vor elskede søn Konrad v. Elten, kannik ved kirken i Bardowiek, Ver- 
den stift, baccalaureus i medicin, hilsen o. s. v.

Din boglige viden, Din vandel i dyd og ærbarhed og Din retskaffenheds 
øvrige fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige 
mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig nådig gavmildhed. Idet vi derfor 
i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig, som har præ- 
stegrad, en særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kano
nikat ved kirken i Bardowiek, Verden stift, i hvilken der findes store, mel
lemstore og små præbender, med fuld kanonisk ret og giver Dig det ved 
provision. Hvis en præbende, nemlig en af de nævnte store præbender, for 
tiden er ledig i nævnte kirke, eller når den bliver ledig, og Du eller Din dertil
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lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at Du 
eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter 
at godtage den, reserverer vi den til apostolisk overdragelse til Dig, at over
drage Dig med alle rettigheder og tilbehør efter denne godtagelse (------ ) 2),
uanset at Du vides at sidde inde med sognekirken Tved i Odense stift, hvis 
indtægter ifølge indtægtsangivelsen 3 ), som det forsikres, ikke overstiger en 
årlig værdi af 18 guldfloriner. Men det er vor vilje, at Du, således som Du 
af egen drift har erklæret Dig villig til, så snart Du i kraft af dette brev ukæret 
har opnået nævnte kanonikat og præbende, skal afstå fornævnte sognekirke, 
som Du som fornævnt sidder inde med, og den erklærer vi derefter at være 
for aldeles ledig. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, pro
visions-, reservations-, forbuds-, bestemmelses- og viljesbrev o. s. v. Givet i 
Avignon den 17. maj i vort andet pontifikatsår 4).

i) jf. supplikken, nr. 20. - 2) for de forkortede formler se nr. 81. - 3) jf. DRB III 5 
nr. 24 note 3. - 4) samme dag udfærdigedes indførelsesbrev til fordel for Konrad, stilet 
til abbeden i St. Michaeliskloster i Lüneburg og til dekanerne ved kirkerne i Ramelsloh 
og St. Agricol i Avignon.

102 1364. 24. maj.
Jakob Pedersen Spink, forstander for Roskilde St. Clara kloster, frafalder 

alle fremtidige krav mod klostret.
Original i den arnamagnæanske samling.

Jakob Pedersen, kaldet Spink, nuværende forstander for nonnerne i St. 
Clara kloster, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, hvem det angår eller i fremtiden vil kunne angå, skal vide, at jeg med 
dette brev erklærer abbedissen søster Edelheid og hele nonnesamfundet i St. 
Clara kloster i Roskilde samt alle og enhver af dem, der i kraft af en tjener
gerning hører til fornævnte nonnesamfund, for at være ganske kvit, fri og und
skyldt for alle krav fra mig eller mine arvingers side, som i medfør af en hvil
ken som helst forpligtelse, indgået på deres vegne, måtte kunne rejses mod 
dem eller deres efterfølgere til enhver tid. Givet i det Herrens år 1364 på fre
dagen efter 1) trinitatis under mit segl tillige med min elskede frænde Alek
sanders segl.

x) gengivet efter super i betydningen udover, jf. Christian I’s Diplomatarium 5: 
søndagh ouer atte daghe.
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103 1364. 25. maj.
Klemens Absalonsen, kannik i København, pantsætter sin ret i et stenhus 

og en toft nord for slagt erb oderne til Vor Frue kirke sammesteds.

Afskrift i rigsarkivet.

Klemens Absalonsen, kannik i København, til alle, til hvem dette brev når, 
. hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til Vor Frue kirke i 
København eller dens forstandere, de til enhver tid værende, for........ 1) 
mark lødigt sølv lybsk, nemlig halvpenninge og sterlinger. For denne sum pen
ge overgiver jeg til fornævnte kirke og dens forstandere og oplader jeg til sam
mes hånd al ret, som jeg har i et stenhus med dets toft liggende nord for slag- 
terbodeme på det vilkår, at alle.........1) indkomster hidrørende fra samme hus 
og toft skal tilfalde ovennævnte kirke fra nu førstkommende mikkelsdag, uden 
at de må medregnes i gældens hovedstol, indtil fornævnte sum penge fuldt ud 
af mig er betalt til fornævnte kirke eller dens forstandere. Til vidnesbyrd her
om er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode 
mænd Asser Fadersen og Lars Bosen, mine medkanniker. Givet i det Herrens 
år 1364 lørdagen efter Kristi legems fest.

1) lakune i afskriften.

1364. 25. maj. Lübeck. 104
Reces af hansedagen i Lübeck (udtogt.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling (lybsk eksemplar); navneliste og den 

afvigende tekst i 2. spalte efter eksempler i Rostockarkivet.

Idet Herrens år 1364 25 maj, som 
var lørdagen i ugen efter Kristi 
legemsdag, forsamledes søstædernes 

rådmænd i Lübeck; fra Rostock: 
Arnold Kröpelin, Johan v. Kyritz og 
Gerwin Wilde, fra Stralsund: Her
man v. Rode, Bertram Wulflam og 
Ludolf v. Kulpe, fra W'ismar: Johan 
Dargetzow og Andreas Bukow, fra 
Greifswald: Henrik Schuppelenberg 
og Johan Bokholt, fra Stettin: Ever-

Idet Herrens år 1364 lørdagen 
efter Kristi legemsdag forsamle
des søstædernes rådsudsendinge i Lü

beck; fra Lübeck: Jakob Pieskow, 
Herman v. Wickede, Bertram Vor
rad, Johan Pleskow, Segebod Cris
pin, Johan Pertzeval og Bernhard 
Oldenborg, fra Rostock: Arnold 
Kröpelin, Johan v. Kyritz og Gerwin 
Wilde, fra Stralsund: Herman v. 
Rode, Bertram Wulflam og Ludolf
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hard v. Stade, fra Kolberg: Johan 
Borwold og Henning Gemelin, fra 
Stargard: Henning Petershagen og 
Povl Mallin, fra Kiel: Johan Lange 
og Johan Visch den yngre, fra Lü
beck: Jakob Pleskow, Herman v. 
Wickede, Bertram Vorrad, Segebod 
Crispin, Johan Pertzeval og Bern
hard Oldenborg.

v. Kulpe, fra Wismar: Johan Dar
getzow, og Andreas Bukow, fra 
Greifswald: Henrik Schuppelenberg 
og Johan Bokholt, fra Stettin: Ever
hard v. Stade, fra Kolberg: Johan 
Borwold og Henning Gemelin, fra 
Stargard: Henning Petershagen og 
Povl Mallin, fra Kiel: Johan Lange 
og Johan Visch den yngre.

(1) Først blev der sendt rådmænd fra stæderne, nemlig een fra hver stad, 
til Hamburg, hvor de, da de var kommet dertil, bad om at få den told igen, 
som var taget med urette. Hertil svarede de, at de ikke har taget nogen told 
med urette, men at de har oppebåret tolden i overensstemmelse med den ind
gåede overenskomst; og senere, da de var blevet underrettet om, at de fra 
Gotland var medlemmer af den tyske hanse 1) og ikke kongen af Danmarks 
undersåtter, har de ladet alt gods, som kom fra Gotland, passere uden told, 
når blot der blev forevist dem et skriftligt vidnesbyrd om, at der var gjort fyl
dest for tolden af det pågældende gods på Gotland.

(2) Fremdeles med hensyn til de forhandlinger, der havde været ført med 
hertugen af Stettin angående en våbenstilstand, syntes det dem fra Hamburg, 
at det vilde være tilrådeligt, at der først blev forhandlet om en våbenstilstand 
eller et forlig, førend et forsvarsforbund blev forsøgt indgået.

<3-5).......... 2)
(6) mangler. (6) Fremdeles med hensyn til de

rostockiske fanger skal det stå til af
gørelse af rådmændene for hanse- 
stæderne 3).

(7-9).......... 4)
(10) Herom skal rådsudsendingene fra Stralsund og Greifswald, som 

sendes til hertug Barnim den yngre, forhandle: For det første, at de vil give 
ham bemyndigelse til efter mundtlig forhandling med begge parter at tilveje
bringe et forlig eller en våbenstilstand, som han anser for passende, mellem 
de Danskes konge og hans mænd på den ene og søstæderne på den anden side 
hvorved de (søstæderne) vil være godt sikrede og beskærmede. Og Rostocks 
og Wismars rådmænd henviste sagen til drøftelse i deres råd, idet de tilføjede, 
at de havde en herre 5), hvem de ikke kunde nægte hjælp, og for hvem de 
ikke kunde lukke deres havn, hvis han vilde bekrige de Danskes konge.
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(11-12).........6)
(13) Fremdeles blev der i overensstemmelse med herr Alards7) ærinde 

givet lejde til de Danskes konges råder i stædernes havne til foromtalte for
handlinger.

(14) Fremdeles skal enhver drøfte i sit råd, hvorvidt man - hvis der kan 
tilvejebringes et forlig med de Danskes konge - vil optage dem fra Preussen 
og rådmændene i de østlige stæder og i andre stæder, som intet har bidraget 
til krigen, i fornævnte forlig eller våbenstilstand, så at de kan svare herpå til 
næste hansedag.

(15) Fremdeles må ingen af søstæderne tillade, at noget udføres fra deres 
havn i tiden fra nu og indtil St. Hans dag, med undtagelse af dem fra Kol- 
berg, som kan udføre deres salt til Preussen.

<16-17).........8)
(18) Fremdeles hvis de Danskes konge eller hans mænd vil belejre en af 

søstæderne eller hærge på dens havn, skal enhver af søstæderne sende så 
mange væbnede mænd og skibe til hjælp for den pågældende stad, som for
svarsoverenskomsten foreskriver hver enkelt stad 9). Og hvis en af stædeme 
ikke kan bringe denne hjælp med skib, skal den bringe den ad landevejen 
eller hjælpe den belejrede eller indesluttede stad med gods og rede penge i 
overensstemmelse med, hvad stæderne da måtte blive enige om, og det kan 
synes rimeligt efter det fastsatte kontingent bevæbnede mænd.

(19) mangler. (19) Fremdeles blev oldermæn-
(20-21).........11) denes i Brügges brev læst op. Dette

er navnene på dem, som imod stæ
dernes breve og hansekøbmandens 
forbud sejlede bort. For det første 
.........10) Fremdeles Bernhard Wale 
den ældre fra Trelleborg, fremdeles 
Bernhard Wale den yngre fra Trelle
borg, fremdeles Bernhard Scheele 
Hemmingsen sammesteds ... Frem
deles Gerhard Andersen fra Treile- 
borg.

x) jf. Visbys skrivelse af 1362 15. december, DRB III 6 nr. 257. - 2) § 3 indeholder 
cn kort erklæring fra Hamburg om, at der ikke foreligger noget om landsherrernes stil
ling, § 4 at staden tilråder afhændelsen af Borgholm, og § 5 at staden forbeholder sig 
sin stilling til forbundet. - 3) ni. hvorvidt Rostock skal have hjælp til at udløse sine 
fangne borgere i Danmark, jf. nr. 150. - 4) § 7 handler om afregning for krigsomkost-
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ningerne, § 8 om hertugen af Stettins strid med Wismar og § 9 om nyudfærdigelse og 
besegling af forbundstraktaten 1361 9. september, jf. beskrivelsen i Dipi. Dan. 3. rk. 
VI s. 82, ifølge hvilken Hamburgs, Bremens og Kiels segl mangler. - 5) hertug Albrecht 
2. af Mecklenburg. - 6) § 11 gentager i stærkt forkortet form § 10 (kun i Rostockeks- 
emplaret), og § 12 nævner Niclaus Vemerlings sag, jf. DRB III 6 nr. 337 § 19. - 7) 
Alard var staden Stralsunds notar, jf. Hanserec. I 224 note 2 og ndf. nr. 317 § 4. - 8) 
§ 16 handler om flandersk overtrædelse af handelsforbuddet og § 17 om Borgholms 
indløsning. - 9) jf. DRB III 6 nr. 82. - 10) ialt nævnes 33 skippere. - 11) § 20 og 22 
drejer sig om regnskabet for krigsomkostningerne og § 21 om Borgholm og dens frem
tidige stilling.

105 [1364. Efter 25. maj].
Hertug Erik 2. af Sachsen meddeler Lübeck, at det danske rigsråd gerne 

vil forhandle og tilbyder sin medvirken.

Optaget i nr. 106.

I skal vide, at vi har talt med Danmarks riges råd, således som vi også 
tidligere har meddelt Eder. Og de har svaret os så, at de vil gå ind på 

forlig og gerne gøre, hvad ret og billighed forlanger; og de vil gerne holde 
dagtingninger herom med Eder og stille garantier. Og også os syntes det at 
være nyttigt; thi kan vi arbejde og gøre noget for, at I bliver udsonet med vor 
herre og med riget, gør vi det gerne. Og Eders vilje i det anliggende, meddel 
os den i tide. Vi frygter ellers anden skade o. s. v.

106 [1364. Efter 25 maj]1).
Rådet i Lübeck sender en afskrift af hertug Erik 2. af Sachsen-Lauenburgs 

brev (nr. 105) til Stralsund med anmodning om at fremskynde forhandlin
gerne med hertug Barnim 4. den yngre af Stettin, da både hertug Erik og 
Valdemar Sappi har tilbudt forhandlinger med det danske rigsråd.

Original i Stralsundarkivet.

Venskabelig hilsen tilforn2). I skal vide, elskede rådmænd, at herr Erik, 
hertug af Sachsen, for nylig har sendt os et brev, hvis ordlyd ord til an
det følger i dette brev: I skal vide, at vi har talt (o.s.v. = nr. 105). Derfor bøn

falder vi Eder, gode rådmænd, indtrængende om, at I, så godt I kan, brin
ger de forhandlinger, I har påtaget Eder at føre med den herre hertugen 3) til 
en afslutning, så at I snart derefter kan sende os et indholdsrigt svar, eftersom 
vi, hvis disse forhandlinger på grund af nævnte herr hertug på noget punkt 
skulde føre til et utilfredsstillende resultat, da vil kunne påbegynde lignende
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forhandlinger med fornævnte hertug af Sachsen. Thi også herr Valdemar 
Sappi har rettet et brev af lignende ordlyd, som foran er anført i herr hertug 
Erik af Sachsens brev, til herr bispen af Lübeck, hvilket samme herr biskop 
har sendt os i samme hensigt. Lev vel i Kristus. Givet under vort sekret.

Rådmændene i staden Lübeck.

1) de forhandlinger, Stralsund fører, foregår sikkert i kraft af bemyndigelsen i re
cessen af 25. maj, nr. 103 § 10 og 11. - 2) adressen står på brevets bagside: Overrækkes 
til de hæderværdige og gode mænd, de herrer rådmænd i staden Stralsund, vore 
elskede venner. - 3) d. v. s. hertug Barnim 4. af Stettin.

1364. 27. maj. Halmstad. 107
Peder Brahe mageskifter til Ebbe Piik alt sit gods i Släps sogn i Fjäre herred 

mod gods i S onder halland.
Original i Uppsala universitetsbibliotek.

Jeg Peder Brahe hilser alle, der ser dette brev, evindelig med vor Herre.
Det skal være vitterligt for alle, at jeg har overladt og givet den beskedne 

mand Ebbe Piik alt det gods, som jeg ejer i Släps sogn i Fjäre herred, nemlig 
Särö og alt det andet, som jeg ejer i fornævnte sogn, med alle tilliggender 
uden undtagelse, vådt og tørt, indengærde og udengærde, for det gods, som 
han overlod mig i Sønderhalland. Og jeg afhænder det nævnte gods, nemlig 
Särö og det, der ligger dertil, fra mig og mine arvinger til ham og hans ar
vinger til evig eje med al den ret, som jeg har dertil. Til vidnesbyrd om og 
stadfæstelse på dette brev er der herunder hængt segl tilhørende de hæder- 
værdige mænd, nemlig Peder Due, Niels Sture og Erik Kjeldsen, sammen 
med mit eget. Givet i Halmstad i det Herrens år 1364 mandagen efter Kristi 
legemsdag.

1364. 28. maj. 108
Niels Holgersen skøder sit gods i Kvarnby til Jens Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

Niels Holgersen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev har solgt 

og skødet mit gods i Kvarnby til den velbyrdige mand Jens, kaldet Lund, og 
at jeg har opladt det til hans hånd, hvilket gods består af en toft kaldet ‘hus- 
toft’ og femtedelen af et bol, som kaldes ‘femtingsbol’, med alle jorder, kaldet 
‘lemmejord’, som jeg har sammesteds, med alle dets tilliggender, agre, enge,
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græsgange, vådt og tørt, til alle de fire markeskel, og at jeg med dette brev er
kender at have modtaget fuld betaling af ham for samme, hvorfor jeg med 
dette brev fast forpligter mig og mine arvinger til at hjemle samme Jens 
Lund og hans rette arvinger fornævnte gods med alt, som ovenfor er nævnt, 
såvel efter tre års forløb som inden, og at fri- og frigøre det fra krav fra 
hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev til
lige med segl tilhørende de gode mænd Erik Pedersen af Villie og herr Jakob, 
præst, sognepræst ved Tjustorp kirke. Givet i det Herrens år 1364 tirsdagen i 
ugen efter Kristi legemsfest.

109 1364. 31. maj.
Optegnelse i det pavelige kammer om, at Guido de Cruce, ‘det apostoliske 

sædes nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger’, har indbetalt 4000 flo- 
riner gennem handelshuset Alberti Antiqui i Firenze1).

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

*) om Guidos indsamlinger i Norge se breve af 1364 25.-26. juni, Dipi. Norv. IV 
339 nr. 442-43; Dipi. Svec. VIII 531 nr. 7017-18. 1364 6. november får han pålæg om 
yderligere at indbetale 12000 floriner til kammeret, Dipi. Norv. XVII 105 nr. 135-36, 
Acta Pont. Svec. I 704 nr. 690-91 Acta Pont. Dan. I 278 nr. 610-11; Dipi. Svec. VIII 
592 nr. 7088-89.

110 1364. Efter 4. juni.
Det engelske skatkammer udbetaler 100 skilling til væbneren Stephen 

Romylow til dækning af hans udgifter i Dover, da han på kong Edvard 3.S 
befaling afventede kongen af Danmarks ankomst.

Originalregnskab i London, Public Record Office.

Specificeret regnskab, aflagt af Stephen Romylow, kongens væbner, for de 
dagpenge og udgifter, han har haft på en rejse, hvor han tog til Dover, 

opholdt sig der og efter kongen af Englands befaling afventede kongen af 
Danmarks ankomst. Samme Stephen afregner 100 skilling i dagpenge fra 
tirsdag efter trinitatis, nemlig den 21. maj i det 38. regeringsår1), på hvilken 
dag han påbegyndte sin rejse fra staden London til nævnte by Dover for at 
udføre nævnte hverv, og indtil næstfølgende 4. juni, på hvilken dag han 
vendte tilbage til London, d. v. s. 15 dage, første og sidste dag medregnet, 
idet han for det fornævnte tidsrum får 6 skilling og 8 denarer pr. dag.

1) Edvard 3.S 38. regeringsår begyndte 1364 25. januar.
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1364. 6. juni. Avignon. 111
Kong Valdemar 4. Atter dag ansøger pave Urban 3. om, at hans kapellan 

og kansler Henrik Vogt, dekan i Verden, må få kanonikat, præbende og de
kanat ved kirken i Hildesheim, som er blevet ledige ved den hidtidige inde
haver Gerhard v. d. Berges valg til biskop i Verden.

Afskrift i de pavelige supplikre gistre.

Eders hengivne søn Valdemar, Danmarks konge, ansøger Eders Hellighed 
om, at I, idet I viser ham en særlig nåde med hensyn til hans elskede 

kapellan og kansler Henrik Vogt, dekan ved kirken i Verden, vil værdiges at 
reservere det kanonikat og den præbende samt dekanatet ved kirken i Hildes
heim, hvilke Gerhard v. d. Berge, udvalgt biskop i Verden, sad inde med, når 
de ved den forestående indvielse af samme Gerhard eller efter udløbet af tids
fristen for bispevielse 1) eller på enhver anden måde — dog undtaget, hvis 
denne Gerhard afgår ved døden - måtte blive ledige, til overdragelse til sam
me Henrik, uanset at han vides at sidde inde med dekanatet i Verden kirke 
samt med kanonikater og præbender ved denne og ved kirken i Bardowiek, 
hvilket dekanat han er rede til at afstå, når han o. s. v. 2), med de øvrige 
‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser i overensstemmelse med formular. 
Givet i Avignon den 6. juni i det andet pontifikatsår.

x) kanonisk ret foreskriver, at en electus skal bispevies inden tre måneder efter stad
fæstelse af valget, jf. Hinschius II 676. - 2) d. v. s. når han er kommet i ukæret besid
delse af det anførte.

1364. 6. juni. Avignon. 112
Pave Urban 3. meddeler Henrik Vogt, dekan i Verden, at han ‘af hensyn 

til vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, som 
i dette anliggende ydmygt har indgivet en ansøgning1) til os for Dig, hans 
elskede kapellan og kansler’, reserverer det kanonikat og den præbende samt 
dekanatet ved kirken i Hildesheim, som den udvalgte biskop Gerhard af 
Verden hidtil har siddet inde med, til overdragelse til ham. Henrik skal dog 
give afkald på dekanatet i Verden, men må fortsat beholde sine kanonikater 
og præbender ved kirkerne i Verden og Bardowiek.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

i) jf. nr. in. Samme dag udfærdigedes indførelsesbrev til fordel for Henrik, stilet 
til dekanerne ved St. Agricol i Avignon og ved kirkerne i Ramelsloh og i Bardowiek.

3. række. VII. — 7
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113 1364. 10. juni. Avignon.
Johan Treptow, præst i Schwerin stift, ansøger pave Urban 5. om, at der 

i det provisionsbrev, der i henhold til den bevilgede supplik (cf. (27) i nr. 
40) skal udstedes, må blive indsat en passus om, at det omtalte ærkedegne- 
dømme i Scheesel ved kirken i Verden var ledigt ved den forhenværende 
indehavers død uden for kurien eller eventuelt måtte være ledigt på enhver 
anden måde, da denne passus ved en fejl fra kong Valdemars skrivers side 
var udeladt i supplikken.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Højhellige fader. Da Eders Hellighed ved anden lejlighed efter kongen af 
Danmarks ansøgning providerede Eders hengivne Johan Treptow, 

præst i Schwerin stift, med ærkedegnedømmet i Scheesel ved kirken i Verden 
med ventebrev på præbende, men eftersom der ved forsømmelighed og fejl 
fra nævnte konges skrivers side ikke var indsat denne passus i supplikken: 
nemlig at foromtalte ærkedegnedømme var ledigt efter Bernhard Snakenbekes 
død uden for kurien eller på en hvilken som helst anden måde, ansøger om
talte Johan derfor Eders Hellighed om, at nævnte passus må blive indsat i 
brevet angående omtalte nådesbevisning 1), så at Eders store velvillige nåde 
med hensyn til fornævnte Johan må få sin virkning. Lad det ske. Uden anden 
læsning. Lad det ske. B. Givet i Avignon den 10. juni i vort andet pontifi
katsår.

i) indførelsesbrcvet, dateret 1364 10. juni og stilet til abbeden i Doberan, dekanen i 
Schwerin og sakristanen i Avignon, findes i Reg. Aven. 157 f. 207V ep. 29 med taksten 
XVII 1/2, trykt Acta Pont. VII 114 nr. 5444 (fejlagtigt under 1364 g. marts). Det 
indeholder den ønskede passus og omtaler i overensstemmelse med den oprindelige 
supplik Johan Treptow som kong Valdemars 'elskede kapellan .

114 1364. 16. juni.
Jens Pedersen af Svinninge, væbner, og hans hustru Benedikte overdrager 

Undløse kirke 10 ørtug skyld  jord i Østrup med undtagelse af fire ørtug jord 
i Amosen.

Afskrift i den arnamagnæanske samling.

Jens, kaldet Pedersen, af Svinninge, væbner, og hans højt elskede ægtefælle 
ved navn Benedikte til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig.
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Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at vi efter selv at have over
vejet sagen, efter vor klare vilje og til vore sjæles frelse har overdraget 10 
ørtug skyld  jord i Østrup i Undløse sogii med alt tilliggende dertil, tørt og 
vådt, rørlig og urørligt, uden undtagelse, uanset dets benævnelse, med und
tagelse af fire ørtug jord i Åmosen, til ovennævnte kirke i Undløse til evig 
besiddelse, når vi er døde, på den betingelse, at omtalte kirkes værger eller 
sognepræster årligt, så længe pirken består, af indtægterne af omtalte gods 
skal sørge for tre vokslys, nemlig en fakkel til ære for Kristi legeme, og et 
lys til ære for den hellige' jomfru og et til ære for den hellige Laurentius. Men 
hvis omtalte indtægter beløber sig til mere, skal de overgå til brug for oven
nævnte kirke; dog forudsat, at vi i vor levetid frit skal oppebære ovennævnte 
indtægt til vort brug. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette 
brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige herrer, herr Niels, kaldet Due, 
dekan i Roskilde, og herr Jens Nielsen, ridder, af Kragerup. Givet i det 
Herrens år 1364 på den hellige Vilhelms dag, Kristi glorværdige bekender.

1364. Omkr. 17. juni. 115
Kong Håkon af Sverige og Norge kvitterer Torkil Eringisleson og Jon 

Djåkn for det løsøre, som de havde haft i varetægt på borgen Varberg.
1. Registratur i Stockholm Kammararkivet (1586).

Kong Håkon af Sverige og Norges brev, hvormed han kvitterer Torkil 
. Eringisleson og Jon Djåkn for disse stykker fra hans nådes fadebur, 
som hans nåde havde overgivet dem på borgen Varberg: først tre stykker 

fløjl, broderet med engle, fem sengeomhæng med silkestriber, to lærredslage
ner, guldrandet med silke, to hovedpuder broderet med guld, to håndklæder 
af silke, to par flamske duge, sømmet med silke, et par duge, sømmet med 
silke, et par duge, sømmet med hvid tråd, fire håndklæder, en kandedug, et 
alterforhæng, et rødt dækken med sølvstykker, og otte store bannere, to små 
bannere, fire blå stykker, broderet med kroner og griffe, et vægtæppe med 
Jakobsskåle i tre stykker og et jægerhorn af tand, beslået med sølv, fremdeles 
en orlogsharnisk, et sværd og 7 par riddersporer, for hvilke stykker kong Hå
kon frigør og fritager dem.
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2. Registratur i det svenske rigsarkiv (omkr. 1685).

Kong Håkon af Sverige og Norges kvittering på husgeråd, som Torkil 
Eringisleson og Jon Djdkn leverede ham af hans fadebur på borgen Varberg. 
Givet omkring Botulfdag 1364.

116 1364. 21. juni. Stralsund.
Ærkebiskop Niels af Lund og bisperne Henrik af Roskilde, Povl af Århus 

og Mogens af Børglum samt 37 verdslige rigsråder bevidner og besegier den 
på kong Valdemars vegne indgåede våbenstilstandsoverenskomst med hanse- 
slæderne, at gælde indtil 1368 2. februar.

Original i Stralsund Stadtarchiv.

Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev og hører det læse, 
at der er blevet forhandlet og truffet aftale om en sikker våbenstilstand 

mellem os Valdemar, konge af Danmark, vort rige og alle herrer og folk, som 
er vore hjælpere, på den ene side — den blev på vore og vort riges vegne for
handlet af den højbårne fyrste Barnim den yngre, vor kære onkel, hertug af 
Stettin og fyrste af Rügen, og af hans tro mænd Wedege Buggenhagen, hans 
marsk, Engelke Manteufel, hans kammermester, riddere, og af vore tro mænd 
Fikke Moltke, gælker i Skåne, Kristian Kule, høvedsmand på vor borg Ål
holm, Ivar Nielsen, Oluf Bjørnsen og Benedikt v. Ahlefeld, riddere, vore 
og vort riges rådgivere, som vi har givet og giver fuldmagt til på vore og vort 
riges vegne at indgå en sådan våbenstilstand og at aftale, fuldføre, fuldbyrde 
og afslutte alle de artikler, der står skrevet nedenfor - og søstæderne og alle 
herrer og alle stæder, som er i den tyske hanse, stæder og folk, på den anden 
side. Dette blev på deres vegne forhandlet af den fornævnte fyrste Barnim, 
vor kære onkel, hertug af Stettin, hans tro mænd Wedege Buggenhagen, 
Engelke Manteufel, riddere, og af rådmændene fra Lübeck Johan Pertzeval, 
Simon Swerting, fra Wismar Johan Manderow, Johan Gletzow, fra Rostock 
Arnold Kröpelin, Johan v. Kyritz, Henrik Vrese, fra Stralsund Arnold Gol- 
denstede, Godeke Giese, Henrik Scheele, Bertram Wulf lam, fra Greifswald 
Everhard Rubenow, Henrik v. Lübeck, Henrik Schuppelenberg, Johan Bok- 
holt, fra Stettin Herman Pape, Henning Westfal, fra Kolberg Bertold Prete- 
min, Detlev Verchemin, Henning Gemelin, fra Stargard Henning Peters-
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hagen, Henning Rodewold, fra Anklam Flore v. Wene, Henrik Vos, fra Kiel 
Herman Schreye, alle med fuldmagt på stædernes vegne. Denne tilsikrede 
våbenstilstand skal begynde nu med det samme og skal vare indtil vor kære 
Frues fest ved kyndelmisse og videre i de tre umiddelbart påfølgende år, hele 
dagen ud, på enhver måde, som det står skrevet nedenfor. (1) At alle folk, 
der på begge sider er omfattet af den, og som den vedrører, må i løbet af 
denne våbenstilstand trygt i handelsøjemed eller på anden vis søge til vort 
rige og vore lande og til de stæder, der er omfattet af den, og indføre og ud
føre, købe og sælge, således som købmænd uden svig plejer at gøre, således 
som det står skrevet nedenfor. Ligeledes må alle købmænd, som er i den tyske 
hanse, og som vil være med i denne våbenstilstand, søge til alle markeder for 
at salte sild og købe alle varer, idet der ikke skal afkræves dem mere end der 
herefter står skrevet. (2) Fremdeles så må søstæderne og hver enkelt stad 
taget for sig på årsmarkederne i landet Skåne — hvis de har fed der - vælge 
og indsætte en dommer eller foged, der passer dem, blandt deres egne. Og 
enhver foged må på sit fed dømme i alle forseelser og trætter, der forekommer 
der, og som vedrører hans borgere og købmænd eller deres udsendinge samt 
alle dem, der ligger sammen med dem på deres fed, bortset fra de forseelser, 
der efter lybsk ret går på hals og hånd, og de, der straffes med bøder på fyrre 
mark skånsk. Hvad der ligger under fyrre mark, det skal de tyske fogeder 
pådømme. Hvad der medfører fyrre marks bøde og derover, det skal de dan
ske fogeder pådømme. Men den stad, der med gyldige breve kan bevise, at 
den har myndighed til at idømme højere straffe der, må bruge den ret. (3) 
Fremdeles bliver der rettet nogen sigtelse mod nogen, skal man desangående 
anklage ham for hans tyske foged, på hvis fed han ligger. Men bliver han gre
bet på fersk gerning, skal den danske foged pådømme det efter ret og nåde. 
(4) Fremdeles angående vor mønt så skal man, så længe der er penge i vor 
beholdning, ikke købe eller sælge med andre penge end med vor mønt. Men 
hvis de ikke forefindes, så kan de købe og sælge med guld og sølv uden brøde; 
og derudover skal man ikke anklage nogen for køb og salg med guld eller 
sølv, hvis han ikke bliver grebet på fersk gerning. (5) Fremdeles må de have 
egne vogne og foretage kørsler hermed; og af hver vogn skal de give vor dan
ske foged femten gamle groter i engelske og i lybske penninge og ikke mere. 
(6) Fremdeles så længe deres varer dersteds forbliver på vognene og ikke 
rører vandet, skal det være og anses for ‘unvorvaren’1), således at de kan give 
deres rette told deraf uden lovbrud. (7) Fremdeles når vogne, der kører til 
eller bort med varer, bryder sammen eller vælter med varerne i vandet eller
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på landjorden, skal og kan de læsse de varer på igen uden lovbrud; og va
rerne skal regnes for ‘unvorvaren’. Men farer eller kører nogle vogne vild, 
såsom til forkerte boder, skal det være u den. straf; og man må føre dem til- 
bage til deres rette sted, hvor de hører til. (8) Fremdeles må de have pramme 
der, og af hver pram skal de give ti skilling lybsk og ikke mere. Hvis end
videre nogen pram eller lægter med varer går på grund mellem land og ski
bene, må de bjærge de varer uden lovbrud, og de skal regnes for ‘unvorvaren’. 
(9) Fremdeles må de have deres egne fiskerskuder der, og af hver skude skal 
de give, så længe de er der, en halv lødig mark. (10) Fremdeles enhver frem
med udsending fra dem, der ingen fed har i landet, og som ligger på feddene, 
han skal være fri2); og over ham kan feddets foged dømme ligesom over sine 
borgere i enhver forseelse, således som det står skrevet foran. (11) Frem
deles skal enhver klædebod give for klædeskæren, køb og salg efter alenmål, 
af rester eller efter ‘laken’, større eller mindre 3), og for selve boden tre skil
ling grot og ikke mere. Rester, hele ‘laken’ og lærred må man sælge frit på 
feddene. Og den, som uden for feddene har sine egne standboder eller sin 
egen jord, hvor der står boder på, skal beholde dem, således som han hidtil 
har haft dem; og han skal deraf give, hvad han hidtil har givet. (12) Frem
deles skal enhver foged dømme over sine borgere, hvad enten de bor i klæde
boder, kramboder, (skoboder) 4), pelsmagerboder eller i alle andre boder, 
der ligger uden for deres fed, med så høj en domsmyndighed, som de har ret 
til. (13) Fremdeles hvis nogen af disse fornævnte borgere, købmænd eller 
deres udsendinge fra den tyske hanse begår nogen forseelse, skal ingen uskyl
dig mand undgælde for den; men den, der begår forseelsen, skal bøde for 
den selv; og samme lovbryders arvinger eller hans herre eller hans herres 
eller hans arvingers gods skal ikke undgælde eller bøde for den forskrevne 
forseelse. Desuden skal man på ingen måde drage den stad, hvorfra lovbry
deren kommer, til ansvar for den forskrevne forseelse. Desuden skal ingen 
stad komme lovbryderen til hjælp eller hjælpe ham bort med urette. (14) 
Fremdeles skal eller må ingen svend bortødsle eller forvirke sin herres gods, 
hvis han, så snart han kommer i land, siger til sin foged, på hvis fed han 
ligger, og desuden til to borgere, som kan bevidne det, om det er nødvendigt, 
at det er hans herres gods. (15) Fremdeles skal man ikke stævne nogen, der 
ligger på deres fed eller opholder sig på et sted, de har ret til, til dom på slot
tet eller andetsteds for sådanne sager, som det tilkommer deres fogeder at på
dømme, og som er under fyrre mark. (16) Fremdeles hvis de sender eller 
bringer nogen slags varer til vort rige Danmark eller til Skåne, som man ikke
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kan sælge der, må de føre det bort igen, hvorhen de vil, og de skal give deres 
rette told. (17) Fremdeles må enhver mand udskibe sine varer, når han vil, 
men kun indskibe dem ved dag, og han skal give sin rette told deraf. (18) 
Fremdeles når en mand lige ankommer til Skanør eller til Falsterbo eller 
andre steder i landet Skåne, kan han, før han kommer til sit herberg, eller når 
han vil sejle bort igen, gå med sine våben, uden at man skal tage våbnene 
fra ham eller afskatte ham derfor. (19) Fremdeles angående alle fanger på 
begge sider, som har truffet aftale (om løsepenge) og har stillet sikkerhed, de 
skal betale for deres fangenskab. De, der på begge sider har truffet aftale, men 
ikke stillet sikkerhed, eller de, der ikke har truffet aftale, skal kunne nyde godt 
af denne våbenstilstand. Ligeledes den, der før denne våbenstilstand på begge 
sider er henvist (til andre), han skal forblive henvist 5). De troløse må man 
kræve i indlager og afskatte. (20) Fremdeles skal Dunker fra Lübeck nyde 
godt af denne våbenstilstand. De fanger, som Lübeckerne har taget fra herr 
Valdemar Sappi, skal nyde godt af samme våbenstilstand. (21) Fremdeles 
skal alle aflagte løfter fra de fanger, der skal nyde denne våbenstilstand, gælde 
uanfægtet på begge sider uden argelist, som de gælder nu. (22) Fremdeles 
må de på hvert fed have tre kroer frit og tappe og udskænke alle drikke. (23) 
Fremdeles skal de, der vil fare eller komme til vort rige i løbet af denne vå
benstilstand, i sikkerhed fare og komme til vore stæder, havne, vande og 
lande og tilbage igen. (24) Fremdeles hvis nogen af disse stæders landsherrer 
bliver vor og riget Danmarks fjende i løbet af denne tid, så må staden yde 
sin herre det, som den er ham pligtig. Dermed skal våbenstilstanden og afta
len ikke være brudt. Hvis vi og vort rige til gengæld tilføjer den stad, der er 
sin herre behjælpelig i hans krig mod os og vort rige, nogen skade, skal af
talen og våbenstilstanden dermed heller ikke være brudt. Den stad, der vil 
være sin herre behjælpelig mod os og vort rige, skal meddele os det tre uger i 
forvejen i Vordingborg, og udsendingen skal have frit lejde frem og tilbage. 
(25) Fremdeles de, der har været disse stæders hjælpere, der er nævnt foran, 
i denne krig eller endnu er det, skal nyde godt af våbenstilstanden i vort rige 
Danmark og i Skåne ligesom de borgere, som hører hjemme i stæderne, og 
have fuld sikkerhed i løbet af denne våbenstilstand. Og alt det, som på begge 
sider er fremkommet som resultat af denne krig, skal på begge sider forblive 
i god beskyttelse og være i sikkerhed, så længe denne våbenstilstand varer. 
(26) Fremdeles skal vi og vore hjælpere på ingen måde tilføje de fornævnte 
stæder og deres hjælpere og alle købmænd, som er i den fornævnte hanse 
og vil være med i denne våbenstilstand, nogen skade i løbet af denne for-
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nævnte våbenstilstand. Desuden skal man ikke afskatte nogen med urette i 
løbet af denne forskrevne våbenstilstand. (27) Fremdeles hvis vi eller vore 
overtræder eller ikke overholder disse artikler eller nogen artikel, der er inde
holdt i denne våbenstilstand, skal vi eller vore inden tre måneder derefter 
genoprette det. Hvis vi eller vore ikke genopretter det, når vi bliver opfordret 
dertil af stæderne, så skal vi eller vort riges råd begive os til Prerow til møde 
med vor kære onkel, hertug Barnim af Stettin og fyrste af Rügen; og vi skal 
være villige til en mindelig eller en retslig afgørelse derom. Gør vi ikke det, 
så må samme vor kære onkel, hertug Barnim overholde det over for stæderne, 
som han med sine breve har beseglet. (28) Fremdeles vil vi med vort riges 
råd og med vore hjælpere i løbet af denne sikre aftale og våbenstilstand tro
ligt overholde og lade overholde alle de artikler, der står skrevet her foran, 
uden nogen argelist over for de fornævnte stæder, den almindelige købmand i 
den tyske hanse og alle deres hjælpere. Det samme skal de uden argelist over
holde over for os, vort rige og vore hjælpere til gengæld. Men når denne fred 
og våbenstilstand udløber, som foran skrevet står, så skal vi og vort rige, 
stæderne og den almindelige købmand i den fornævnte tyske hanse ikke være 
bundet af de foranskrevne artikler; og enhver af parterne skal og må være 
uhindret i sine rettigheder og i alle retssager. (29) Endvidere medtager vi i 
vor våbenstilstand den højbårne fyrste, vor kære herre Karl, det romerske 
riges kejser, de velbårne herrer Magnus og Håkon, hans søn, konger af rigerne 
Sverige og Norge, vore kære onkler, Erik, hertug af Sachsen, Bamim den 
ældre, hertug af Stettin, Bugislav, Barnim og Vartislav, brødre, hertuger af 
Stettin og fyrster af Rügen, Johan, biskop af Kammin, Valdemar og Henrik, 
hans søn, hertuger af Slesvig, Albrecht, hertug af Mecklenburg, og hans søn
ner, Johan, hans broder, hertug af Mecklenburg, og hans sønner, grev Adolf 
af Holsten, Hartvig Klenow og Detlev Godendorp, væbnere. Stæderne opta
ger i deres våbenstilstand vor fornævnte herre kejseren, Magnus og Håkon, 
hans søn, konger af Sverige og Norge, vore onkler Bamim den ældre, hertug 
af Stettin, Bugislav, Bamim og Vartislav, brødre, hertuger af Stettin, Johan 
biskop af Kammin, Albrecht, hertug af Mecklenburg, og hans sønner, Johan, 
hans broder, hertug af Mecklenburg, og hans sønner, Valdemar og Henrik, 
hans søn, hertuger af Slesvig, Henrik og Klaus, brødre, grever af Holsten, 
grev Adolf af Holsten, grev Adolf af Schauenburg, Giselbert og hans søn, 
herrer af Brunkhorst. De herrer, der vil være med i denne våbenstilstand, 
skal særskilt garantere deres våbenstilstand mellem begge parter inden først
kommende vor Frues himmelfart6). Kongen af Sverige og hans søn, skal
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garantere deres våbenstilstand i Skanør, hvis de vil. Hertug Albrecht af Meck- 
lenburg og hans broder hertug Johan af Mecklenburg og deres sønner skal 
garantere deres våbenstilstand i Dammgarten, hvis de vil. Hertug Erik af 
Sachsen skal garantere sin våbenstilstand i Krummesse med Lubeckerne på 
stædernes vegne på samme vor kære Frues dag. Grev Adolf af Holsten skal 
garantere sin våbenstilstand, hvis han vil, med Lubeckerne på stædernes vegne 
i Kurau for sig og sine, bortset fra dem, som af forskrevne hertug Bamim, 
vor onkel, og hans råd er blevet dømt at være undtaget fra aftalen 7). Her
tugerne af Slesvig, greverne Henrik og Klaus af Holsten, grev Adolf af 
Schauenburg og herrerne af Brunkhorst skal garantere deres våbenstilstand, 
hvis de vil, på Fyn. Alle andre herrer, der vil være med i denne våbenstilstand 
på begge sider, skal garantere deres våbenstilstand i Dammgarten inden for
nævnte vor Frues dag. Hvis der er nogen af herrerne eller af stæderne, der 
ikke vil være indbefattet i denne våbenstilstand, skal man gøre det vitterligt 
inden førstkommende mikkelsdag. For at alle og hver enkelt af disse forskrevne 
artikler stadigt, fast og ubrydeligt skal blive overholdt, har følgende aflagt 
løfte for os, vort rige og for alle vore hjælpere, som vil være med i denne vå
benstilstand, og aflægger med dette nærværende brev sammen med os på 
vore og vort riges og hjælperes vegne løfte til de samme stæder og deres hjæl
pere: de ærværdige mænd, fædre i Gud og herrer, herr Niels, ærkebiskop af 
Lund og Sveriges primas, herr Henrik, biskop af Roskilde, herr Povl, biskop 
af Århus, herr Mogens, biskop af Vendsyssel, Klaus af Limbæk, drost, Tue 
Galen, marsk, Fikke Moltke, gælker i Skåne, Valdemar Sappi, høvedsmand 
i Ribe, Ivar Nielsen, Esger Krog, høvedsmand i Randers, Erland Kalv, hø
vedsmand på Skanderborg, Peder Ivarsen, høvedsmand på Bygholm, Gunnar 
Jakobsen, høvedsmand på Kalø, Niels Esgersen, Niels Eriksen, Lydeke Skin
kel, høvedsmand på Nyborg, Niels Tuesen, Lyder Gesow, Eler Porsfeld, Erik 
Barnumsen, høvedsmand på Korsør, Jens Ever, høvedsmand på Kalundborg, 
Erik Sjællandsfar, høvedsmand på Søborg, Otze Bydelsbak af Jungshoved, 
Peder Grubbe, Niels Knudsen, Oluf Bjørnsen, Uffe Pedersen, Kristian Kule, 
høvedsmand på Ålholm, Heine Kabolt, Mathias Ketelhot, Henning v. Osten, 
Mads Falster, Anders Nielsen, Niels Ågesen, Peder Stigsen, Åge Ingvarsen, 
riddere, Niels Eriksen af Linde, Peder Nielsen, høvedsmand på Vordingborg, 
Peder Eskilsen, Jens Ebbesen og Tyge Puder, væbnere, der er os kære og tro. 
Til yderligere vished og større vidnesbyrd om alt dette er vort, vore fornævnte 
bispers, ridderes og væbneres segl - som er vort riges råders segl - med vort 
fulde og sande vidende hængt under dette nærværende brev, der er givet og
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skrevet i Stralsund i året 1364 efter Guds byrd fredagen nærmest før St. Hans 
døberens dag, da han blev født.

*) d. v. s. fri for beskyldning for toldsvig, jf. DRB II 7 nr. 373 note 2. - 2) jf. 1363 
7. september, DRB III 6 nr. 380, hvor kongen gør krav på, at sådanne personer faldt 
under dansk ret. - 3) klæde solgtes i ruller, ‘laken’, af forskellig størrelse, fastsat af klæde
lavene på oprindelsesstedet; for eks. var en ‘laken’ klæde fra Hertogenbosch 44 alen, 
jf. Schäfer, Das Buch des Lübeckischen Vogts auf Schonen, s. LXXX note 2. - 4) mgl. 
i denne tekst, men jf. nr. 117. — 5) jf. DRB III 6 nr. 244 note 3. - 6) 8. august. - 7) 
jf. nr. 127.

117 1364. 21. juni. Stralsund.
Hansestædernes genbrev til nr. 116.
Original i rigsarkivet.

Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev og hører det læse, 
at der er blevet forhandlet og truffet aftale om en sikker våbenstilstand 

mellem den højbårne fyrste Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, 
hans rige og alle herrer og folk, som er hans hjælpere, på den ene side - den 
blev på hans og hans riges vegne forhandlet af den berømmelige Barnim den 
yngre, hertug af Stettin og fyrste af Rügen, og af hans tro mænd Wedege 
Buggenhagen, hans marsk, Engelke Manteufel, hans kammermester, riddere, 
og af kongens tro mænd Fikke Moltke, gælker i Skåne, Kristian Kule, høveds
mand på hans borg Ålholm, Ivar Nielsen, Oluf Bjørnsen og Benedikt v. 
Ahlefeld, riddere, kongens og rigets rådgivere, som han har givet og giver 
fuldmagt til på sine og sit riges vegne at indgå en sådan våbenstilstand og at 
aftale, fuldføre og afslutte alle de artikler, der står skrevet i hans breve - 
og på den anden side os rådmænd fra søst æderne, nemlig Lübeck 1), Wismar, 
Rostock, Stralsund, Greifswald, Kolberg, Stettin, Anklam og Kiel, og alle 
herrer og stæder, som er i den tyske hanse, stæder og folk. Denne forhandling 
førte på vore vegne den fornævnte fyrste Barnim, hertug af Stettin, hans tro 
mænd Wedege Buggenhagen og Engelke Manteufel, riddere, og vi Johan 
Pertzeval og Simon Swerting, rådmænd i Lübeck, Johan Manderow, Johan 
Gletzow fra Wismar, Arnold Kröpelin, Johan v. Kyritz, Henrik Vrese fra 
Rostock, Arnold Goldenstede, Godeke Giese, Henrik Scheele, Bertram Wulf- 
lam fra Stralsund, Everhard Rubenow, Henrik v. Lübeck, Henrik Schup- 
pelenberg, Johan Bokholt i Greifswald, Herman Pape, Henning Westfal fra 
Stettin, Bertold Pretemin, Detlev Verchemin, Henning Gemelin fra Kolberg,
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Henning Petershagen, Henning Rodewold fra Stargard, Flore v. Wene, 
Henrik Vos fra Anklam og Herman Schreye fra Kiel, alle med fuldmagt på 
vore stæders vegne. Denne tilsikrede våbenstilstand skal begynde nu med det 
samme og skal vare indtil førstkommende vor kære Frues dag ved kyndel
misse og videre i de tre umiddelbart påfølgende år, hele dagen ud, på enhver 
måde, som det står skrevet nedenfor. (1) For det første, at alle folk, der på 
begge sider er omfattet af den, og som den vedrører, i løbet af denne våben
stilstand trygt i handelsøjemed eller på anden vis må søge til Danmarks 
rige og lande og havne og til vore stæder, der er omfattet af den, og indføre 
og udføre, købe og sælge, som købmænd uden svig plejer at gøre, således som 
det står skrevet nedenfor. Ligeledes må alle købmænd, som er i den tyske 
hanse, og som vil være med i denne våbenstilstand, søge til alle markeder for 
at salte sild og købe alle varer, idet der ikke skal afkræves dem mere end der 
herefter står skrevet. (2) Fremdeles må søstæderne og hver enkelt stad taget 
for sig på årsmarkederne i landet Skåne - hvis de har fed der - vælge og ind
sætte en dommer eller foged, der passer dem, blandt deres egne. Og enhver 
foged må på sit fed dømme i alle forseelser og trætter, der forekommer der, 
og som vedrører hans borgere og købmænd eller deres udsendinge samt alle 
dem, der ligger sammen med dem på deres fed, bortset fra de forseelser, der 
efter lybsk ret går på hals og hånd, og de, der straffes med bøder på fyrre 
mark skånsk. Hvad der ligger under fyrre mark, det skal de tyske fogder på
dømme. Men den stad, der med gyldige breve kan bevise, at den har myn
dighed til at idømme højere straffe der, må bruge den ret. (3) Fremdeles bli
ver der rettet nogen sigtelse mod nogen, skal man desangående anklage ham 
for hans tyske foged, på hvis fed han ligger. Men bliver han grebet på fersk 
gerning, skal den danske foged pådømme det efter ret og nåde. (4) Fremdeles 
angående kongens mønt så skal man, så længe der er penge i hans behold
ning, ikke købe eller sælge med andre penge end med kongens mønt. Men 
hvis de ikke forefindes, så kan købmændene købe og sælge med guld og sølv 
uden brøde; og derudover skal man ikke anklage nogen for køb og salg med 
guld eller sølv, hvis han ikke bliver grebet på fersk gerning. (5) Fremdeles 
må de have egne vogne og foretage kørsler hermed; og af hver vogn skal de 
give den danske foged femten gamle groter i engelske og i lybske penninge og 
ikke mere. (6) Fremdeles så længe købmændenes varer dersteds bliver på 
vognene og ikke rører vandet, skal det være og anses for ‘unvorvaren’2), 
således at de kan give deres rette told deraf uden lovbrud. (7) Fremdeles når 
vogne, der kører til eller bort med varer, bryder sammen eller vælter med
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varerne i vandet eller på landjorden, skal og kan de læsse de varer på igen 
uden lovbrud; og de varer skal regnes for ‘unvorvaren’. Men farer eller kører 
nogle vogne vild, såsom til forkerte boder, skal det være uden straf; og man 
må føre dem tilbage til deres rette sted, hvor de hører til. (8) Fremdeles må 
købmændene have pramme der, og af hver pram skal de give ti skilling lybsk 
og ikke mere. Hvis endvidere nogen pram eller lægter med varer går på grund 
mellem land og skibene, må de bjærge de varer uden lovbrud, og de skal 
regnes for ‘unvorvaren’. (9) Fremdeles må de have deres egne fiskerskuder 
der, og af hver skude skal de give, så længe de er der, en halv lødig mark. 
(10) Fremdeles enhver fremmed udsending fra dem, der ingen fed har i lan
det, og som ligger på feddene, han skal være fri 3); og over ham kan feddets 
foged dømme ligesom over sine borgere i enhver forseelse, således som det 
står skrevet foran. (11) Fremdeles skal enhver klædebod give for klæde
skæren, køb og salg efter alenmål, af rester eller efter ‘laken’, større eller min
dre4), og for selve boden tre skilling grot og ikke mere. Rester, hele ‘laken’ 
og lærred må man sælge frit på feddene. Og den, som uden for feddene har 
nogle standboder eller sin egen jord, hvor der står boder på, skal beholde dem, 
således som han hidtil har haft dem; og han skal deraf give, hvad han hidtil 
har givet. (12) Fremdeles skal enhver foged dømme over sine borgere, hvad 
enten de bor i klædeboder, kramboder, skoboder5), pelsmagerboder eller i 
alle andre boder, der ligger uden for deres fed, med så høj en domsmyndighed, 
som de har ret til. (13) Fremdeles hvis nogen af disse fornævnte borgere, køb
mænd eller deres udsendinge fra den tyske hanse begår nogen forseelse, skal 
ingen uskyldig mand undgælde for den, men den, der begår forseelsen, skal 
bøde for den selv; og samme lovbryders arvinger eller hans herre eller hans 
herres eller hans arvingers gods skal ikke undgælde eller bøde for den for
skrevne forseelse. Desuden skal man på ingen måde drage den stad, hvorfra 
lovbryderen kommer, til ansvar for den forskrevne forseelse. Desuden skal 
ingen stad komme lovbryderen til hjælp eller hjælpe ham bort med urette. 
(14) Fremdeles skal og må ingen svend bortødsle eller forvirke sin herres 
gods, hvis han, så snart han kommer i land, siger til sin foged, på hvis fed 
han ligger, og desuden til to borgere, som kan bevidne det, om det er nød
vendigt, at det er hans herres gods. (15) Fremdeles skal man ikke stævne no
gen, der ligger på deres fed eller opholder sig på et sted, de har ret til, til dom 
på slottet eller andetsteds for sådanne sager, som det tilkommer deres fogeder 
at pådømme, og som er under fyrre mark. (16) Fremdeles hvis de sender 
eller bringer nogen slags varer til vort rige Danmark eller til Skåne, som man
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ikke kan sælge der, må de føre det bort igen, hvorhen de vil; og de skal give 
deres rette told. (17) Fremdeles må enhver mand udskibe sine varer, når 
han vil, men kun indskibe dem ved dag, og han skal give sin rette told deraf. 
(18) Fremdeles når en mand lige ankommer til Skanør eller til Falsterbo eller 
andre steder i landet Skåne, kan han, før han kommer til sit herberg, eller 
når han vil sejle bort igen, gå med sine våben, uden at man skal tage våbnene 
fra ham eller afskatte ham derfor. (19) Fremdeles angående alle fanger på 
begge sider, som har truffet aftale (om løsepenge) og har stillet sikkerhed, de 
skal betale for deres fangenskab. De, der på begge sider har truffet aftale, men 
ikke stillet sikkerhed, eller de, der ikke har truffet aftale, de skal kunne nyde 
godt af denne våbenstilstand. Ligeledes den, der før denne våbenstilstand på 
begge sider er blevet henvist (til andre), han skal forblive henvist6). De 
troløse må man kræve i indlager og afskatte. (20) Fremdeles skal Dunker 
fra Lübeck nyde godt af denne våbenstilstand. De fanger, som Lübeckerne 
har taget fra herr Valdemar Sappi, skal nyde godt af samme våbenstilstand. 
(21) Fremdeles skal alle aflagte løfter fra de fanger, der skal nyde denne vå
benstilstand, gælde uanfægtet på begge sider uden argelist, som de gælder nu. 
(22) Fremdeles må de på hvert fed have tre kroer frit og tappe og udskænke 
alle drikke. (23) Fremdeles skal de, der vil fare eller komme til Danmarks 
rige eller til de fornævnte søstæder i den tyske hanse i løbet af denne våben
stilstand, på begge sider i sikkerhed fare og komme til riget, til stæderne, til 
havne, vande og lande og tilbage igen. (24) Fremdeles hvis nogen af disse 
stæders landsherrer bliver kongen af Danmarks eller hans riges fjende i løbet 
af denne tid, så må staden yde sin herre det, som den er ham pligtig. Dermed 
skal våbenstilstanden og aftalen ikke være brudt. Hvis kongen af Danmark 
eller hans riges mænd og indbyggere til gengæld skader den stad, der er sin 
herre behjælpelig i hans krig mod kongens og hans rige, skal aftalen og vå
benstilstanden heller ikke dermed være brudt. Den stad, der vil være sin herre 
behjælpelig mod kongen af Danmark og hans rige, skal meddele ham eller 
hans rige det tre uger i forvejen i Vordingborg, og udsendingen skal have 
frit lejde frem og tilbage. (25) Fremdeles alle de, der har været den fornævnte 
konges og hans riges hjælpere i denne krig eller endnu er det, skal nyde godt 
af våbenstilstanden i alle fornævnte søstæder og have fuld sikkerhed i løbet 
af denne våbenstilstand. Og alt det, som på begge sider er fremkommet som 
resultat af denne krig, skal på begge sider forblive i god beskyttelse og være i 
sikkerhed, så længe denne våbenstilstand varer. (26) Fremdeles skal vi råd- 
mænd fra de forskrevne stæder og vore hjælpere på ingen måde tilføje den
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fornævnte konge, hans rige og hans riges indbyggere og hjælpere, soin vil 
være med i denne våbenstilstand, nogen skade i løbet af denne fornævnte vå
benstilstand. Desuden skal man ikke afskatte nogen med urette i løbet af 
denne fornævnte våbenstilstand. (27) Fremdeles hvis vi eller vore overtræder 
eller ikke overholder disse artikler eller nogen artikel, der er indeholdt i denne 
våbenstilstand, skal vi eller vore inden tre måneder derefter genoprette det. 
Hvis vi eller vore ikke genopretter det, når vi bliver opfordret dertil af kongen 
eller hans riges råd, så skal vi eller vore begive os til Prerow til møde med 
den fornævnte højbårne Barnim, hertug af Stettin og fyrste af Rügen; og vi 
skal være villige til en mindelig eller en retslig afgørelse derom. Gør vi ikke 
det, så må samme hertug Barnim overholde det over for kongen eller riget, 
som han med sine breve har beseglet. (28) Fremdeles vil vi og vore hjælpere 
i løbet af denne sikre aftale og våbenstilstand og fred troligt overholde og lade 
overholde alle de artikler, der står skrevet her foran, uden nogen argelist over 
for denne fornævnte konge, hans rige og hjælpere. Det samme skal kongen, 
hans rige og alle hans hjælpere uden argelist overholde over for os, vore og 
vore hjælpere til gengæld. Men når denne fred og våbenstilstand udløber, 
som foran skrevet står, så skal vi og vore ikke være bundet af de foranskrevne 
artikler i forholdet til kongen og hans rige; og enhver af parterne skal og må 
være uhindret i sine rettigheder og i alle retssager. (29) Endvidere så med
tager vi i vor våbenstilstand den højbårne fyrste, vor kære herre Karl, den 
romerske kejser, Magnus og Håkon, hans søn, konger af Sverige og Norge, 
Barnim den ældre, hertug af Stettin, Bugislav, Barnim og Vartislav, brødre, 
hertuger af Stettin og fyrster af Rügen, bispen af Kammin, Erik, hertug af 
Sachsen, Albrecht, hertug af Mecklenburg, og hans sønner, Johan, hertug af 
Mecklenburg, og hans sønner, hertugerne af Slesvig, Henrik og Klaus,, brødre, 
grever af Holsten, grev Adolf af Holsten, grev Adolf af Schauenburg, Gisel
bert og hans søn, herrer af Brunkhorst. Kongen optager i sin våbenstilstand 
den højbårne kejser, vor fornævnte herre, Magnus og Håkon, hans søn, kon
ger af Sverige og Norge, Erik, hertug af Sachsen, Barnim den ældre, hertug 
af Stettin, Bugislav, Barnim og Vartislav, hertuger af Stettin og fyrster af 
Rügen, Johan, biskop af Kammin, Valdemar og Henrik, hans søn, hertuger 
af Slesvig, Albrecht, hertug af Mecklenburg, og hans sønner, Johan, hans 
broder, hertug af Mecklenburg, og hans sønner, grev Adolf af Holsten, Hart
vig Klenow og Detlev Godendorp, væbnere. De herrer, der vil være med i 
denne våbenstilstand, skal særskilt garantere deres våbenstilstand mellem 
begge parter inden førstkommende vor Frues himmelfart7). Kongen af
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Sverige og hans søn skal garantere deres våbenstilstand i Skanør, hvis de vil. 
Hertug Albrecht og hans broder hertug Johan af Mecklenburg og deres 
sønner skal garantere deres våbenstilstand i Dammgarten, hvis de vil. Hertug 
Erik af Sachsen skal garantere sin våbenstilstand i Krummesse med Lübeck- 
erne på stædernes vegne på samme vor kære Frues dag. Grev Adolf af Hol
sten skal garantere sin våbenstilstand, hvis han vil, med Lübeckerne på stæ- 
dernes vegne i Kurau for sig og sine, bortset fra dem, som af forskrevne hertug 
Barnim og hans råd er blevet dømt for at være undtaget fra aftalen 8). Her
tugerne af Slesvig, greverne Henrik og Klaus af Holsten, grev Adolf af 
Schauenburg og herrerne af Brunkhorst skal garantere deres våbenstilstand, 
hvis de vil, på Fyn. Alle andre herrer, der vil være med i denne våbenstilstand 
på begge sider, skal garantere deres våbenstilstand i Dammgarten inden for
nævnte vor Frues dag. Hvis der er nogen af herrerne eller af stæderne med 
her, der ikke vil være indbefattet i denne våbenstilstand, skal man gøre det 
vitterligt inden førstkommende mikkelsdag. For at alle og hver enkelt af disse 
forskrevne artikler stadigt, fast og ubrydeligt skal blive overholdt, har vi råd- 
mænd fra de fornævnte stæder aflagt løfte for os, vore folk og alle vore hjæl
pere, som vil være med i denne våbenstilstand, og aflægger med dette nær
værende brev løfte til samme konge af Danmark og hans riges råd. Til yder
ligere vished og større vidnesbyrd om alt det fornævnte er vore, de forskrevne 
stæders segl hængt under dette nærværende brev, der er givet og skrevet i 
Stralsund i året 1364 efter Guds byrd fredagen nærmest før St. Hans døbe
rens dag, da han blev født.

*) i en afskrift fra 1404 af det lybske eksemplar tilføjes herefter: Hamburg, Bremen, 
jf. nr. 129 § 2 d. - 2~8) se noterne 1-7 til nr. 116.

1364. 21. juni. Stralsund. 118
Ærkebiskop Niels af Lund, biskop Henrik af Roskilde, Klaus Limbæk, 

drost, Tue Galen, marsk, Fikke Moltke, gælker i Skåne, og ridderne Kristian 
Kule, Ivar Nielsen, Oluf Bjørnsen, Peder Grubbe og Niels Knudsen erklærer 
at have bemyndiget hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) til at love hanse- 
stæderne, at kong Valdemars segl skal blive hængt under rigsrådets brev om 
den af hertugen mæglede våbenstilstand.

Original i Stralsund Stadtarchiv.
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Vi Niels, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, og Henrik, af samme nåde 
biskop af Roskilde, Klaus Limbæk, drost, Tue Galen, marsk, Fikke 
Moltke, gælker i Skåne, Kristian Kule, Ivar Nielsen, Oluf Bjørnsen, Peder 

Grubbe, Niels Knudsen, riddere, erklærer med dette brev, at vi har pålagt 
hertug Barnim af Stettin den unge at love søstæderne, at vor herre kongen 
af Danmarks segl skal komme og blive hængt under det brev, som Danmarks 
riges råd har givet om den våbenstilstand, som fornævnte hertug Barnim 
har truffet aftale om mellem vor herre kongen og søstæderne; og vi lover 
med samlet hånd i god tro, at vi vil holde fornævnte hertug Barnim skades
løs for den skade, han måtte lide på grund af vor herre kongens segl, hvis 
det - hvilket forhåbentlig ikke sker - ikke bliver hængt under søstædernes 
brev; men vi vil stedse arbejde for og udvirke, at vor herre kongen af Dan
marks segl bliver vedhængt og anbragt under brevet med vor herre kongens 
samtykke inden førstkommende St. Jakobs dag1), eller en måned efter at 
vor fornævnte herre kongen først kommer til landet. Til åbenbart vidnesbyrd 
om disse forskrevne artikler har alle vi fornævnte hængt vore segl med vort 
rette vidende under dette brev, som er givet i Stralsund i året 1364 efter Guds 
byrd fredagen nærmest før St. Hans døberens dag, da han blev født.

i) 25. juli.

119 1364. 21. juni.
Hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) erklærer, at han og hans brødre 

Bugislav 3. og Vartislav 3, vil unddrage den part, som bryder den af ham 
mæglede våbenstilstand mellem kong Valdemar 4. Atterdag og hansestæ- 
derne, deres støtte.

Optaget i nr. 12g § 6.

Vi Barnim, af Guds nåde hertug af Stettin, over Venderne, Kassuberne 
og Pommeraneme og fyrste af Rügen, erklærer, at vi på den ene side 
på den høj ædle fyrste, vor kære onkel og herre kong Valdemar af Danmarks 

og hans riges vegne og på den anden side på rådmændenes vegne i søstæderne 
har truffet aftale om en sikker våbenstilstand; den skal begynde nu til St. 
Hans døberens dag, da han blev født, og vare indtil førstkommende vor Frues 
dag i kyndelmisse og videre i tre år 1). Den våbenstilstand skal de overholde i 
god fred på begge sider. Våbenstilstanden skal de garantere på begge sider 
med gode breve og med gode folk, at overholde således som begge parters
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breve udsiger, som de gensidigt har givet hinanden 2). Hvis kongen af Dan
mark, hans riges indbyggere eller hans folk tilføjer stæderne eller deres folk 
nogen skade i løbet af denne våbenstilstand eller bryder nogen af de artikler, 
som står skrevet i hans og deres beseglede breve, skal han og hans medlovere 
yde erstatning for den skade og for de artikler inden tre måneder i mindelig
hed eller efter retskendelse. Hvis stæderne i løbet af denne våbenstilstand til
føjer kongen af Danmark nogen skade eller bryder nogen af de artikler, der 
står skrevet i deres gensidige, beseglede breve, skal de genoprette dette inden 
tre måneder i mindelighed eller ifølge retskendelse efter aftale og løfte i dette 
brev. Hvis det ikke på begge sider bliver genoprettet inden tre måneder i 
mindelighed eller ifølge retskendelse — ligegyldigt hvem der øver skaden, 
kongen eller hans folk eller stæderne eller fra hvis side denne skade eller dette 
aftalebrud sker - så tilsiger vi Bugislav, Barnim, Vartislav, brødre, hertuger 
af Stettin og fyrster af Rügen, og lover, at vi skal være den anden part be
hjælpelig med råd og dåd og med al den gunst, der kan være dem til nytte 
og hjælp, indtil det bliver genoprettet i mindelighed eller ifølge retskendelse. 
Fremdeles så længe det ikke bliver genoprettet i mindelighed eller ifølge rets
kendelse, således som det er skrevet foran, så skal vi tillade vore mænd, at de 
for gunst eller for penge må tjene dem, hvem denne skade eller dette aftale
brud tilføjes. Den, der vil tjene dem, og gæster, der vil ride eller fare til dem, 
skal nyde sikkerhed under rejsen gennem vore lande og stæder for os og for 
dem, der vil gøre og undlade at gøre noget for vor skyld. Desuden erklærer 
vi, at det er aftalt, at hertug Erik af Sachsen særskilt skal garantere denne 
våbenstilstand og disse aftaler. Til vidnesbyrd om dette har vi fornævnte 
Bugislav, Barnim, Vartislav, brødre, hertuger af Stettin og fyrster af Rügen, 
ladet hænge vore segl under dette nærværende brev, som er givet og skrevet 
i året 1364 efter Kristi fødsel fredagen før St. Hans døberens dag, da han 
blev født.

1) d. v. s. 1368 2. februar. - 2) nr. 116 og 117.

[1364. Omkr. 21. juni]. 120
Biskop Johan af Kammin erklærer at ville unddrage den part, der bryder 

våbenstilstandsaftalen mellem kong Valdemar 4. Atterdag og hansestæderne, 
sin støtte.

Optaget i nr. 12g § g.

3. række. VII. — 8
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Vi Johan, af Guds nåde biskop af Kammin, erklærer offentligt med dette 
brev, at den høje fyrste, vor kære onkel Bamim, hertug af Stettin og fyr
ste af Rügen, har mæglet en sikker våbenstilstand mellem den høje fyrste, vor 

kære onkel Valdemar, konge af Danmark, og hans rige på den ene side og 
søstæderne og de almene købmænd i den tyske hanse på den anden side; den 
begynder nu til St. Hans døberens dag, da han blev født, og skal vare indtil 
førstkommende vor Frues dag ved kyndelmisse videre over tre år, som det 
står i deres breve, som de har udstedt derom på begge sider. Hvis nogen på 
deres vegne, det være sig kongen, hans folk eller stædeme, bryder våbenstil
standen eller den sikre aftale eller nogen af de artikler, der står skrevet i 
begge parters breve x), eller tilføjer den anden part skade og ikke genopretter 
den inden tre måneder derefter i mindelighed eller ifølge retskendelse, så lo
ver vi ikke at ville være dem, der øver skaden, behjælpelig med råd og dåd 
og med al den gunst, der kan være dem til nytte og hjælp, indtil dette bliver 
genoprettet i mindelighed eller ifølge retskendelse. Fremdeles så længe det 
ikke bliver genoprettet, som det er skrevet foran, så skal og vil vi tillade vore 
mænd, at de for gunst eller for penge må tjene dem, hvem denne skade eller 
dette aftalebrud tilføjes. Den, der vil tjene dem, og gæster, der vil ride eller 
fare til dem, skal nyde sikkerhed under rejsen igennem vore lande og stæ- 
der for os og for dem, der vil gøre og undlade at gøre noget for vor skyld.

*) nr. 116 og 117.

121 [1364. Omkr. 21. juni].
Rådsudsendinge fra Lübeck, Stralsund, Greifswald, Stettin, Kolberg, An

klam og Kiel lover Fikke Moltke, gælker i Skåne, Kristian Kule på Ålholm, 
Ivar Nielsen og Oluf Bjørnsen, riddere, samt Henneke Buchwald, Didrik Zer- 
nin og Godskalk Wensin, væbnere, at de vil opfylde den våbenstilstands
aftale, som hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) har mæglet mellem kong 
Valdemar og hansestæderne. Hvis kongen vender tilbage til riget, skal de 
beseglede traktater herom udveksles senest 15. august; hvis ikke skal hertug 
Barnim give stæderne sit brev om, at han står inde for, at kongen ved sin 
tilbagekomst vil hænge sit segl til bispernes og rigsrådernes segl.

Optaget i nr. 12g § 10.
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Vi rådmænd i søstæderne, nemlig Johan Pertzeval fra Lübeck, Bertram
Wulf lam fra Stralsund, Henrik v. Lübeck fra Greifswald, Herman Pape 

fra Stettin, Bertold Pretemin fra Kolberg, Henrik Vos fra Anklam og Herman 
Schreye fra Kiel erklærer offentligt med dette brev, at vi har lovet og med 
dette nærværende brev lover de brave og velagtede mænd Fikke Moltke, 
gælker i Skåne, Kristian Kule, høvedsmand på slottet Ålholm, Iver Nielsen 
og Oluf Bj ømsen, riddere, Henneke Buchwald, Didrik Zemin og Godskalk 
Wensin, væbnere - og de os til gengæld — at vi inden førstkommende St. 
Jakobs dag1) vil ratificere den sikre våbenstilstand, som den højbårne Bar
nim, hertug af Stettin og fyrste af Rügen, har truffet aftale om mellem den 
høje fyrste Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, og hans rige 
på den ene side og søstæderne i den tyske hanse på den anden side, hvilken 
skal begynde fra nu af og vare indtil kyndelmisse videre i tre år; og den skal 
overholdes i henseende til alle artikler, som står skrevet i samme konges brev, 
der er affattet derom, således at vi til rådmændene i Stralsund vil overgive 
brevet fra stæderne, nemlig Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, 
Stettin, Kolberg og Anklam, beseglet med deres segl, på disse artikler og af
taler, således som de er affattet og aftalt, på den måde, at når kongen af 
Danmarks brev, beseglet med hans, hans bispers og hans rigsråds segl kom
mer over til os og bliver overgivet til rådmændene i Stralsund, så skal de til 
gengæld overgive stædernes brev til dem, der har overgivet dem kongens brev. 
Hvis fremdeles kongen af Danmark inden førstkommende St. Jakobs dag 
eller i hvert fald inden vor Frues dag, da hun for til himmelen 2), ikke kom
mer til landet, og samme konges brev, beseglet med bispernes og rigsrådets 
segl kommer over til os, så vil den fornævnte ædle hertug Barnim give stæ
derne sit beseglede brev, hvori han skal love, at kongen af Danmarks segl skal 
blive hængt under samme brev. Når det hænger under, skal han være kvit 
og fri for løftet. Fremdeles angående dem, der er ude til vands eller til lands 
på togt, for dem skal våbenstilstanden begynde fjorten dage efter St. Hans 
dag, hvis de er indenfor og på denne side af Øresund. Men de, der er hin
sides Øresund, for dem skal våbenstilstanden og aftalen begynde tre uger 
efter St. Hans dag. Og når en hvem som helst, der er omfattet af disse aftaler, 
kommer hjem, så skal han uden argelist sikre sig hos sine folk, der er hjemme, 
og for hvem man kan kundgøre det, at der ikke skal ske nogen yderligere 
skade fra deres side. Thi hvis nogen skade derefter forvoldes af dem, som det 
er kundgjort for, skal man erstatte den. Bliver der taget fanger, skal de være
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fri på begge sider. Men når kongens breve kommer over og bliver overgivet 
til rådmændene i Stralsund, beseglet som det står skrevet foran, så skal vort 
løfte bortfalde, som vi på begge sider har afgivet med dette nærværende brev. 
Til vidnesbyrd o. s. v.

x) 25. juli. - 2) 15. august.

122 [1364. Omkr. 21. juni].
Fikke Moltkes, (Kristian Kules, Ivar Nielsens, Oluf Bjornsens,) Henneke 

Buchwalds, Didrik Zernins og Godskalk Wensins genbrev til nr. 121.
Optaget i nr. 12g § 5.

Vi Fikke Moltke o. s. v. og Henneke Buchwald, Didrik Zernin og God
skalk Wensin, væbnere, erklærer offentligt med dette brev, at vi har lo
vet og med dette nærværende brev lover de hæderlige mænd, stædernes råd- 

mænd herr Johan Pertzeval fra Lübeck, Bertram Wulflam fra Stralsund 
o. s. v. og de os til gengæld, at vi inden førstkommende St. Jakobs dag vil 
ratificere den sikre våbenstilstand, som den høje Bamim, hertug af Stettin 
og fyrste af Rügen, har truffet aftale om mellem vor herre kongen af Danmark 
og hans rige på den ene og søstæderne i den tyske hanse på den anden side, 
og som skal vare indtil kyndelmisse og videre i tre år og overholdes i alle ar
tikler, som står skrevet i vor fornævnte herres brev, der er affattet derom, 
således at vi vil overgive rådmændene i Stralsund vor herre kongens brev, 
beseglet med hans, hans bispers og hans rigsråds segl, på disse artikler og af
taler, således som de er affattet og aftalt. Men kan vi ikke gennemføre det 
inden St. Jakobs dag, så skal det være uden dadel for os, at vi skaffer og over
giver dem det samme brev beseglet, som det er sagt foran, inden vor Frues 
dag, da hun for til himmelen. Hvis vor herre kongen ikke kommer til landet 
inden denne tid, så vil og skal vi overgive rådmændene i Stralsund dette vor 
herres brev, beseglet med bispernes og rigsrådets segl, og så vil fornævnte høje 
fyrste Barnim, hertug af Stettin, give stæderne sit beseglede brev, hvori han 
skal love, at vor herre kongens segl skal hænges under det samme brev. Og 
når det bliver hængt under, så skal samme hertug Barnims løfte være bort
faldet. Fremdeles angående dem, der er ude til vands og til lands på togt, 
for dem skal denne våbenstilstand og aftale begynde fjorten dage efter St. 
Hans dag, hvis de er indenfor og på denne side af Øresund. Men de, der er
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på den anden side af Øresund, for dem skal våbenstilstanden og aftalen be
gynde tre uger efter St. Hans dag. Og når en hvem som helst kommer hjem, 
så skal han uden argelist forvare sig mod, at der ikke sker nogen yderligere 
skade fra deres side. Thi sker der skade derefter, skal man genoprette den. 
Bliver der taget fanger, skal de være fri på begge sider. Til vidnesbyrd o. s. v.

[1364. Omkr. 21. juni]. 123
Ridderne Fikke Moltke, Kristian Kule, Ivar Nielsen og Oluf Bjørnsen er

klærer at have lovet rådmænd fra Lübeck, Stralsund, Greifswald, Kolberg, 
Stettin, Anklam og Kiel, at hertug Erik den yngre af Sachsen-Lauenburg for 
sit eget vedkommende samt for sine mænd, som sidder på Bohus og på andre 
borge i Danmark, skal tiltræde våbenstilstanden med hansestæderne på 
samme måde som kong Valdemar 4. Atter dag.

Optaget i nr. 12g § 5.

Vi Fikke Moltke, Kristian Kule, Ivar Nielsen og Oluf Bjømsen, riddere, 
erklærer med dette brev, at vi har lovet og lover rådmændene fra stæ- 
deme: Johan Pertzeval fra Lübeck, Bertram Wulf lam fra Stralsund, Henrik 

v. Lübeck fra Greifswald, Bertold Pretemin fra Kolberg, Herman Pape fra 
Stettin, Henrik Voss fra Anklam og Herman Schreye fra Kiel, at den høje 
fyrste, hertug Erik af Sachsen for sig, for sine folk og sine hjælpere og for alle, 
der er på de slotte, som han har på riget Danmarks vegne, på Bohus og på 
alle sine andre slotte, skal stille sikkerhed for sin våbenstilstand med dem fra 
Lübeck på stædernes vegne, således som vor herre kongen af Danmark har 
tilsikret den over for stæderne for sig, sit rige og sine hjælpere i sine breve. 
Til vidnesbyrd om disse o. s. v.

[1364. Omkr. 21. juni]. 124
Fikke Moltke, gælker i Skåne, Kristian Kule, høvedsmand på Ålholm, Ivar 

Nielsen og Oluf Bjørnsen, riddere, erklærer, at de på kong Valdemar 4. Atter- 
dags og rigets vegne har truffet aftale med hansestæderne om en række danske 
toldsatser, og at hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) har lovet at forhandle 
med kong Valdemar om nedsættelse af andre.

Optaget i nr. 129 § 4.
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Vi Fikke Moltke, gælker i Skåne, Kristian Kule, høvedsmand på slottet 
Ålholm, Ivar Nielsen og Oluf Bjørnsen, riddere, erklærer offentligt med 
dette brev, at vi på vor herre kongen af Danmarks og hans riges vegne har 

truffet aftale med søstæderne i den tyske hanse om tolden, som man ikke skal 
forhøje, men overholde, på den måde, som herefter står skrevet. Skibe, der 
sejler om landet x), skal i told for hvert skib give 10 skilling grot og 8 groter 
for skib og for alle varer, som findes deri. Fremdeles den der udfører honning, 
smør, spæk, tælle og alle slags fedevarer fra landet, giver i told for et skippund 
en øre penninge og ikke mere efter stædernes forslag. Der siger vi på vor herre 
kongens og hans rigsråds vegne 4 groter2). Fremdeles for en tønde kød 10 
penninge skånsk. Der siger vi 2 groter. Fremdeles for en last sild 10 penninge 
lybsk. Fremdeles for 10 stykker oksehuder 10 penninge skånsk. Der siger vi 
10 penninge lybsk. For 10 stykker kohuder 5 penninge skånsk. Der siger vi 
5 lybske penninge. Fremdeles for en ‘schimmese’ 3) en ørtug. Der siger vi 10 
lybske penninge. Fremdeles for en hest 2 ørtug. Der siger vi 4 groter og for en 
arbejdshest 2 groter. Fremdeles for hver pakke klæde en ørtug. Der siger vi 
for hver pakke klæde, hvad enten den er lille eller stor, 4 groter. Fremdeles 
for en last salt 2 ørtug. Fremdeles skal den, der fører varer i land og udfører 
dem derfra igen usolgt, kun give halv told. Fremdeles for hvad varer, man 
fører ind i landet på vogne over Amme-renden 4), skal der af hver vogn for 
varer og for vogn gives en ørtug i told og ikke mere. Fremdeles alle varer 
og kræmmere de er fri. Dertil siger vi 5 lybske penninge. Fremdeles alle va
rer, som ikke kommer i land eller ikke udskibes fra land, skal være fri. Der
til siger vi på vor herres og hans riges vegne: hvis man tager hul på lasten på 
skibene, skal de varer, som man fører i land, og de som bliver på skibene, give 
halv told. Den told, som stædeme og vi er kommet overens om, den skal 
forblive uændret; men den told, som stæderne og vi ikke er enige om, den 
holder vi fast ved; men den høje Bamim, hertug af Stettin og fyrste af Rugen, 
har påtaget sig og indvilget i, at han vil forhandle med vor herre kongen om, 
at tolden bliver nedsat, og udvirke, at den er tålelig, og dertil vil vi hjælpe 
det bedste, vi kan. Til vidnesbyrd om disse ting o. s. v.

d. v. s. om Skagen. - 2) med fuld sikkerhed lader de krævede toldforhøjelser sig 
ikke beregne, cf. tabellen hos Schafer, Das Buch des Lubeckischen Vogts auf Schonen, 
Einl. p. LXXXVII, over toldsatserne i 1364, 1368 og 1369/70. - 3) d. v. s. i huder ind
pakkede kræmmervarer af enhver art, cf. Schafer, anf. værk LXXXVII note 4. - 4) 
grænsen mellem skånemarkederne og Skytts herred.



119 [Omkr. 2i. juni 1364] Nr. 126

[1364. Omkr. 21. juni]. 125
Hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) lover hansestæderne, at han vil 

søge at skaffe dem vragret i Danmark og Skåne, medens våbenstilstanden va
rer, og forhandle med kong Valdemar 4. Atter dag om toldnedsættelse.

Optaget i nr. 129 § 4.

Vi Barnim, af Guds nåde hertug af Stettin og over Venderne, Kassubeme 
og Pommeraneme, fyrste af Rugen, erklærer med dette brev, at vi har lo
vet og lover søstædeme i den tyske hanse og har påtaget os at være befuld

mægtiget på den høje fyrste, vor kære onkel, kong Valdemar af Danmarks 
vegne og skal udvirke, at strandingsgods, alt skibbrudent gods, vrag og alt 
hvad der støder på grund i alle egne af riget Danmark, i Skåne og i alle egne 
af hans herredømme skal være fri og forblive fri, så længe den aftale og vå
benstilstand varer, som er sluttet mellem kongen og stædeme, således som det 
er udtrykt i deres gensidige breve. Fremdeles angående den told, som de er 
uenige om 1), vil vi nedsætte og mildne den således, at de og købmændene 
i løbet af denne våbenstilstand er tjent derved. I den sag vil vi fare til kongen 
til lands eller til vands i Tyskland eller i Danmark, når vi bliver opfordret 
dertil af stæderne. Til vidnesbyrd o. s. v.

x) jf. nr. 124.

[1364. Omkr. 21. juni]. 126
Rådene i Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Stet

tin, Stargard, Kolberg og Kiel erklærer, at hertug Barnim 4. af Stettin (Wol
gast), som har påtaget sig at forhandle med kong Valdemar 4. Atterdag om 
vragretten og tolden, ikke vil blive udsat for fortrædeligheder, hvis disse for
handlinger mislykkes.

Optaget i nr. 129 § n.

T Ti rådmænd fra stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifs- 
V wald, Anklam, Stettin, Stargard, Kolberg og Kiel erklærer med dette 

brev: hvis den ædle fyrste Barnim, hertug af Stettin og fyrste af Rügen, ikke 
kan gennemføre artiklerne om strandingsgods, skibbrudent gods og om tolden 
hos kongen af Danmark eller ikke kan få fuldmagt, som det står i hans breve, 
som han har givet os derom 1), så skal han være og forblive fri for enhver slags
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bebrejdelse, besværing og maning fra vor og fra alle søstæders side. Til vid
nesbyrd er Stralsunds segl hængt under.

*) jf. nr. 125.

127 [1364. Omkr. 21. juni].
Hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) erklærer, at Buchwalderne og Par

kentinerne som Lübecks særlige fjender ikke er indbefattet i våbenstilstands
aftalen mellem hansestæderne og kong Valdemar 4, Atterdag.

Optaget i nr. 12g § 8.

Vi Barnim o. s. v. erklærer og bevidner med dette brev, at i den tilsikrede 
våbenstilstand og fred, som er sluttet mellem kongen af Danmark, hans 
rige og hans hjælpere på den ene side og søstædeme, de almene købmænd i 

den tyske hanse og deres hjælpere på den anden side, skal Buchwalderne x) 
og Parkentinerne, deres frænder og alle deres hjælpere, med hvem de fra 
Lübeck har en særskilt krig, være udelukket, og de skal ikke være med i 
denne aftale. Til vidnesbyrd o. s. v.

x) jf. nr. 59.

128 [1364. Omkr. 21. juni].
Hansestæderne meddeler en stad ved Østersøen til underretning for alle 

andre stæder i nabolaget, at der er sluttet en våbenstilstand med Danmarks 
riges råd, og beder om, at sejlads gennem Øresund undlades, indtil aftalen 
er ratificeret.

Optaget i nr. i2g § 14.

Venlig hilsen tilforn. Vid, at vi ved hjælp af den højbårne fyrste hertug
Barnim af Stettin den yngre har sluttet en sikker våbenstilstand med 

Danmarks riges råd, hvilken skal vare indtil kyndelmisse og videre i tre år; 
og denne aftale skal man sikre på begge sider inden førstkommende st. Jakobs 
dag. Derfor beder vi med flid om, at I advarer Eders og vore borgere mod at 
stå til søs inden for den tid, eftersom vi er kommet overens om, at ingen skal 
sejle ud af vore havne gennem Øresund og til Danmark, før aftalerne er sikret, 
eftersom kongens tjenere er mægtige med skibe og bevæbnede folk i Øresund; 
og vi beder om, at I med Eders breve meddeler denne tidende til de stæder,
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der ligger i Eders nærhed. Men bliver aftalen sikret før, vil vi meddele Eder 
det. Men den, der vil sejle indenlands som f. eks. til Lübeck og østpå, han 
må gøre det.

1364. [Omkr. 21. juni]1). Stralsund. 129
Reces af hansedagen i Stralsund.

Lübecks eksemplar.

Idet Herrens är 1364 den 18. ju- 
ni x) forsamledes sostaedernes räd- 
maend i Stralsund; fra Lübeck: Jo

han Pertzeval, og Simon Swerting, 
fra Rostock: Arnold Kröpelin, Jo
han v. Kyritz og Henrik Vrese, fra 
Wismar: Johan Manderow og Jo
han Gletzow, fra Greifswald: Ever
hard Rubenow, Henrik v. Lübeck, 
Henrik Schuppelenberg, og Johan 
Bokholt, fra Stettin: Herman Pape, 
Henning Lowentsnider og Henning 
Westfal, fra Kolberg: Bertold Prete- 
min, Detlev Verchemin og Henning 
Gemelin, fra Anklam: Flore v. Wene 
og Henrik Vos, fra Stralsund: Ar
nold Goldenstede, Godeke Giese, 
Henrik Scheele, Bertram Wulflam, 
Ludolf v. Kulpe og Johan Ruge, fra 
Stargard: Henning Petershagen og 
Henning Rodewold, fra Kiel: Her
man Schreye og Markvard Kule.

(1) mangler.

Rostocks eksemplar.

Idet Herrens år 1364 tirsdagen ef
ter Vitusdag forsamledes søstæ- 
demes rådmænd i Stralsund; fra Lü

beck: Johan Pertzeval og Simon 
Swerting, fra Rostock: Arnold Krö
pelin, Johan Kyritz og Henrik Vre
se, fra Wismar: Johan Manderow 
og Johan Gletzow, fra Greifswald: 
Everhard Rubenow, Henrik v. Lü
beck, Henrik Schuppelenberg og Jo
han Bokholt, fra Stettin: Herman 
Pape, Henning Lowentsnider og 
Henning Westfal, fra Kolberg: Ber
told Pretemin, Detlev Verchemin og 
Henning Gemelin, fra Anklam: 
Flore v. Wene og Henrik Vos, fra 
Kiel: Herman Schreye og Markvard 
Kule, fra Stargard: Henning Peters
hagen og Henning Rodewold, fra 
Stralsund: Arnold Goldenstede, Go
deke Giese, Henrik Scheele, Bertram 
Wulflam, Ludolf v. Kulpe, Bernhard 
v. Dörpen og Johan Ruge.

(1) For det første blev en våben
stilstand antaget mellem kongen og 
stæderne, som skal vare indtil kyn
delmisse om tre fulde år 2). Men for
nævnte våbenstilstand skal for deres
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(2) Stædernes reces blev således:

(a) At man inden St. Jakobs 
dag 3) ikke skal tilføre og levere no
get til danskerne og til deres lande. 
Desuden skal enhver efter St. Jakobs 
dag ikke tilføre eller levere dem no
get, medmindre stæderne samles og 
kommer overens derom. Hvis nogen 
dansker kommer til Tyskland, skal 
de nyde sikkerhed der til lands og til 
vands. Deres varer må de sælge; og 
man skal ikke tillade hver skude at 
udføre mere end en tønde øl og en 
skok brød.

(b) Fremdeles indenlands må en 
stad føre varer til en anden samt til 
Preussen. Men hvad en hvilken som 
helst mand udfører af varer fra en 
stad, skal han stille sikkerhed for, at 

vedkommende, der på begge parters 
side på egen risiko er på havet, be
gynde 14 dage efter St. Hans, hvis 
de befinder sig på denne side Øre
sund; men tre uger efter fornævnte 
St. Hans, hvis de befinder sig på den 
anden side af Øresund. Hvis nogen 
af disse - uanset fra hvilken af de 
to parters side - indtil da påfører 
nogen noget tab, skal dette erstattes, 
og de, der bliver taget til fange af 
dem, skal slippes fri. Ej heller må 
nogen sejle fra nogen havn mod 
Danmark med noget gods, og gods 
må ikke udleveres til danskerne, før
end kongens brev bliver beseglet og 
overgivet rådmændene i Stralsund.

(2) Stædernes reces blev således 
og afsluttedes på denne måde:

(a} At man inden St. Jakobs dag 
ikke skal tilføre og levere noget til 
danskerne og til deres lande. Des
uden skal man efter St. Jakobs dag 
ligeledes ikke tilføre eller levere dem 
noget, medmindre stæderne samles 
eller kommer overens derom. Hvis 
nogen dansker kommer til Tyskland, 
skal de nyde sikkerhed der til lands 
og til vands. Deres varer må de sæl
ge; og man skal ikke tillade hver 
skude at udføre mere end en tønde 
øl og en skok brød.

(b) Fremdeles indenlands må en 
stad føre varer til en anden samt til 
Preussen. Men hvad en hvilken som 
helst mand udfører af varer fra en 
stad, skal han stille sikkerhed for, at
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han ikke fører dem til den danske 
side.

(c) Fremdeles når det store brev 
om våbenstilstandsaftalerne ankom
mer til en hvilken som helst stad, så 
skal den besegle det uden tøven med 
stadens store segl.

(d) Fremdeles skal herrerne fra 
Lübeck lade det store brev skrive om 
og lade dem fra Hamburg, dem fra 
Bremen og dem fra Kiel indskrive 
deri4).

(e) Fremdeles når de fra Stral
sund og de fra Greifswald meddeler 
de andre stæder, at brevene er an
kommet, så skal enhver stad møde 
op der med fuldmagt.

(f) Fremdeles hvis nogen af stæ- 
derne vil trække sig ud af disse af
taler, skal den meddele dem fra 
Stralsund det inden fjorten dage.

(g) Fremdeles begynder disse vå
benstilstandsaftaler nu og skal vare 
indtil kyndelmisse og videre i tre år, 
således at man ikke skal tilføje dan
skerne skade inden for denne tid.

(3) Vi Fikke Moltke (o.s.v. = 
nr. 122).

(4) Vi Fikke Moltke (o.s.v. = 
nr. 124).

(5) Vi Fikke Moltke (o.s.v. = 
nr. 123).

(6) Hertugen af Stettin (herefter 
følger nr. ug).

han ikke fører dem til den danske 
side.

(c) Fremdeles når det store brev 
om våbenstilstandsaftalerne ankom
mer til en hvilken som helst stad, så 
skal den besegle det uden tøven med 
stadens store segl.

(d) Fremdeles skal herrerne fra 
Lübeck lade det store brev skrive om 
og lade dem fra Hamburg, fra Bre
men og fra Kiel indskrive deri4).

(e) Fremdeles når de fra Stral
sund og de fra Greifswald meddeler 
de andre stæder, at brevene er an
kommet, så skal enhver stad møde 
op der med fuldmagt.

(f) Fremdeles hvis nogen af stæ- 
derne vil trække sig ud af disse afta
ler, skal den meddele dem fra Stral
sund det inden fjorten dage.

(g) Fremdeles begynder disse vå
benstilstandsaftaler nu og skal vare 
indtil kyndelmisse og videre i tre år, 
således at man ikke skal tilføje dan
skerne skade inden for denne tid.

(3) Vi rådmænd fra stæderne 
(o. s. v. = nr. 126).

(4) Vi Barnim af Guds nåde (o. 
s. v. = nr. 123).

{5) Hertugens brev givet Lübeck 
angående Buchwalderne og Parken
tinerne ( jf. nr. 127).

(6) Og forlovernes breve givet 
hinanden indbyrdes (jf. nr. 121 og 
122). Disse var forlovere: de herrer 
Fikke Moltke, Ivar Nielsen, Kristian
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Kule, Oluf Bjørnsen, riddere, Hen- 
neke Buchwald, Didrik Zemin og 
Godskalk Wensin. Fra stædemes si
de: Johan Pertzeval fra Lübeck, 
Bertram Wulf lam fra Stralsund, 
Herman Schreye fra Kiel, Herman 
Pape fra Stettin, Henrik v. Lübeck 
fra Greifswald, Henrik Vos fra An
klam, Bertold Pretemin fra Kolberg.

(7) Hertugen af Stettin (herefter 
følger nr. 125).

(8) Hertugen af Stettin (herefter 
følger nr. 127).

(9) Bispen af Kammin (herefter 
følger nr. 120).

(10) Stædernes udsendinge (her
efter følger nr. 121).

(11) Stæderne (herefter følger 
nr. 126).

(12) Kongen af Danmark om vå
benstilstanden (herefter følger nr. 
116).

(13) Stæderne om våbenstilstan
den (herefter følger nr. 117}.

(14) Venlig hilsen (herefter føl
ger nr. 128).

*) ifølge de anførte breve kan recessen tidligst være udfærdiget den 21. juni. - 2) 
1368 2. februar. 3) 25. juli. - 4) jf. nr. 117 note 1.

1364. 24. juni. Avignon. 130
Pave Urban 3. meddeler Johan Bulow, kannik i Gustrow, at han efter en 

ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag1) ‘til fordel for Dig, hvem han 
elsker’, providerer ham med et kanonikat og giver ham ventebrev på en af de 
store præbender ved kirken i Gustrow mod afståelse af en af de små præ-
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bender sammesteds og afkald på et ældre paveligt ventebrev på et gejstligt 
beneficium ved kirken i Schwerin, da dette har ført til en proces.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

*) jf. supplik (24) i nr. 40. Samme dag udstedtes indførelsesbrev, stilet til dekan og 
thesaurarius ved kirken i Schwerin og til sakristanen i Avignon.

1364. 17. juli. Prag. 131
Kejser Karl 4. befaler rådet i Lübeck at betale den årlige rigsskat til kong 

Valdemar 4. Atter dag.
Transsumpt 1364 2. september, nr. 144.

Vi Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider øger af riget og konge 
af Böhmen, sender borgmestrene, rådet og hele borgerskabet i staden 
Lübeck, vore og rigets kære trofaste mænd, vor nåde og vort ønske om alt 

godt. Vi befaler og byder Eder, trofaste mænd, indtrængende og bestemt ved 
vor og rigets nåde, at I hvert år uden opsættelse og uden al modsigelse i over
ensstemmelse med ordlyden af de breve, som han har fra os og riget derom1), 
skal give og overrække alle de årlige skatter og afgifter, som I er pligtige at 
give os og riget årligt, til den højbårne Valdemar, konge af Danmark, vor 
kære broder og fyrste, eller hans visse sendebud, som han vil beskikke dertil, og 
til ingen anden. Med vidnesbyrd af dette brev, forseglet med vort kejserlige 
segl, der er givet i Prag i året 1364 efter Kristi fødsel på St. Alexius’ dag, i 
vor romerske regerings 19. år, i vor bøhmiske regerings 18. år og i vort kejser
dømmes 10. år.

i) jf. nr. 4.

1364. 19. juli. Stade. 132
Rådet i Stade erklærer at ville overholde den våbenstilstand, som hanse- 

stæderne har indgået med kong Valdemar 4. Atterdag.
Original i Lubeckarkivet.

Vi borgmestre og rådmænd i staden Stade ønsker, at det skal være vitter
ligt alle og enhver, der får dette brev at se eller hører det læse, at vi også 
for vort og vore medborgeres vedkommende ubrydeligt vil overholde den 

aftale om våbenstilstand og sikkerhed, der er indgået mellem den berømme-
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lige fyrste og stormægtige herre, herr Valdemar, de Danskes konge, på den 
ene side og de fortjenstfulde mænd, de herrer borgmestre og rådmænd fra 
søstæderne, repræsenteret ved de hæderværdige mænd, de herrer borgmestre 
og rådmænd fra Lübeck, Stralsund og Rostock samt ved herrer fra de øvrige 
stæder, på den anden side, idet disse venskabeligt varetog vor sag, hvilken 
våbenstilstand og sikkerhedsaftale skal vare fra dags dato og til kyndelmisse 
om tre år 1), og at vi, hvad os og vore medborgere angår, på fyldestgørende 
måde vil skærme samme herrer borgmestre og rådmænd i denne sag. Til 
klart vidnesbyrd om alt dette og til bestyrkelse heraf er vor stads segl hængt 
under dette brev. Givet i Stade i det Herrens år 1364 fredagen efter dagen, 
da apostlene skiltes ad.

!) 2. februar 1368.

133 1364. 20. juli. Bergen.
Ludolf Yrkeslene, gejstlig i Magdeburg stift og offentlig notar, bevidner, 

at Guido de Cruce, det apostoliske sædes nuntius og kollektor ‘i rigerne Dan
mark, Sverige og Norge’ udnævner Ivar fra Holm, Skdlholt stift, til under- 
kollektor i Skdlholt og Holar stifter, for at han, da disse stifter er så fjernt 
beliggende, kan undgå at forsinke de sager, der skal fremmes ‘såvel i Sverige 
som i Danmark’. Samtidigt vidimerer han pave Urban §.s brev af 1363 6. 
august (DRB III 6 nr. 365) om Guidos udnævnelse til nuntius.

Original i den arnamagnæanske samling.

134 [1364]1). 20. juli. Roskilde.
Biskop Henrik af Roskilde beder borgmestrene i Stralsund om at tillade 

udførselen af en læst mel og tre fade stål til sit personlige brug.
Original i Stralsundarkivet.

Med forudskikket frelsebringende hilsen på sømmelig vis 2). Vi takker 
Eder højligt for Eders stadige befordring af os og vore folk. Alle I 

herrer borgmestre i staden Stralsund, som er os elsket i Kristus. Vi beder ind
trængende om, at I for Jesu skyld vil vise Eders sædvanlige velvilje angående 
udførselen af en læst mel sammen med tre fade stål til vort eget brug, da vi i 
øjeblikket er i trang for samme; vi vil i den anledning på opfordring gøre os



127 26. juli 1364 Nr. 136

fortjent til Eders venskab. Lev vel i Kristus, hæderværdige mænd. Skrevet i 
Roskilde på den hellige jomfru Margretes dag under vort sekret.

*) trods våbenstilstanden af 1364 21. juni, nr. 116, skulde embargoen på Danmark 
opretholdes, indtil kongens ratifikation forelå, cf. nr. 129 § 1. De to andre år. nemlig 
1362 og 1368, der ellers kunne komme på tale ved en datering - biskop Henrik døde i 
oktober 1368 - må betragtes som udelukkede på grund af de faktiske krigshandlinger, 
der fandt sted i julimånederne i disse år. - 2) adressen står på brevets bagside: Gives 
til de hæderværdige mænd, de herrer borgmestre i staden Stralsund, vore elskede venner 
i Kristus.

1364 21. juli, Reg.Dan. nr. *2538: Reimar Kossebodes soldbrev, 
jf. 1363 1. juli, DRB III 6 nr. 354 note 1.

1364. 22. juli. Ålborg. 135
Peder Ingemarsen, væbner, kvitterer Johan Koch for betaling af tre mark 

sølv i løsepenge.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Jeg Peder Ingemarsen, væbner, gør med dette brev til vidnesbyrd vitter
ligt for alle, til hvis kundskab dette brev når, at jeg af den agtværdige 

mand Johan Koch fuldt ud har oppebåret tre mark lødigt for hans fangen
skab, for hvilke jeg vil lade ham være fuldstændig kvit og løst, således at der 
ikke i fremtiden af mig eller mine fæller skal rejses noget yderligere krav an
gående det fornævnte. Til vidnesbyrd om det fornævnte er mit segl hængt 
under dette brev. Givet i det Herrens år 1364 St. Marie Magdalenes dag. 
Skrevet i Ålborg.

1364. 26. juli. Jönköping. 136
Kong Albrecht af Sverige pantsætter staden Visby og hele øen Gotland til 

grev Henrik af Holsten og Stormarn for 4000 mark sølv.
Original på Gottorp og vidisse i kejserprocessen 1424.
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137 1364. 11. august.
Hasse Wittensee overdrager alt sit gods på Sjælland til brødrene Lave og 

Torben Pedersen.
Original i rigsarkivet.

Hasse Wittensee til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg er

kender, at jeg og mine arvinger har og til evig besiddelse frit har overdraget 
nærværende brevvisere, de herrer Lave Pedersen og Torben Pedersen, brødre 
og arvinger efter Peder Torbensen - god ihukommelse - alt det gods på 
Sjælland, nemlig Sjolte med møllen kaldet Bæksmølle, Langstrup, Karlcby 
i Volborg herred, Mogenstrup, Bregentved, Tåstrup, Gevningen og Abbe- 
tved, med alle tilliggender hertil, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undta
get, som blev pantsat til en mand ved navn Bent Arvidsen for 11 o mark sølv 
samt 90 mark nye skånsk ved to åbne breve 1) af Peder Torbensens og er til
faldet mig med arveret med min elskede hustru Bodil efter hendes broder 
fornævnte Bent Arvidsens død, idet jeg med dette brev kasserer og tilbage- 
kalder som ugyldige alle åbne breve, udstedte til nævnte Bent Arvidsen an
gående nævnte gods, om sådanne forefindes. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd, herr Lydeke 
Skinkel, ridder, Niels Jensen af Keldebæk, Peder Hvid, Otto Skinkel kaldet 
Skeel, og Niels Madsen af Kalvehave. Givet i det Herrens år 1364 søndagen 
før den glorrige hellige jomfrus himmelfartsdag.

*) kendes ikke.

138 [Efter 1364. 11. august]1).
Helene Olufsdatter, enke efter Niels Jensen af Keldebæk, pantsætter sin del 

af Skårup til Anders O luf sen.
Registratur over Henrik Knudsen (Gyldenstjerne)s breve (16. årh.).

Fremdeles pantsatte Helene Olufsdatter, Niels Jensen af Keldebæks enke, 
hele sin del i Skårup i Skovby herred i Skovby sogn til sin frænde Anders 

Olufsen for 12 mark sølv.

Niels Jensen af Keldebæk nævnes sidste gang 1364 11. august, nr. 137.
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1364. 11. august. Avignon. 139
Pave Urban 3. pålægger under påberåbelse af en forordning af pave Bene

dikt 12. (jf. 1335 /7. juni, Benoit XII, Lettres communes ed. Vidal I nr. 
2449) provsten, dekanen og skolemesteren i Roskilde at sørge for, at Konrad 
af Bokelem, munk i Esrom kloster, der uden sin abbeds tilladelse har forladt 
sit kloster, bliver genoptaget i dette.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore elskede sønner dekan, provst og skolemester ved kirken i Roskilde 
hilsen o. s. v.

Da vor forgænger i sin tid o. s. v. som i det ovenforstående, der er stilet til 
abbeden for klostret Battie 1). Da nu Konrad af Bokelem, munk i Esrom 
kloster af cistercienserordenen i Roskilde stift, nærværende brevviser, i sin tid, 
således som han ydmygt har redegjort over for os, uden sin overordnedes til
ladelse er gået bort fra nævnte kloster og efter at have aflagt sin nævnte or
dens dragt har båret og bærer en verdensgejstligs dragt under sin omflakken 
i verden, og da fornævnte Konrad nu, som han forsikrer, ønsker at blive for
sonet med Gud og med samme orden, bøjer vi os for hans fromme bønner og 
pålægger Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I eller to eller en af Eder 
personligt eller ved en eller flere andre med vor myndighed sørger for, at 
samme forgængers foromtalte vilje, bestemmelser, pålæg og tilståelser ubryde
ligt overholdes i forholdet til samme Konrad, idet I med kirkens straf og un
der tilsidesættelse af appel tvinger dem, der handler herimod, uanset alt det 
ovenstående, eller uanset om vore elskede sønner, samme klosters abbed 
og menige konvent eller hvilke som helst andre, i fællesskab eller hver for sig 
har fået bevilget af samme sæde, at de ikke kan bandlyses, suspenderes eller 
lægges under interdikt ved apostolisk brev, som ikke fuldt ud og udtrykkeligt 
og ord til andet omtaler den bevilling. Givet i Avignon den 11. august i vort 
andet pontifikatsår.

1) for den forkortede tekst se DRB III 5 nr. 233.

1364. 15. august. 140
Jakob Jensen, ridder, der tidligere (1340 3. maj) havde skænket kapitlet i 

Lund en gård i Onsvala for sin, sin hustrus og sine for ældres årtid, men havde
3. række. VIL — 9
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forbeholdt sig rådigheden over samme gård for sin levetid, oplader nu gården, 
der er lagt øde ved ildsvåde, til kapitlet.

Afskrift i Lundebogen.

Jakob Jensen, ridder, til alle, der str dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg i henhold til, at jeg for adskillige år siden skænkede 

en gård i Onsvala med alle dens tilliggender til det ærværdige kapitel ved kir
ken i Lund til årlig afholdelse af en årtid for mig, min hustru og mine for
ældre i nævnte kirkes kor, således som det udførligt indeholdes i mit tidligere 
herom affattede åbne brev 1), hvilken gård jeg indtil nu har rådet over med 
omtalte kapitels billigelse, afstår nu med dette brev og i overensstemmelse med 
de vilkår, der indeholdes i vort ovennævnte brev, samme gård til de samme 
herrer kanniker i Lund, omend den ved ildsvåde er øde, tillige med dens 
virning, nemlig to okser til en værdi af otte skilling grot, en halv mark korn 
og syv læs hø, hvilken virning Gudmund fra Flackarp har krav på, og tillige 
med dens øvrige tilliggender, ligesom jeg ganske oplader den i deres hånd, 
at råde frit over efter deres ønske og forgodtbefindende i fremtiden. Derfor 
forbyder jeg med dette brev, at nogen med undtagelse af de fornævnte herrer 
kanniker på nogen måde befatter sig med fornævnte gods i fremtiden. Til 
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 
1364 på den hellige jomfru Marias himmelfartsdag.

1) 1340 3- maJ> jf- DRB III 1 nr. 33.

1364 21. august, Acta Pont. I 275 nr. 605, udelades i DRB.: Henrik Biskop 
indbetaler 150 fl. til det pavelige kammer, oppebåret i Sverige.

1364 26. august, Reg.Dan. nr. *2540: Arnold Rusts kvittering for sold, se 1363 
1. juli, DRB. III 6 nr. 354 note 1.

141 1364. 27. august. Oslo.
Mogens Trottesson sælger sit gods Allatorp i Halland til Ebbe Piik for 10 

skilling grot.
Original i det svenske rigsarkiv.

Mogens Trottesson til alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med 
Gud.

I skal vide, at jeg for ti skilling grot har solgt den velbyrdige og hæderlige
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mand Ebbe Piik gods tilhørende mig, kaldet Allatorp i Fjäras sogn i Halland, 
som min fader Trotte Petersson retmæssigt og lovligt har erhvervet af en vis 
Niels Larsen, med alle tilliggender til dette gods i vådt og tørt, nært eller 
fjernt, intet undtaget, hvilket gods jeg med dette brev hjemler og oplader ham 
og hans arvinger til frit at beholde uanfægtet af hvem som helst. Derfor over
fører jeg til samme Ebbe og hans arvinger fra mig og mine arvinger al den 
ret og den herlighed, der knytter sig til besiddelse, til at sidde inde med, for
valte og sælge fornævnte gods og til iøvrigt på enhver anden måde frit at råde 
over samme, som han finder det mest formålstjenligt. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige 
mænd Lars Sunesen og Niels Gädda. Givet i Oslo i det Herrens år 1364 tirs
dagen efter Bartholomæus’ dag.

1364. 28. august. Avignon. 142
Pave Urban $.s rundskrivelse til alle ærkebisper - deriblandt ærkebispen 

af Lund - hvori han indskærper den på kirkemødet i Vienne (1311) vedtagne 
forordning om styret af fattig-, spedalsk- og almissehuse samt hospitaler (c. 2 
Clem. De religiosis domibus III 11; Friedberg II 1170) og påbyder dem og 
deres lydbisper inden to måneder at kontrollere, at disse huse som foreskrevet 
styres af kyndige og hæderværdige ledere; i modsat fald skal de udnævne an
dre i deres sted.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1364. 29. august. Vordingborg. 143
Hertug Erik den yngre af Sachsen vidimerer kejser Karl 4.’s brev af 1364 

3. januar.
Original i rigsarkivet.

Erik, af Guds nåde hertug i Sachsen, til alle, der får dette brev at se eller 
hører det læse, hilsen med Gud.

Alle skal vide, at vi i sandhed har set, forstået og til fulde hørt dette åbne 
brev, som var uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseende, udstedt 
af vor herre Karl, af Guds nåde Romernes kejser, til alle tider rigets øger 
og konge af Böhmen, og som var beseglet med hans eget sande vokssegl og 
af følgende ordlyd, ord til andet i sin fuldstændighed: Vi Karl, af Guds nåde



Nr. 144 2. september [ 1364] 132

romersk kejser (o. s. v. = nr. 4). Givet i Vordingborg i det Herrens år 1364 
på dagen for St. Hans Døberens henrettelse under vort segl.

144 [1364]. 2. september. Nykøbing F.
Kong Valdemar 4. Atter dag underretter borgmestre og rådmænd i Rostock 

om, at Lübeck ikke har betalt ham den årlige rigsskat, skønt kejser Karl 4. 
har fornyet sit brev herom, og beder dem om at gøre deres indflydelse gæl
dende i den sag, idet han samtidig sender dem en afskrift af kejser Karls brev 
af 1364 17. juli.

Original i Rostockarkivet.

Ved os Valdemar, de Danskes konge. I herrer x). Da en våbenstilstand og 
en aftale var og er bragt i stand, lovet og aftalt mellem Danmarks rige 
og stæderne,........ 2). Nu gør borgerne i Lübeck uret mod os og vil ikke be

tale os den pligtige afgift og årlige skat, som Gud og kejseren tilstår os, og som 
han har givet os brev på, da han var romersk konge 3). Derefter har han for
nyet de samme breve for os og forseglet dem med sit kejserlige majestætssegl4) 
og har dertil fornylig atter sendt os sine breve med sit store kejserlige segl 5), 
som vi sendte videre til dem 6), og det er altsammen ikke i stand til at hjælpe 
os. Og denne uret og unåde tilføjer de os uden vor forseelse, og vi beder ven
ligt om, at I vil meddele de samme borgere i Lübeck, at de ikke skal øve uret 
mod os, men unde os det, som Gud og vor herre kejseren tilstår os med rets
grundlag i hans råds, hans kurfyrsters beslutning og i hans egne breve. Men 
hvis de ikke gør det, så vil vi — på hvilken måde vi end retmæssigt måtte opnå 
vort tilgodehavende - ikke hermed have handlet mod de andre stæder og hel
ler ikke have brudt våbenstilstanden. Desuden sender vi Eder en afskrift af 
vor herre kejserens brev, som han har sendt dem. Det har de afvist på grund 
af det fjendskab, som vi tidligere havde med hinanden, i anledning af hvilket 
vi nu burde have en stadig, ubrudt våbenstilstand; og vi kan og må ikke nyde 
godt af denne samme våbenstilstand. [........... ] 7). Skrevet i Nykøbing på
Falster mandagen før den hellige jomfru Marias fødselsdag under vort sekret.

Vi Karl af Guds nåde (o. s. v. = nr. 131).

*) adressen står på brevets bagside: »Til de vise mænd, de elskelige og hcederværdige 
borgmestre og rådmænd i staden Rostock, vore elskede venner«. - 2) eftersætningen er 
udstreget i originalen. - 3) jf. DRB III 3 nr. 249. - 4) jf. nr. 4. - 5) jf. nr. 131. - 6) 
d. v. s. rådet i Lübeck. - 7) herefter en ulæselig linie i originalen.
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1364 5. september, Acta Pont. VII 125 nr. 5463 udelades i DRB.: 6 Golf ried 
Warendorp, deltan ved kirken i Dorpat’, har indbetalt et skyldigt beløb til 

det pavelige kammer.

1364. 8. september. 145
Rådet i Bur g på Femern meddeler biskop Niels af Odense, at afdøde herr 

Didrik, provst og sognepræst i Burg, har oprettet testamente og heri givet 
bispen io mark lybsk, og beder ham stadfæste testamentet mod at opgive 
yderligere krav.

Original i Braunschweig.

Rådmændene i Burg på Femern til den ærværdige fader i Kristus og deres 
, herre herr Niels, biskop ved kirken i Odense, samt til alle og enhver, 
der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.

Vi erkender og bevidner offentligt med dette brev, at den gode mand 
herr Didrik, salig ihukommelse, provst og sognepræst ved kirken i Burg på 
Femern, mens vi var til stede og i vor nærværelse samt mens Eders official 
herr Ludolf v. Berge var til stede, og tillige i nærværelse af andre såre tro
værdige og agtværdige præster, sund af sind og ved fuld fornuft lovformeligt 
og rigtigt har gjort og oprettet sit testamente. I dette gav og overlod han først 
og fremmest io mark lybske penge til fornævnte ærværdige fader i Kristus og 
herre herr Niels, biskop ved kirken i Odense, hvilke penge den hæderværdige 
mand herr Engelbert v. Achim, eksekutor af nævnte herr Didriks testamente, 
efter at denne herr Didrik var død, frivilligt og velvilligt i vor nærværelse til
bød at udrede, når blot der gaves ham fyldestgørende sikkerhed for, at der 
med hensyn til de nævnte i o mark ikke vilde følge nye krav mod denne herr 
Engelbert. Derfor har vi ment at måtte bønfalde Eder, ærværdige fader, om, 
at I af hensyn til vor tjenstvillighed med Eders beseglede brev vil værdiges at 
stadfæste det testamente, der er gjort og oprettet af nævnte herr Didrik, hvil
ket vi vil stræbe efter at gøre os fortjent til hos Eder ved forbønner og tjeneste
ydelser. Givet under vort sekret, der er påtrykt bagsiden af dette brev, til 
vidnesbyrd om det fornævnte i det Herrens år 1364 på den glorrige jomfru 
Marias fødselsdag.
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146 1364. 11. september. Rendsborg.
Henrik, ‘af Guds nåde hertug til Slesvig’, og 26 andre holstenske riddere, 

væbnere og præster bevidner den overenskomst, som grev Klaus af Holsten 
på egne og på grev Henriks vegne har indgået med ridderen Henrik v. Re- 
ventlows arvinger om borgen Tile (i Ditmarsken).

Original på Gottorp.

147 1364. 14. september.
Elene, enke efter Jens Ubbesen, overdrager Roskilde St. Agnete kloster alt 

sit gods efter sin død med undtagelse af det, hun bortskænker i sit testamente.

Original i rigsarkivet.

Elene, enke efter Jens Ubbesen, lægsøster i Roskilde Agnete kloster, til alle, 
der ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg med dette brev frit og fuldt har 
overdraget mine elskede søstre i ovennævnte kloster, hvem jeg som taknemme
lig modydelse kærlighedsfuldt bør gengælde de velgerninger, de har vist mig 
og, som jeg håber, vil vise mig i fremtiden, alt mit gods, af hvad beskaffen
hed det end er, som jeg efterlader mig ved min død, undtagen det jeg måtte 
skænke bort i mit testamente. Til sikkerhed for denne erkendelse er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende den ærværdige fader og 
herre herr Jens af Kappelgård, provst i Roskilde. Givet i det Herrens år 1364 
på dagen for det hellige kors’ ophøjelse.

148 1364. 14. september.
Peder Frændesen pantsætter et halvt bol skyldjord i Bjørup til væbneren 

Peder Lang af Bønnet for tre mark sølv.
Original i rigsarkivet.

Peder Frændesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og 

gæld til den gode mand, nærværende brevviser Peder Lang af Bønnet, væb
ner, for tre mark lødigt sølv, nemlig i gode lybske penge og sterlinger, som 
uden al indsigelse og hindring fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger 
af mig eller mine arvinger til bispen St. Niels’ dag x) næstfølgende. For denne
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sum penge pantsætter jeg med dette brev til samme Peder alt mit gods, nemlig 
et halvt bol skyldjord i Bjørup, hvorpå en vis Jens Olufsen bor, og hvoraf 
der svares to pund korn, sammen med dette gods’ samtlige tilliggender og til
behør, vådt og tørt, med hvilket navn det end opregnes. Samme Peder skal 
hvert år nyde frugterne og afgifterne af dette gods, uden at de skal fradrages 
i gældens hovedstol, indtil fornævnte gods i et hvilket som helst år til for
nævnte termin lovligt indløses. Han skal også have fuld beføjelse til at ind
sætte og afsætte undergivne på nævnte gods med det yderligere vilkår, at jeg 
med dette brev binder mig til hvert år at give samme Peder et pund korn, 
at oppebære sammen med afgifterne af oftnævnte gods, indtil som ovenfor 
nævnt oftnævnte gods lovligt indløses. Jeg forpligter mig også til at hjemle 
samme Peder ovennævnte gods mod krav fra hvem som helst og til at frigøre 
og fri det i fuldt omfang ved åbent brev. Også i indløsningsåret skal frugterne 
og afgifterne fra nævnte gods følge hovedstolen. Ydermere skal hverken jeg 
selv eller nogen anden i mit navn have magt til at indløse fornævnte gods fra 
oftnævnte Peder, medmindre jeg selv umiddelbart måtte formå at erlægge 
betalingen til eget brug eller egen fordel. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd hcrr Jens 
Pedersen af Bellinge, herr Mads Falster, riddere, herr Jens Bille, provst på 
Falster, og Morten Due. Givet i det Herrens år 1364 på dagen for det hellige 
kors’ ophøjelse.

6. december.

1364. 22. september. Stralsund. 149
Reces af hansedagen i Stralsund fudtogj.
Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling og original i Rostockarkivet.

Idet Herrens år 1364 på St. Mauritius’ dag samledes søstædernes rådmænd 
i Stralsund; fra Lübeck: Jakob Pleskow, Johan Pertzeval og Bernhard 
Oldenborg, fra Rostock: Arnold Kröpelin, Lambert Witte og Johan v. Kyritz, 

fra Wismar: Johan Manderow og Johan Gletzow, fra Kolberg: Bertold 
Pretemin og Nicolaus Hartmud, fra Kiel: Johan Lange og Nicolaus Rike, 
fra Greifswald: Lambert Warendorp og Johan Bokholt, fra Stralsund: Ber
tram Wulflam, Arnold Goldenstede og Herman v. Rode.

(1) For det første enedes man om, at enhver skal tale med sit råd om dem, 
som har lidt tab på deres skibe under belejringen af borgen Helsingborg x) i
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medfør af stædernes befaling, og ligeledes om dem, som har overtrådt for
budet ved at sejle deres vej uden tilladelse, så at enhver derefter kan have 
svar med tilbage til næste søndag Letare 2).

<2-5)......... 3)

*) jf. DRB III 6 nr. 297 note 4. - 2) 1365 23. marts. - 3) § 2 vedrører Borgholm 
på Öland, § 4 helligåndshuset i Lübeck og § 3 og 5 den indbyrdes afregning af krigs- 
omkostningeme.

150 1364. [Efter 22. september]. Rostock.
Staden Rostocks regnskab over anvendelsen af de 1300 mark penge, som 

den har fået tilkendt af hansedagen i Stralsund den 22. september ‘i anledning 
af dens store tab under stædernes krigstogt mod de Danskes konge i kogger 
og fanger’. Af dette beløb er 41 5/16 mark anvendt til betaling af værten for 
stadens udsendinge til Stralsund omkring St. Hans, ‘da våbenstilstanden blev 
aftalt mellem kongen af Danmark og stæderne’, og 26 11/32 mark er betalt 
‘Herman Lange, foged i Skåne’ for hans særstilling 1).

Originalregnskab i Rostockarkivet.

i) prerogatiua, d. v. s. den med et større embede forbundne højere betaling.

151 [1364. 22. september]1).
Fortegnelse i Rostock over udbetalte løsepenge til danske stormænd.
Optegnelse i Rostockarkivet,

Lambert Tresso w gav herr Henning Podebusk 22 mark lybsk for sit fangen- 
I skab. (2) Gerhard Jesewitz gav herr Jens Smeger, også kaldet Pikard.

33 mark lybsk for sit fangenskab. (3) Henrik Vos gav herr Henning 130 mark 
rostockske penge, i lybsk mønt 86 mark og 10 skilling og 8 penning lybsk, for 
sit fangenskab. (4) Lowitz gav 24 mark til Johan Dume for sit fangenskab 
(5) Johan Kule gav herr Henning 30 mark lybsk for sit fangenskab. (6) 
Lambert Dume gav herr Henning 100 mark lybske penge for sit fangenskab. 
(7) Henrik Gessin gav samme herr Henning 100 mark rostocksk, i lybsk 
mønt 66 mark 10 skilling og 8 penning, for sit fangenskab. (8) Nicolaus Su- 
kow gav herr Sterebach 24 mark lybsk for sit fangenskab. (9) Peder Ribe 
gav 21 mark lybsk til herr Bertold Stoltenberg, som sluttelig af regnede dem i 
Danmark. (10) Begge Kosseboder, nemlig Reimar og Markvard; Markvard
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gav Seldeman 18 mark lybsk for sit fangenskab, og Reimar gav herr Bertold 
15 mark lybsk som ovenfor. (11) Godskalk Barnekow gav nævnte herr Hen
ning 80 mark rostocksk, i lybsk mønt 53 mark 5 skilling og 4 penning, for sit 
fangenskab. (12) Eler Holste gav kongen af Danmarks køgemester 20 mark 
lybske penge for sit fangenskab. (13) Albrecht Leddege gav herr Henning 
80 mark rostocksk, i lybsk mønt 53 mark 5 skilling og 4 penning lybsk, for sit 
fangenskab. (14) Povl Sisik. (15) Nicolaus Schütte. (16) Heine Poppen- 
dorp gav Mikkel Pedersen 26 mark lybsk for sit fangenskab. (17) Fremdeles 
den ældre Bülow gav herr Fikke Moltke 40 mark lybsk for sit fangenskab. 
(18) Erik Malchin gav herr Henning 24 mark lybsk for sit fangenskab. (19) 
Konrad Bremer gav samme herr Henning 30 mark lybsk for sit fangenskab. 
(20) Henrik Kran gav nævnte herr Henning 30 mark lybsk for sit fangen
skab. (21) Markvard Drugeland. (22) Arnold Rüst til herr Henning 24 mark 
lybsk for sit fangenskab. (23) Gerwin Krummendorp undløb. (24) Nicolaus 
Vrieholt gav 24 mark lybsk til herr Palle. (25) Nicolaus Worm gav 24 mark 
lybsk til herr Palle. (26) Henrik Witte gav herr Henning 51 mark lybsk for 
sit fangenskab. (27) Henning Schlichting gav 24 mark lybsk til herr Henning 
for sit fangenskab. (28) Bülow nyder stilstanden med herr Uffe Basse. (29) 
Otto Schütte undløb. (30) Plote undløb. (31) Konrad v. Vreden undløb. 
(32) Plön har ikke stillet krav og kræver ikke. (33) Johan Grote. (34) Red- 
berg gav nævnte herr Henning 16 mark lybsk for sit fangenskab. (35) Tim
me. (36) Ludvig Kulzow har brudt sit ord.

Om sømændene:
(37)Hahn gav herr Palle 20 mark lybske penge. (38) Albrecht Pritzwalk 

gav 7 mark lybsk til herr Sterebach. (39) Bernhard v. Alen gav 6 mark lybsk 
10 skilling og 8 penning lybsk for sit fangenskab. (40) Den ældre Rove gav 
3 mark lybsk til fogeden i Skåne, nemlig Ove Degn. (41) Henrik Suderland 
undløb. (42) Borrentin gav 7 mark lybsk til herr Uffe. (43) Gerhard Koch 
gav 4 mark lybsk for sit fangenskab til fogeden i Nykøbing. (44) Gerhard 
Goldekens og Didrik Sachtleben, herr Frederik Suderlands søfolk, gav 4 
mark lybsk for deres fangenskab til samme.

Ialt 1031 mark 1 o skilling og 8 penning lybske penge.

*) i Hanserec. III nr. 283 er fortegnelsen dateret til omkr. 1364 6. januar, jf. den 
korresponderende fangeliste i recessen nr. 6 § 5. Som Mekl. UB. 1.1. dog gør opmærk
som på, er fangespørgsmålet endnu ikke afgjort 1364 25. maj, cf. nr. 104 § 6. Dette 
synes at være sket efter hansedagen i Stralsund, cf. nr. 150 og Hanserec. III 275 nr. 
290 §§ 28, 31, 51, 53 og 57.
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152 1364. 24. september. Avignon.
Pave Urban $.s rundskrivelse til alle ærkebisper - deriblandt ærkebispen af 

Lund - angående den uskik, der mere og mere tager overhånd på den måde, 
at en gejstlig ofte sidder inde med flere gejstlige embeder og har fast ophold 
ved hoffer og i lignende verdslige omgivelser til skade for gudstjeneste, sjæle- 
sorg og kirkens besiddelser, hvorfor han pålægger hver enkelt ærkebiskop og 
dennes lydbisper at lade udarbejde fortegnelser over alle gejstlige embeder i 
hvert stift, deres afkastninger og indehavere og inden for en givet frist — ‘for 
Norge, Danmark og Sverige i løbet af et år’ - videresende disse til paven 1).

Afskrift i de pavelige kopibøger.

x) ingen af disse fortegnelser er bevarede.

153 1364. 25. september.
Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kejser Karl 4.S brev af 1363 18. august 

angående udbetaling af rigsskatten af Lübeck til hertug Rudolf af Sachsen.

Original i rigsarkivet *).

Vi Bertram, af Guds nåde biskop af Lübeck, til alle, hvem dette brev når, 
hilsen evindelig med Gud.

Vi erkender med dette brev til vidnesbyrd, at vi har set og undersøgt et 
brev af den glorværdige fyrste og vor herre herr Karl, den romerske kejser, til 
alle tider rigets øger og konge af Böhmen, beseglet med det kejserlige maje
stætssegl, ustungent, uskrabet og ubeskadiget i enhver henseende og aldeles 
manglende enhver anledning til mistanke, hvis ordlyd ord til andet inde
holdes i det følgende:

Karl 4., ved Guds nådige gunst romersk kejser, altid øger af riget og konge 
af Böhmen, til sine elskede borgmestre, edsvorne rådmænd og til hele borger
samfundet i staden Lübeck, hans og det romerske riges tro mænd, i nåde og 
med ønske om alt godt. Elskede tro mænd. Vi har overdraget den berømme
lige Rudolf, hertug af Sachsen og det hellige romerske riges ærkemarskalk, 
fyrste og vor elskede frænde, for det Herrens år 1364 at opkræve og i vort og 
det hellige riges navn af Eder modtage den årlige skat eller ‘steuer’ på 1200 
guldfloriner efter gængs vægt og gængs mønt, som I er skyldige at betale os 
og det hellige rige hvert år til Vor Frues fødselsdag; vi pålægger Eder, tro 
mænd, indtrængende ved vor nåde, at I uden at gøre indsigelser af nogen art
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til fulde erlægger denne kejserlige skat eller ‘steuer’ til ham eller hans udsen
ding, hvem han i den anledning måtte sende til Eder med dette brev. Når det 
er sket, og når I har fået sikkerhed herom ved hans autentiske brev, tilstår 
vi med fuld viden, gør, fritager og siger vi Eder alle og enhver i alle henseen
der kvit og fri at være for dette beløb i vort og det hellige romerske riges navn 
for omtalte år 1364, og det ved vidnesbyrd af dette brev under vort kejserlige 
majestætssegl. Givet i Bautzen i det Herrens år 1363 på St. Agapitus’ dag i 
vort romerske kongedømmes 18. år, vort bøhmiske kongedømmes 17. år og 
vort kejserdømmes 9. år.

Til klart vidnesbyrd om dette vort gennemsyn har vi ladet dette brev be
styrke med vort segl. Givet i det Herrens år 1364 onsdag næst efter apostelen 
og evangelisten St. Mathæus’ dag.

*) overleveringsforholdene for dette og det efterfølgende brev viser, at vidisseme har 
været beregnet for kong Valdemar, jf. også nr. 157.

1364. 25. september. 154
Biskop Bertram af Lübeck vidimerer en opfordring fra hertug Rudolf af 

Sachsen til Lübeck om at udbetale rigsskatten for 1364 til ham.
Original i rigsarkivet1).

Vi Bertram, af Guds nåde biskop af Lübeck, til alle, hvem dette brev når, 
hilsen evindelig med Gud.

Vi erkender med dette brev til vidnesbyrd, at vi har set og undersøgt et 
brev af den stormægtige fyrste og herre herr Rudolf, hertug af Sachsen, be
seglet med hans eget segl, ufordærvet, ustungent, uskrabet og ubeskadiget i 
enhver henseende og aldeles manglende enhver anledning til mistanke, hvis 
ordlyd ord til andet følger i dette brev:

Rudolf, af Guds nåde hertug af Sachsen, det hellige romerske riges ærke- 
marskalk, til de såre vise mænd borgmestre, edsvorne rådmænd og hele bor
gersamfundet i staden Lübeck med dybtfølt hilsen. I kære elskede mænd. Vi 
beder om, at I ifølge den allerhøjeste fyrstes, vor herre Karl 4.S, den romerske 
kejsers bemyndigelse og befaling erlægger og fuldt ud udreder den årlige skat 
eller ‘steuer’ på 1200 guldfloriner til os eller vor udsending i hans og kejser
dømmets navn, således som det udtrykkes i hans brev 2), der sammen med 
dette bliver forevist Eder. Når det er sket, tilstår vi og siger Eder kvit at 
være i alle henseender for dette beløb for det Herrens år 1364 i vort og det
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hellige romerske riges navn, og det med vidnesbyrd af vort store segl under 
dette brev. Givet samme Herrens år 1364 på St. Johannes’ halshuggelsesdag 
i staden Prag.

Til klart vidnesbyrd om dette vort gennemsyn har vi ladet dette brev be
styrke med vort segl. Givet fornævnte Herrens år 1364 onsdagen næst efter 
apostelen og evangelisten St. Mathæus’ dag.

1) jf. nr. 153 note 1. — 2) jf. det vidimerede brev i nr. 163; selve originalen er gået 
tabt, jf. Repertorium Reichssteuer, DRB III 4 nr. 527, s. 407.

155 1364. 29. september.
Gertrud, enke efter Jens Eriksen, kvitterer sin datter Marina, enke efter 

Niels Hak, for Borsfo.

1. Skanebrevsfortegnelsen (omkr. 1690):

Kvittering udstedt af Gertrud, enke efter Jens Eriksen, væbner, til sin dat- 
. ter Marina, der var datter af Niels Hak, for alt det gods, som lå i Bor- 
sjo og som nævnte Maren stod i gæld for. Givet på ærkeenglen St. Michaels 

dag 1364.

2. Udkast til Skdnebrevsfortegnelsen:

Jens Eriksens enkes kvittering, udstedt til nævnte 1) Marina, Haks enke, 
på alt det gods, hun havde i Borsjo. Givet 1364.

*) sigter til en forudgående registratur af 1390 27. oktober, Rep. nr. 3768.

156 1364. 3. oktober. Avignon.
Pave Urban 3. meddeler Didrik Vrese, kannik i Utrecht, at han ‘af hensyn 

til vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, som 
i dette anliggende ydmygt har indgivet en ansøgning til os for Dig’ ændrer 
den tidligere bevilgede ansøgning således, at ventebrevet på en dignitet, et 
personat eller officium ikke blot gælder med hensyn til domkirken i Utrecht, 
men til en hvilken som helst kirke inden for dette stift1).

Afskrift i de pavelige kopibøger.

*) jf. supplik <4) i nr. 73, samt nr. 77 og 99.
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1364. 4. oktober. Falsterbo. 157
Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer borgerne i Lübeck for rigsskatten for 

1364.
Original i Lübeckarkivet.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, gør 
vitterligt for alle, at de nærværende brevvisere, de gode mænd, borgerne 
i Lübeck, fuldt ud har fyldestgjort os angående 1200 guldgylden, hvilke gyl

den de årligt er forpligtet at give til det højhellige romerske rige som årlig 
skat, hvilken skat den høje fyrste og vor herre herr Karl, romersk kejser, 
havde afstået til os og stillet som pant, således som det på bedste måde gives 
underretning om i hans åbne brev 1), hvorfor vi med dette brev erklærer 
nævnte gode mænd, borgerne i Lübeck for kvit med hensyn til nævnte skat, 
der skulde betales for dette år, eller rettere nu er betalt. Givet i Falsterbo un
der vort sekret i det Herrens år 1364 på St. Franciscus’ dag.

i) jf. nr. 131.

1364. 7. oktober. Avignon. 158
Pave Urban 3. udnævner Erik, abbed i Allehelgens kloster ved Lund, til 

biskop af Odense.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1 I ^il vor elskede søn Erik, udvalgt biskop af Odense, hilsen o. s. v. Bestri- 
JL delsen af det lederhverv, vi har påtaget os, fylder hele vort hjerte med 

en vedvarende iver efter at drage skyldig omsorg - hvortil vi ifølge den aposto
liske tjenergerning er forpligtet over for alle jordens kirker - for hver enkelt 
af dem, således som det tilstås os af Gud i det Høje, og særligt hvad det angår, 
at ledelsen af de kirker, som er berøvet deres egne hyrder, må blive betroet 
til sådanne personer, så at de i åndelige og timelige anliggender kan forøges 
ved disses indsigtsfulde kløgt og kløgtige indsigt. Da nu kirken i Odense af 
St. Benedikts orden for nylig blev ledig, fordi vor ærværdige broder Niels, 
fordum biskop af Odense, ved sin befuldmægtigede, vor elskede søn Gebhard 
v. Vechten, munk i samme kirke, der havde fyldestgørende og særligt pålæg 
herom fra samme Niels, af særlige og gyldige grunde og af egen drift ved det 
apostoliske sæde gav afkald på ledelsen af samme kirke, som han da forestod,
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over for vor elskede søn Guillelmus, kardinalpræst med titlen S. Lorenzo in 
Lucina, og til hans hånd, og nævnte kardinal Guillelmus ifølge vor særlige 
tilladelse, der mundtligt var givet ham derom ved samme sæde, godkendte 
dette afkald, og da vi har betænkt, at ingen uden os denne gang har kunnet 
eller kan befatte sig med provisionen af nævnte kirke, fordi vi længe før dette 
afkald reserverede provisionerne af alle kirker, der da på enhver måde var 
ledige ved nævnte sæde eller i fremtiden vilde blive ledige ved det, for vor 
rådighed og bestemmelse og erklærede det fra da af ugyldigt og magtesløst, 
om nogen med nogen som helst myndighed med eller uden viden herom 
skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, og da vi desuden med fader
lig og omsorgsfuld iver har lagt vægt på en hurtig og lykkelig provision af 
denne kirke, for at den ikke skulde udsættes for en lang ledigheds ubehagelig
heder, har vi efter den omhyggelige overvejelse, som vi har haft med vore 
brødre 1) om at sætte en både nyttig og frugtbringende person i spidsen for 
samme kirke, omsider rettet vor opmærksomhed mod Dig, abbed i Allehelgens 
kloster af nævnte orden i Lunds stift, og overvejet de storslåede dyder og for
tjenester, hvormed den højeste har prydet Din person, og betænkt, at Du med 
Guds hjælp vil have indsigt og evne til på helsebringende vis at lede og lykke
ligt styre fornævnte kirke i Odense. Efter at vi med tilbørlig eftertanke har 
overvejet alt dette, giver vi på nævnte brødres råd og med apostolisk myndig
hed Din person samme kirke ved provision og sætter Dig i spidsen for den 
som biskop og hyrde, idet vi helt og fuldt betror Dig omsorgen for og for
valtningen af denne kirke i åndelige og timelige anliggender, og idet vi med 
ham, som uddeler nådesbevisninger og belønninger, stoler på, at fornævnte 
kirke - når Guds nådige højre hånd står Dig bi - vil blive lykkeligt ledet ved 
Din indsigtsfulde flid og med Guds hjælp opnå en helsebringende tilvækst. 
Derfor pålægger vi Dig, gode broder, ved vort apostoliske brev, at Du, idet 
Du fromt påtager Dig den byrde, der er pålagt Dig af Gud, på helsebringende 
måde udfører og omhyggeligt giver Dig af med fornævnte omsorg og styre, 
således at fornævnte kirke kan glæde sig over at være betroet en ivrig for
valter, og således at Du derved kan erhverve Dig evig gengældelses løn og 
til overmål gøre Dig fortjent til at opnå vor og nævnte sædes nåde og velsig
nelse. Givet i Avignon den 7. oktober i vort andet pontifikatsår.

!) d. v. s. kardinalerne.
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1364. 7. oktober. Avignon. 159
Pave Urban 3. pålægger kapitlet i Odense at vise biskop Erik lydighed og 

ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vore elskede sønner i kapitlet ved kirken i Odense, 
hilsen o. s. v.

Bestridelsen af o. s. v. indtil1) tilvækst. Derfor pålægger vi Eder, gode søn
ner, ved vort apostoliske brev, at I ydmygt retter Eder efter samme Erik, ud
valgt biskop, som fader og hyrde for Eders sjæle, viser ham skyldig og hen
given lydighed og ærbødighed, idet I fromt modtager og virkningsfuldt søger 
at opfylde hans helsebringende påmindelser og pålæg. I modsat fald vil vi 
stadfæste den dom, som samme udvalgte biskop på lovlig vis fælder over de 
genstridige, og vi vil med Guds hjælp lade den ubrydeligt stå ved magt, indtil 
passende oprejsning har fundet sted. Givet som ovenfor.

t) jf. nr. 158.

1364. 7. oktober. Avignon. 160
Pave Urban 3. pålægger gejstligheden i Odense stad og stift at vise biskop 

Erik lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vore elskede sønner, gejstligheden i Odense stad og 
stift, hilsen o. s. v.

Bestridelsen af o. s. v. indtil1) tilvækst. Derfor pålægger vi Eder alle ved 
vort apostoliske brev (------ ) 2). Givet som ovenfor.

!) jf. nr. 158. - 2) for de forkortede formler se nr. 159.

1364. 7. oktober. Avignon. 161
Pave Urban 3. pålægger menigheden i Odense stad og stift at vise biskop 

Erik lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vore elskede sønner, menigheden i Odense stad og 
stift, hilsen o. s. v.

Bestridelsen af o. s. v. indtil1) tilvækst. Derfor pålægger vi Eder, gode søn-
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ner, ved vort apostoliske brev, at I fromt tager imod samme udvalgte biskop 
som fader og hyrde for Eders sjæle og omfatter ham med skyldig hæder og 
ydmygt giver agt på hans helsebringende påmindelser og pålæg, således at 
han må kunne glæde sig over i Eder at have fundet hengivne sønner og I 
som følge heraf i ham en velvillig fader. Givet som ovenfor.

i) jf. nr. 158.

162 1364. 7. oktober. Avignon.
Pave Urban 3. beder ærkebispen af Lund om at yde biskop Erik af Odense 

sin støtte.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vor ærværdige broder, ærkebiskop (Niels) af Lund, 
hilsen o. s. v.

Det fremmer Din frelse og Dit ry, hvis Du med blikket vendt imod Guds 
nåde skaber et formålstjenligt værn for gejstlige personer, særlig for dem, der 
er udstyret med biskoppelig værdighed, og viser dem en nådig gunst. Da nu 
kirken i Odense o.s. v. indtil1) tilvækst. Da Din gunst vil være såre nyttig for 
samme udvalgte biskop Erik, så at han lettere kan have fremgang med hensyn 
til den ham betroede omsorg for fornævnte kirke i Odense, retter vi en ind
trængende bøn og opfordring til Dig, broder, idet vi pålægger Dig ved apo
stolisk brev, at Du af ærbødighed for os og nævnte sæde vil have samme ud
valgte biskop og den ham betroede kirke, der i følge ærkebiskoppelig ret er 
underkastet Dig, indtrængende anbefalet, således at Du, når det gælder at 
forøge og bevare samme kirkes rettigheder, omfatter ham med Din nådige 
beskyttelse, således at han ved Din nådes hjælp kan vise sig nyttigere i det 
ham betroede styre af samme kirke i Odense, og Du derved til overmål kan 
gøre Dig fortjent til Guds miskundhed og nævnte sædes velvilje. Givet som 
ovenfor.

i) jf. nr. 158.

163 1364. 7. oktober. Avignon.
Pave Urban 5. beder kong Valdemar 4. Atter dag om at yde Biskop Erik af 

Odense sin støtte.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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På samme måde x) til vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks 
berømmelige konge, hilsen o. s. v.

Når verdslige fyrster viser kirkernes prælater og især dem, der forestår sty
ret af domkirkerne, skyldig ære, erhverver de sig løn ved Guds nåde og ry ved 
menneskers lovprisning. Da nu kirken i Odense o. s. v. indtil1) tilvækst. Da 
Din gunst vides at være såre nyttig for samme Erik, udvalgt biskop, så at han 
lettere kan have fremgang under udøvelsen af styret af nævnte kirke, beder 
og anmoder vi Dig indtrængende, høje konge, om af ærbødighed for Gud og 
det apostoliske sæde at have samme udvalgte biskop og den ham betroede 
kirke indtrængende anbefalet og vise Dig gunstig og nådig mod dem ved alle 
forekommende lejligheder, når det gælder at øge og bevare deres rettigheder, 
således at samme udvalgte biskop, med støtte i Din hjælp, høje konge, og 
med Guds nådige bistand kan have held med sig i den ham betroede udøvelse 
af styret for fornævnte kirke, og Du derved til løn kan høste det evige liv 
hos Gud og skyldig taksigelse hos os. Givet som ovenfor.

i) jf. nr. 158.

1364. 20. oktober. 164
Niels Nielsen pantsætter sit gods i Skytts herred til Jens På af Svenstorp.
1. Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690):

Niels Nielsens forpligtelsesbrev til Jens På af Svenstorp 1), at han er ham 
30 mark godt sølv efter kølnsk vægt skyldig, for hvilke han pantsætter 

ham alt sit gods i Bosarp i Skytts herred. Givet dagen inden de 11000 jom
fruers dag 1364.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

Niels Nielsens udstedte pantebrev til Jens På af Svenstorp for 30 mark 
lødigt sølv, som han skyldte, (for hvilke han pantsatte) dette efterføl

gende gods og disse gårde, nemlig alt sit gods i Bosarp i Skytts herred, be
stående af 6 gårde. Fremdeles en gård i Norra Åby, en gård i Sondra Vire
stad. Givet 1364.

5. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

Niels Nielsen skylder hæderlig og forstandig mand herr (!) Jens af Svens
torp 30 mark godt og lødigt sølv, og derfor pantsætter Niels Nielsen 

alt sit gods i Bosarp i Skytts herred, nemlig en gård, der yder fem pund i af-
3. række. VII. — 10
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gift, en anden gård, som yder fire pund i afgift, en tredie, der yder af to øre 
land, en fjerde, der yder fire øre i landgilde, en femte, der yder af to øre land, 
og en sjette, der ligeledes yder to øre i landgilde, fremdeles en gård i Norra 
Aby, der yder tre pund i afgift, og en gård i Sondra Virestad, som yder to 
pund og fire grot i afgift. Givet 1364 på de 11000 jomfruers dag.

x) registraturen har Ddånstorp, men jf. 1367 24. marts, Rep. nr. 2815.

165 1364. 21. oktober.
Peder Nielsen af Vanga, ridder, skøder alt sit gods i Ivetofta sogn til ærke

biskop Niels af Lund.

Afskrift i Lundebogen.

Peder Nielsen af Vånga, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg til den ærværdige fader og herre i Kristus herr 

Niels, ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, har opladt, til hans hånd har 
overdraget og til evig og retmæssig besiddelse har skødet alt mit gods i Ive
tofta sogn, nemlig en hovedgård i Gjørtheløkke med dens landbosteder i 
Ivetofta og alle tilliggender til samme gods, rørligt og urørligt, agre, enge, 
græsgange, skove, fiskevande, intet undtaget, hvilket gods jeg har fået med 
min elskede hustru Cecilie ved retmæssig arv efter hendes fader Henrik Jen
sens død, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle fornævnte gods, 
alt og hvert, og til at frigøre det for krav fra hvem som helst, idet jeg er
kender, at jeg har fået og oppebåret fuld betaling af samme herr ærkebispen 
for alt det fornævnte gods efter mit ønske. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Peder 
Stigsen, ridder, Hågen Hildebrandsen og Anders Olufsen, borgere i Lund. 
Givet i det Herrens år 1364 på de 11000 jomfruers dag.

166 1364. 24. oktober.
Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger om, at biskop Erik af Odense gen

nem befuldmægtiget har lovet at betale servispenge.
Notits (A og B) i Vatikanarkivet.

A:

Samme dag, år, indiktion, pontifikatsår og sted som ovenfor 1) lovede herr 
biskop Erik af Odense i Danmark ved sin hertil særligt indsatte befuld

mægtigede Henrik Werners det apostoliske kammer og kollegium som sit ser-
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vitium commune 2) at betale 150 guldfloriner og de 5 sædvanlige servitier 3), 
at betale i løbet af to år fra næstkommende allehelgensdag. I modsat fald 
o. s. v. Han aflagde ed o. s. v. 4).

B:

Herr biskop Erik af Odense i Danmark lovede som sit servitium commune 
at betale 150 floriner og de 5 sædvanlige servitier til det apostoliske 

kammer og kollegium, det hele at betale i løbet af de to efterfølgende år fra 
næstkommende allehelgensdag. I modsat fald o. s. v.

*) d. v. s. 1364 24. oktober i det pavelige skatkammer. - 2) jf. DRB II 4 nr. 305 
note 2. 3) jf. ssts note 3. - 4) jf. DRB III 6 nr. 92 note 4.

1364. 28. oktober1). 167
Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at fru Elisabeth, enke efter 

Godskalk v. Vellin, erkender, at hun på ridderen Ivar Nielsens vegne har 
modtaget et forgyldt sølvbæger og et sølvbælte af Bomhovers arvinger.

Lübecks Niederstadtbuch.

Det skal være vitterligt, at fru Elisabeth, enke efter herr Godskalk v. Vellin, 
erkendte, at hun af Johan Burmester, som i kraft af et brev af de her

rer rådmænd i Hildelsheim med fuld anbefaling havde fuldmagt på Bom
hovers arvingers vegne, har modtaget et forgyldt sølvbæger med overdel til 
brug for herr Ivar Nielsen, ridder, og på samme herr Ivars, ovennævnte rid
ders vegne, et forgyldt sølvbælte. Forhandlet for rådet år og dag som oven
for 1).

x) datum står øverst på siden.

1364. [Før 31. oktober]1). 168
Anders og Lars Pedersen pantsætter gården Nebbe til herr Jens Ever.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Anders Pedersen og Lars Pedersen pantsætter herr Jens Ever Nebbegård 
. og gods med mere for 100 mark lybsk. 1364.

*) jf. nr. 169.
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169 1364. 31. oktober.
Jens Ever, ridder, oplader det gods, der var pantsat til ham af brødrene 

Anders og Lars Pedersen for 100 mark lybsk, til kong Valdemar 4. Atterdag 
efter at have oppebåret pantesummen af denne,

Original i det svenske rigsarkiv.

Jens Ever, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed og fuldt ud 

har oppebåret 100 mark lybske penge af den stormægtige fyrste og min såre 
elskede herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters 
konge, nemlig for gods i Nebbe og for Nebbegård, Kattinge, Qwinnænæs, 
Herslev og Abbetved, der var pantsat til mig af de gode mænd brødrene 
Anders og Lars Pedersen for nævnte pengesum. Derfor oplader jeg frit med 
dette brev samme kong Valdemar, min fornævnte herre, det foranskrevne 
gods med alle rettigheder og med de åbne breve, der er givet mig på dette 
gods på de vilkår, hvormed ovenanførte gods er pantsat til mig. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende 
de højbåme herrer herr Mogens, biskop af Børglum, og Peder Munk, ridder. 
Givet i det Herrens år 1364 dagen før allehelgensdag.

170 1364. 1. november1).
Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Johan Burmester, befuld

mægtiget for Bomhovers arvinger, erkender at have modtaget 23 1/2 mark 
lybsk af fru Elisabeth, enke efter Godskalk v. Vellin, for et forgyldt bæger 
og et forgyldt bælte til Ivar Nielsen, ridder.

Lübecks Niederstadtbuch.

Det skal være vitterligt, at Johan Burmester 2), som i kraft af et brev fra 
de herrer rådmænd i Hildesheim havde fuldmagt på Bomhovers arvin

gers vegne, over for rådet har erkendt at have modtaget 23 1/2 mark lybsk af 
fru Elisabeth, enke efter herr Godskalk v. Vellin, for et forgyldt bæger med 
tilhørende låg og et forgyldt bælte, der var givet fornævnte fru Elisabeth i 
hænde til brug for herr Ivar Nielsen, ridder, hvorfor han erklærede samme 
fru Elisabeth for fuldstændigt kvit og fri med hensyn til fornævnte forhold. 
Forhandlet på ovenfornævnte dag.

*) datum står øverst på siden. - 2) jf. nr. 167.
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1364. 3. november. 171
Jens Bransvig pantsætter alt sit gods i Bromma til Gerike Rubenow for 

30 mark sølv.
Original i det svenske rigsarkiv.

Jens Bransvig til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle 
skal vide, at jeg erkender, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den 

gode og hæderlige mand Gerike Rubenow, nærværende brevviser, for 30 mark 
lødigt sølv, som (skal betales) ham eller hans arvinger af mig og mine arvin
ger til næste Marie himmelfartsdag 1), og for hvilke jeg med dette brev pant
sætter alt mit gods, som jeg fra mine søstersønners side har her i Bromma, og 
fornævnte gods sammen med landgilden og de øvrige afgifter kan han forvalte 
efter sit forgodtbefindende. I hvilket år nævnte gods end måtte blive tilbage
givet, skal nævnte Gerike fuldt ud oppebære afgifterne indtil mikkelsdag. Af 
den grund forpligter jeg mig udtrykkeligt til at hjemle ham og hans arvinger 
fornævnte gods, indtil pengesummen er fuldt ud betalt, og dersom fornævnte 
Gerhard2) skulle lide noget tab derved, eller nogen skulde stå ham imod i 
denne sag, da agter og ønsker jeg tillige med mine rette arvinger at erstatte 
ham dette tab og at skaffe ham fyldestgørelse. Til vidnesbyrd herom er mit 
segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd 
Jens Bentsen og Åge Jonsen og herr Timme3), sognepræst i Bromma, og 
Didrik Brake og Jakob Terkelsen, rådmænd og borgere i Ystad. Givet i det 
Herrens år 1364 på søndagen efter allehelgensdag.

1) 1365 x5- august. - 2) Gerike er diminutiv til Gerhard, Danm. GI. Personnavne 
I sp. 354. - 3) kan også læses Tønne.

1364. 5. november. Rostock. 172
Johan Redberg kvitterer staden Rostock for sin sold i krigen mod kong 

Valdemar af Danmark ‘samt giver kvittering for mit fangenskab, for ud
løsning og frigørelse heraf1). Rostock tirsdagen efter allehelgensdag’.

Original i Rostockarkivet.

i) jf. nr. 151 § 34.
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173 1364. 8. november. Rostock.
Hans mit dem Hemd og hans hustru Wendele bliver lyst fredløse i Ro

stock, fordi de i Skåne har stjålet låsetøj, som tilhørte staden.
Notits i Liber proscriptorum i Rostockarkivet.

Fremdeles samme år1) fredagen før mortensdag blev Hans mit dem 
Hemd2), stadens tjener3), og hans hustru Wendele lyst fredløse, fordi 
de bortfjemede stadens låsetøj fra Johan Lange, stadens tjener - som havde 

det med sig til Skåne - og dette låse tøj blev tyvagtigt fjernet af dem, og de 
gjorde sig landflygtige. Dommere var de herrer Gerwin Wilde og Frederik 
Suderland, og Herman Katzow og Fikke Korin var nærværende.

*) d. v. s. I det Herrens år 1364. - 2) teksten har Hans cum camisia. - 3) gengiver 
preco, der betyder bøddel, herold, udråber o. lign.

174 1364. 17. november.
Lydeke Skinkel lover kong Valdemar 4. Atterdag at betale 100 mark lybsk 

til næste påske.

Original i rigsarkivet.

Lydeke Skinkel, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
i I skal vide, at jeg erkender, at jeg har lovet den såre berømmelige fyr

ste, min såre kære herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders 
og Goters konge, og tillige til hans hånd de herrer Klaus Limbæk, drost, Jens 
Andersen, Bent Byg, riddere, Peder Nielsen og Jens Rud, væbnere, 100 mark 
lybsk i gode og gængse rede penge, at give og betale ufortøvet i Vordingborg 
til førstkommende påske uden nogen forhaling og modsigelse. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de vel
byrdige mænd Gerike Godow og Thomas Stokflet. Givet i det Herrens år 
1364 søndagen i ugen efter St. Mortens dag.

175 1364. 17. november.
Erik Rind skøder alt sit gods i Hostrup sogn til sin broder ridderen Valde

mar Sappi.
Original i rigsarkivet.

Erik Rind til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle skal 
vide, at jeg med dette brev oplader, skøder og afhænder til den gode 

mand, min elskede broder herr Valdemar Sappi, ridder, mit gods Østergård
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Tidsholm, Vestergård Tidsholm, mit gods på Solderup, Jejsing, Hostrup og 
Rørkær marker og alt mit øvrige gods i Hostrup sogn, såvel stort som småt, 
rørligt og urørligt, og alle de andele, som mine steddøtre, nemlig Gunnur og 
Elisabeth, besad i samme gods, med dettes enkelte tilliggender, nemlig agre, 
enge, græsgange, moser, skove, fiskevande, møller, vandløb og alt andet, vådt 
og tørt, intet undtaget, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til at frigøre, 
fri og hjemle nævnte herr Valdemar og hans arvinger omtalte gods for krav 
fra mine fornævnte steddøtre, mine andre arvinger og alle andre. Yderligere 
binder jeg mig med dette brev til, at mine arvinger, hvis mine levedage af
kortes, mundtligt skal tilskøde oftnævnte herr Valdemar eller hans rette ar
vinger samme gods i overensstemmelse med deres anmodning og ønske. Givet 
under mit segl i det Herrens år 1364 søndagen før pave St. Clemens dag.

1364. 18. november. 176
Anders Jakobsen af Tosterup og Torkil Nielsen af Gladsax erklærer at 

skylde ridderen Jakob Bæger af Vedbygard 33 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

Anders Jakobsen af Tosterup, ridder, og Torkil Nielsen af Gladsax, væb- 
. ner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi fællesskab med samlet hånd 
i sandhed står i skyld og gæld til den velbyrdige og gode mand herr Jakob 
Bæger, ridder, af Vedby, nærværende brev viser, for 35 mark lødigt sølv, som 
samme Jakob har lånt os i hele og gode sterlinger og lybske penninge, og også 
at vi i sandhed har lovet at være ens stillede med hensyn til betalingen heraf; 
(disse 35 mark) skal vi eller vore arvinger fuldt ud uden noget kunstkneb 
betale samme herr Jakob Bæger eller hans arvinger i hele og gode sterlinger 
og lybske penninge og ikke i nogen anden værdi, ej heller i halvpenninge, til 
næstkommende mortensdag på et trygt og sikkert sted, hvor nævnte herr Ja
kob eller hans arvinger vil være i stand til at modtage nævnte sølv og vi til at 
udbetale det; denne betingelse er aftalt imellem os, at hvis vi svigter med 
betalingen af det omtalte sølv til nævnte termin, da forpligter vi med dette 
brev strengt os og vore arvinger til ganske at holde fornævnte herr Jakob 
Bæger og hans arvinger skadesløse for ethvert tab, som samme herr Jakob 
eller hans arvinger pådrager sig eller måtte kunne pådrage sig ved at nævnte 
sum sølv ikke blev betalt til fornævnte termin. Til vidnesbyrd herom er vore
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segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, 
de herrer Niels Ågesen, Peder Munk den yngre, riddere, og Jens Larsen, væb
ner. Givet i det Herrens år 1364 på ottendedagen for bispen og bekende
ren St. Mortens dag.

1364 19. november, Reg.Dan. nr. *2549, se nr. 9.

177 [1364 P]1). 29. november. Langen-Jarchow.
Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg beder Rostocks rådmænd om at tillade 

Frederik v. Lochens søn at rejse til Danmark.
Original i Rostockarkivet.

Albrecht, hertug af Mecklenburg, med vor nådige hilsen tilforn2). I skal 
. vide, at herr Frederik v. Lochen personligt gav møde for os i Anger
münde og indtrængende bønfaldt os om, at vi vilde tillade hans søn at rejse 

til Danmark. Derfor beder vi indstændigt om, at I tillader denne hans søn 
med sine folk at rejse sammestedshen med disse folk, og at I ikke lægger ham 
hindringer i vejen på noget punkt. Skrevet i Langen-Jarchow dagen før St. 
Andreas* dag under vort sekret.

*) Frederik v. Lochens søn Ulrich nævnes første gang 1364 15. marts som værende 
Greifswalds fange, jf. nr. 60 § 6, og Frederik v. Lochen døde 1365 kort efter 7. fe
bruar, Hanserec. I nr. 315 § 6 og Würdinger i Sitzungsbericht d. hist. - philos. - philol. 
Classe d. k. bayr. Akademie d. Wissenschaften I (1874) 4T4- “ 2) adressen står på bre
vets bagside: Brevet overrækkes til vore elskede, tro rådmænd i staden Rostock.

178 1364. 5. december. Alevad.
Biskop Niels af Odense stadfæster testamentet af herr Didrik, provst og 

sognepræst i Burg på Femern.

Original i Braunschweigarkivet.

Vi brodér Niels, af Guds nåde biskop af Odense, gør med dette brev vit
terligt for alle, hvem det vedkommer, at vi ønsker at anerkende og be
kræfte det testamente 1), der lovformeligt og rigtigt er opsat eller oprettet af 

herr Didrik, provst og sognepræst i Burg på Femern, salig ihukommelse, og 
stadfæster det med dette brev, hvorfor vi strengt forbyder, at nogen på nogen
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måde drister sig til at fortrædige samme herr Didriks arvinger og testaments- 
cksekutorer med hensyn til fuldbyrdelsen af dette testamente, såfremt de øn
sker at undgå den kanoniske straf. Givet på Ålevad under vort segl i det Her
rens år 1364 dagen før bekenderen St. Nikolaus’ dag.

i) jf. nr. 145.

1364. 6. december. 179
Præsten Fader Pedersens testamente.
Afskrift i Lundebogen.

I faderens og sønnens og helligåndens navn, amen. Jeg Fader Pedersen, 
præst, sognepræst ved St. Olufs kirke i Lund, som betænker, at intet er 

vissere end døden og intet uvissere end dens time, vil, skønt svag af legeme 
så dog karsk på sjælen, sørge for min sjæls frelse, mens jeg formår det, med 
det gods, som er forundt mig af Gud. Derfor anordner jeg mit testamente 
på følgende måde. For det første testamenterer jeg da til St. Laurentius kir
kes bygningsfond i Lund, hvor jeg vælger mit gravsted, 3 mark penge. Frem
deles til samme til årlig afholdelse af min årtid i koret i Lund min gård i St. 
Olufs sogn i Lund, som jeg ved retmæssigt køb har erhvervet af Asmund 
Smed, borger i Lund, undtagen en andel i samme gård imod syd, 40 alen i 
længden og 13 i bredden, med en bod mod gaden og liggende i nævnte gård, 
hvilken andel jeg testamenterer til min elskede broder Esbern, at besidde 
evindelig. Angående den årlige afgift af denne har jeg truffet følgende bestem
melse: for det første til altrene til årlig afholdelse af messer på dagen for min 
årtid i fornævnte St. Laurentius kirke en mark, fremdeles til vikarerne en halv 
mark, til klokkerne i tårnet en øre penge og til de fattige tre øre, og til kan- 
nikerne, som overværer vigilierne og messen, en mark. Fremdeles til min kirke 
en halv mark. Fremdeles til dominikanerne i Lund en halv mark, til francis
kanerne sammesteds en halv mark. Fremdeles til nonnerne to øre. Fremdeles 
til helligåndshuset to øre. Fremdeles til spedalskhedshuset sammesteds en halv 
mark. Fremdeles til St. Povls kirke sammesteds to øre. Fremdeles til Helligkors 
kirke to øre. Fremdeles til herr ærkedegnen en sølvske. Fremdeles til herr 
Jakob Jermer den store tindunk, som jeg har. Fremdeles til herr Jens, skole
mester, en pude og en lille tindunk. Fremdeles til herr Anders Hågensen en 
sølvske, et horn og en lille morter med ‘stempel’. Fremdeles til herr Peder, 
sakristan, et halvt pund korn og et vaskefad. Fremdeles til herr Tord et lille
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sølvbælte og et tæppe. Fremdeles til herr Jens Nielsen et ‘skab’. Fremdeles 
til herr Gunnar et par støvler, som han har. Fremdeles til herr Peder, hans 
fælle, et lille psalter. Fremdeles til Ermegård et bælte. Fremdeles til Mogens, 
min svoger, en kjortel med broget hætte. Fremdeles til min elskede søster 
Helene seks alen klæde. Fremdeles til Kristine tolv alen ‘foderdug’ *) tillige 
med ni alen lærred. Fremdeles til samme Kristines børn to pund korn. Frem
deles til Magnhild i Bredegade et halvt pund korn. Fremdeles til Oluf et horn. 
Fremdeles til Margrete en pude. Til eksekutorer af dette testamente indsætter 
jeg de gode mænd herr Anders Hågensen og Lars Jensen, fornævnte præster, 
og bønfalder dem for Guds skyld, at de vil bringe dette mit testamente til 
udførelse, således som de ved, det er tjenligt for min sjæls frelse, og som de 
vil svare til for Gud i det Høje. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt un
der dette brev tillige med de fornævnte eksekutorers segl. Givet i det Herrens 
år 1364 på bekenderen St. Nicolaus’ dag.

*) d. v. s. tøj til foder.

180 1364. 13. december.
Peder Mortensen Due, væbner, pantsætter Favrholm og Favrholms fang 

til kong Valdemar for 200 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

Peder Mortensen kaldet Due, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Jeg vil, at det skal stå fast for alle, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til 
den berømmelige fyrste og herre, min såre kære herre Valdemar, af Guds 
nåde de Danskes, Venders og Goters konge, for 200 mark lødigt sølv kølnsk 
vægt, hvilken pengesum jeg erkender fuldt ud at have modtaget af samme min 
herre efter mit ønske og til mit brug. Derfor pantsætter jeg med dette brev 
til ham og hans arvinger alt godset i Favrholm for de nævnte 200 mark lødigt 
sølv, nemlig gården Favrholm og Favrholmsfang med alle tilliggender her
til, nemlig agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt, intet und
taget, som skal indløses af mig eller mine arvinger på bispen St. Nicolaus’ dag 
det år, jeg formår det, idet jeg giver samme min herre og hans arvinger fuld
magt og uindskrænket ret til frit at råde over nævnte gods til egen fordel, at 
nyde frugterne, afgifterne og hver enkelt oppebørsel af samme gods og at 
anvende det til deres brug, uden at dette må afregnes i gældens hovedstol, ind-
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til samme gods lovligt indløses for nævnte sum sølv. Men jeg og mine arvinger 
skal give nævnte herre konge varsel tre år i forvejen, når vi ønsker at indløse 
samme gods. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at frigøre og forsvare 
nævnte gods for min ovennævnte herre konge og hans arvinger i overens
stemmelse med landets love mod krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode 
mænd, nemlig herrerne Jakob Olufsen og Mads Falster, riddere, og Jon 
Bosen, væbner. Givet i det Herrens år 1364 på den glorrige jomfru Lucies 
dag.

1364. 14. december. Stralsund. 181
Borante, ridder, og Henning Podebusk, væbner, lover, at ‘såsnart de herrer 

Henning Podebusk, søn af mig Borante, og Valdemar, broder til mig Henning 
og kannik ved kirken i Kammin kommer her til landet’, vil disse udstede et 
brev svarende til det, de selv har givet Godeke Giese, borgmester i Stralsund, 
på den halve landsby Preetz på Rugen.

Original i Stralsundarkivet.

1364. 15. december. Rostock. 182
Jakob Nielsen, rådmand i Malmø, og Niels Klemensen kvitterer rådmænd 

og borgerskab i Rostock for den erstatning, de har ydet for det skib, der blev 
taget fra dem i stadens havn.

Original i Rostockarkivet.

Vi Jakob Nielsen, rådmand i Malmø, og Niels Klemensen gør vitterligt 
for alle med dette brev, at de ærværdige mænd, de herrer rådmænd i 
Rostock i deres og hele deres borgersamfunds navn helt og fuldt ud samt til 

vor nøje har ydet os udtømmende godtgørelse og enhver tænkelig erstatning 
for vort skib, der i sin tid blev taget fra os i deres havn, således at vi erkender, 
at vi er vel tilfredsstillede, og idet vi yder dem taksigelse herfor, lover vi, hvad 
os og vore angår, at vi vil fritage, kvittere og fuldstændigt holde omtalte her
rer rådmænd, deres efterfølgere og deres borgersamfund skadesløse angående 
dette forhold over for ethvert menneske, der direkte eller indirekte, offentligt 
eller skjult forulemper eller rejser krav mod dem. Til virkningsfuldt vidnes
byrd herom er vore segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende
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de gode mænd, vore forhandlere i denne sag, Radike Krumvot, Frederik 
Parkentin, brødre, Lambert Stenwerk og Herman Woldorp, borgere i Ro
stock. Givet i Rostock i det Herrens år 1364 på den søndag, da der synges: 
Glæd Eder stedse i Herren.

1364, Reg.Dan. nr. *2550, se 1363—64 DRB III 6 nr. 443.

183 [1364?]1).
Eggert Bibow, ridder, anmoder rådmændene i staden Lübeck om at foran

ledige, at Benedikt v. Ahlefeld, Danmarks konges råd, betaler sin gæld til ham.

Original i Lübeckarkivet.

Med venlig hilsen tilforn. Alle I rådmænd i staden Lübeck. Jeg beder 
Eder, agtværdige mænd, med dette brev, så indstændigt jeg kan, om, 

at I vil værdiges med Eders ord og henstillinger at påvirke herr Benedikt v. 
Ahlefeld, Danmarks konges råd, som har vist sig at være løftebryder mod 
mig med hensyn til en sum penge, skønt han dog har givet mig sit åbne brev 
herom. I modsat fald vil jeg, hvis han ikke vil efterkomme Eders påmindelser, 
nu som derefter - omend mod min vilje - påminde ham om, at dette ikke 
syntes at være i overensstemmelse med hans ære, hvis han var en retskaffen 
mand, hvad han dog ikke er. Skrevet under herr Raven Barnekows segl, da 
mit eget ikke var for hånden. Jeg beder om, at I så hurtigt som muligt skrift
ligt underretter mig om Eders svar.

På ridderen herr Eggert Bibows vegne.

i) brevet må være udstedt før 1368 20. februar, da Benedikt v. Ahlefeld tiltræder for
bundet mod kong Valdemar, Hanserec. I nr. 441, og er rimeligvis fra 1364, da han under 
Valdemars bortrejse fører titlen råd, jf. nr. 73 § 9 og nr. 116.

184 1364.
Niels Jakobsen af Vallebo pantsætter otte ørtug jord i Remkolde til Tyge 

Esbernsen Vispe af Udby.
Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440).

Dette gods pantsatte fordum i det Herrens år 1364 Niels Jakobsen af Valle
bo, den rette ejer, til en vis Tyge Esbernsen af Udby, kaldet Vispe, for 

4 mark lødigt sølv; og således tilfaldt det fornævnte Niels Andersen ved arv x).

1) sigter til referat af et salg til klostret i 1422, jf. SRD. IV 501.
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1364. 185
Peder Nielsen af Skjoldenæs forpagter Næstved St. Peders klosters gods i 

Vridsløse og Holsted.
Næstved st. Petri klosters registratur (1528).

Peder Nielsen af Skjoldenæs erkendte at have lejet vort gods i Vridsløse og
Holsted for sin levetid mod at betale tre eller fire læster korn. 1364.

1364. 186
Anders Rud overdrager sine eventuelle rettigheder i Ulstrup til Næstved St. 

Peders kloster.
Næstved st. Petri klosters registratur (1528).

Anders Rud gav over for bispen afkald på enhver proces og på alle krav, 
» som han hidtil havde ført og haft angående gods i Ulstrup, idet han til 
klostret oplod og overdrog al den ret, han måtte have i ovennævnte gods. 

1364.

1364. 187
Kongerne Magnus og Håkon af Sverige og Norge pantsætter Kind, Vedbo 

og Ydre herreder i Småland til Peder Due, Jakob Jakobsen og Knud Stigsen 
for 300 mark sølv.

To registraturer af Stephanius.

a:

Magnus og Håkon, Sveriges og Norges konger, overgiver de velbyrdige 
mænd Peder Due, Jakob Jakobsen og Knud Stigsen Kind, Vedbo og

Ydre herreder som pant for 300 mark lødigt sølv. o. s. v. 1364.

b:

Kind, Vedbo og Ydre herreder blev udlagt af kong Håkon til Peder Due 
. og Knud Stigsen for 300 mark lødigt sølv. År 1364.
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188 1364.
Peder Troelsen af Dommerby fuldbyrder og stadfæster sin moder fru Ele

nes skøde til Jakob Lavesen af Stårup.

Udtog i Rigens forfølgningsbog 1536-42.

Det første1) udstedt i det Herrens år 1364 lyder, at Peder Troelsen af
Dommerby havde fuldbyrdet og stadfæstet alle de skøder, som hans 

moder fru Elene havde givet Jakob Lavesen af Stårup, hvilket er: en gård i 
Engedal, en gård i Højslev, der hedder Søndergård, en gård i Helstrup, der 
hedder Lindegård, og en gård i Haverslev, der ligger i Himmersyssel; og han 
forpligter sig til at fri ham samme gods, eftersom han havde betalt hende rede 
penge og fuld værdi derfor o. s. v.

i) 1541 20. marts forelagde magister Mogens Kås, kantor i Ribe, tre pergaments
breve for kongens retterting til stadfæstelse; de to andre breve er udstedte i 1410 og 
1405.

189 1364.
Herr Oluf Bjørnsen skøder et bol jord i Rønnebæk til kong Valdemar.

V ordingborgske registratur (1476).

Brev om, at herr Oluf Bjørnsen skøder og oplader kong Valdemar og kro
nen alt sit gods i Rønnebæk, nemlig et bol jord med alt dets tilliggende 

uden undtagelse. Givet o. s. v. 1364.

190 1364.
Herr Niels Knudsen af Svanholm pantsætter sit gods i Herslev i Sømme 

herred til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at herr Niels Knudsen af Svanholm pantsætter kong Valdemar 
sit gods i Herslev i Sømme herred for syv lødige mark sølv. Givet o. s. v.

1364.

191 1364.
Herr Mads Falster oplader jord i Rønnebæk til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).
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Brev om, at herr Mads Falster oplader kong Valdemar alt det gods, som 
han havde i pant i Rønnebæk, nemlig 12 ørtug jord, med alt tilliggende, 

for seks lødige mark sølv. Givet o. s. v. 1364.

1364. 192
Tue Galens gældsbrev til Peder Eskilsen på seks mark sølv.

Yngre Kalundborske registratur (1551).

Fremdeles et andet1) brev, hvori Tue Galen bekender at skylde Peder 
Eskilsen seks mark purt sølv. I det Herrens år 1364.

x) sigter til brev af 1347, DRB III 2 nr. 416.

1364. 193
Katerine Jonsdatter pantsætter alt sit gods i Næs sogn til Niels Kirt.
1. Viborg stifts registratur (1540erne).

Fremdeles Katerine Jonsdatters pantebrev.........alt sit gods i Næs sogn i 
.Niels Kirt. Givet 1364.

2. Viborg stifts registratur (1574).

Kirstine Jonsdatter pantsætter alt sit gods i Næs sogn i Helium herred for 
. en sum penge. År 1364.

1364. 194
Et gavebrev på Revsgård.
Vestervig klosters registratur (1599).

t gavebrev på latin på Revsgård. 1364.

1364. 195
Oluf Nielsen Spurv pantsætter sin andel af Paddeborg, Sørup m. m. til 

Esger Bosen Flue.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Oluf Nielsen Spurvs pantebrev til Esger Bosen, som kaldes Flue, på sin 
andel i Paddeborg, Sørup m. m. for 20 mark purt sølv. Givet 1364.
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196 1364.
Eggert Uffesen skøder sit gods i Paddeborg og Sørup til Oluf Spurv.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Eggert Uffesen skøder Oluf Spurv alt sit gods og sin andel i Paddeborg og 
Sørup med alt tilliggende. Givet 1364.

197 1364.
Herr Peder Bæger pantsætter en gård i Høve til herr Ture Knudsen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Herr Peder Bægers brev, hvorved han pantsætter herr Ture Knudsen en 
gård i Høve i Flakkebjerg herred for otte mark purt sølv. 1364.

198 [1364—76]1).
Biskop Erik af Odense stadfæster biskop Niels9 stadfæstelse af St. Knuds 

skoles privilegier.
Referat af Hamsfort.

Fremdeles broder Eriks, bispen af Odenses stadfæstelse af biskop Niels’ 
stadfæstelse 2) af samme skole og kirke 3).

*) Erik var biskop af Odense 1364-76. - 2) jf. DRB III 1 nr. 411. - 3) d. v. s. hen
læggelsen af Gørslev kirke til skolen, jf. DRB II 5 nr. 302 og III 1 nr. 412.

199 [1364—76]1).
Biskop Erik af Odense stadfæster St. Knuds skoles privilegier.

Referat af Hamsfort.

roder Eriks, bispen af Odenses stadfæstelse af samme skole og kirke.

1) jf. nr. 198 note 1-3.

200 [1364—1376]1).
Erik, bikop af Odense, afsiger dom om noget gods i Hersnap.

Christiern Poulssøns registratur (1548).
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Fremdeles biskop Eriks dombrev, at han har afsagt dom mellem herr bro
der Anders og Anders Eriksen om nogle jorder på Hersnap mark.

!) jf. nr. 198 note 1.

[1365]. 3. januar. 201
Rådet i Dorpat meddeler rådet i Reval, at det finder det tilrådeligt, ‘at det 

garantibrev til søstæderne, som disse i anledning af den mellem de Danskes 
konge og stæderne afsluttede våbenstilstand forlanger skal udstedes til dem’, 
bliver sendt over land, og foreslår, at de to stæders breve transporteres sam
men.

Original i Revalarkivet (Gottingen).

1365. 5. januar. Rostock. 202
Borgmestre og rådmænd i Rostock sælger på genkøbsvilkår 16 mark af 

stadens indtægter til præsterne Herman Swepeschale og Johan Vrese for 200 
mark gode penge, ‘nemlig til hjælp til betaling af den aftalte eller dikterede 
løsesum, som den stormægtige fyrste herr Valdemar, de Danskes og Venders 
konge, har dagtinget om eller pålagt de fanger, han tog blandt vore borgere 
og blandt dem, der stod i vor stads tjeneste, under vore og vor stads fælles 
foretagender og krige......... ’

Afskrift i Rostockarkivet.

1365. 8. januar. 203
Optegnelse om udbetaling af 8 floriner til vinterbeklædning til hver af 

pavens 18 ponitentiarer, deriblandt til ‘Bent fra Danmark’.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

1365. Efter 13. januar. 204
Det engelske skatkammer afregner med John Hount, serjeant-at-arms hos 

den engelske konge, for udgifter og diæter i kongens ærinde i årene 1359-64, 
bl. a. i forbindelse med en rejse til Danmark.

Originalregnskab i Public Record Office.

3. række. VII. — n
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Regnskab, aflagt af John Hount, kongens serjeant-at-arms 1), for modtagne 
penge samt for hans dagpenge og udgifter på forskellige rejser, han har 

foretaget ved forskellige lejligheder i kongens tjeneste til Holland, Zeeland, 
Normandiet og Danmark i denne konges 33., 36. og 37. regeringsår 2)........  
samt........ for løskøbelse af samme Johns søn Mathias, som han havde sendt 
sammen med unge væbnere fra nævnte land Danmark til kongen i England, 
og som var blevet taget til fange i Westfalen i Tyskland, hvilket regnskab er 
aflagt i henhold til befaling fra kongen under hans private segl, givet 28. 
december i hans 37. regeringsår 3) og stilet til the treasurer, the barons og the 
chamberlains of the Exchequer4) og indført i the Memoranda Rolls5) for 
St. Hilarius termin i hans 38. regeringsår6), ved hvilket brev kongen på- 
lagde samme, at de skulde afregne med fornævnte John for hans fornævnte 
rejser og........godtgøre ham hans omkostninger og løsepenge for hans for
nævnte søn Mathias, som beløber sig til 150 franske moutons d’or,.........Sam
me John afregner endeligt 7).........for 20 pund, han har modtaget.......... til
St. Mikkels termin i det 37. regeringsår8) angående hans dagpenge på en 
rejse i hemmeligt ærinde for kongen til nævnte lande Holland, Zeeland og 
Danmark.........

Om disse punkter aflægger samme Johan følgende regnskab:.......... Frem
deles i dagpenge til samme John fra 23. februar i nævnte 37. regeringsår, på 
hvilken dag han påbegyndte sin rejse fra London i kongens ærinde til nævnte 
lande Holland, Zeeland og Danmark, til næstfølgende 22. juli, på hvilken dag 
han vendte tilbage til London, begge dage medregnet, d. v. s. 150 dage, 24 
pund, 10 skilling og 8 denarer, idet samme John modtager 12 denarer pr. dag 
i dagpenge for at tage fra London til Calais og derfra tilbage til London, 
hvilket udgør 4 dage af samme rejse, medregnet i fornævnte tidsrum, og 40 
denarer pr. dag for at rejse fra Calais til nævnte lande, for at opholde sig der 
og for at vende tilbage til Calais, hvilket udgør 146 dage inden for samme 
tidsrum.........Fremdeles til nævnte John som betaling af 150 franske moutons 
d’or efter kursen 4 skilling til løskøbelse af nævnte Johns søn Mathias, som 
han havde sendt sammen med unge væbnere fra nævnte land Danmark til 
kongen i England, og som var blevet taget til fange i Westfalen i Tyskland 
under samme rejse, 30 pund.........

*) medlem af kongens livgarde. - 2) regnet fra 1327 25. januar. - 3) 1363 28. de
cember. - 4) lederen af og de øvrige overordnede medlemmer i the Exchequer. - 5) heri 
indførtes bl. a. kongebreve med befaling om udbetaling efter indgivet opgørelse. - 6) 
fra 13. januar til påske 1365. - 7) d. v. s. kvitterer for modtagelsen. - 8) 1363 29. sep
tember.
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1365. 10. januar. Rostock. 205
Gerhard Kulpin og Gerhard Stukke bliver lyst fredløse, fordi de har købt 

varer i Danmark af Peter V o gelsang, men unddraget sig betaling ved tilbage
komsten til Rostock.

Notits i Liber proscriptorum i Rostockarkivet.

Fremdeles blev samme dag 1) Gerhard Kulpin og Gerhard Stukke lyst 
fredløse, fordi de købte (varer) i Danmark af Peter Vogelsang til et beløb 
af 8 mark lødigt og en skilling grot; og samme Peter kom senere til Rostock 

og vilde kræve samme, hvilke da tyvagtigt begav sig bort. Dommere som 
ovenfor 2) (og i nærværelse) af Laurentius Wotzetze og Bertold Lange.

x) d. v. s. 1365 fredagen i ugen efter epifanie. - 2) d. v. s. de herrer Gerwin Wilde 
og Frederik Suderland.

1365. 21. januar. Avignon. 206
Pave Urban 3. overdrager efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atter dag 

Valdemar Podebusk et kanonikat ved kirken i Köln og giver ham ventebrev 
på en dignitet sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger *).

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Valdemar af Pode
busk, kannik i Köln, hilsen og apostolisk velsignelse.

Din velbyrdige fødsel, Din ærbare vandel og Dine andre rosværdige og 
retskafne dyder og fortjenester, for hvilke Du anbefales os ved troværdige 
mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig nådig gavmildhed. Idet vi der
for under hensyntagen til Dine fornævnte fortjenester og desuden i betragt
ning af den bøn, som vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks be
rømmelige konge, ydmygt har rettet til os herom på Dine vegne, hvem han 
elsker, ønsker at vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myn
dighed et kanonikat ved kirken i Köln med fuld kanonisk ret og giver Dig det 
ved provision. Hvis en præbende samt en dignitet, et personat eller et offi
cium med eller uden sjælesorg og med andel i fællesbespisningen for tiden er 
ledig ved nævnte kirke eller måtte blive ledig - når blot digniteten ikke er den 
største næst efter den ærkebiskoppelige - og Du eller Din hertil lovformeligt 
indsatte befuldmægtigede inden en måned, efter at en sådan ledighed er ble-
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vet Dig eller den befuldmægtigede bekendt, godtager den, reserverer vi den 
efter en sådan godtagelse til apostolisk overdragelse til Dig med alle rettig
heder og tilbehør (------ ) uanset (-------), og at Du vides at sidde inde med
kanonikat og præbende ved kirken i Kammin samt med ærkedegnedømmet 
Demmin i samme kirke og med et evigt vikardømme ved Vor Frue kapel i 
Garz i Roskilde stift. Men det er vor vilje, at Du, så snart Du i kraft af dette 
brev på kanonisk vis har opnået et kanonikat og en præbende, fuldt ud - 
således som Du også har erklæret Dig villig til - skal give afkald på fornævnte 
evige vikardømme; men når Du som nævnt har opnået en dignitet, et per
sonat eller officium ved nævnte kirke i Köln, skal Du på samme måde give 
afkald på fornævnte kanonikat og ærkedegnedømme, hvilket kanonikat og 
ærkedegnedømme vi derefter erklærer for aldeles ledige at være. Intet men
neske må driste sig til at bryde (------ ) 2). Givet i Avignon den 21. januar i
vort andet pontifikatsår.

1) smsts. findes indførelsesbrevet til fordel for Valdemar, stilet til dekanerne ved 
kirkerne i Kammin og St. Pierre i Avignon samt til skatmesteren i Schwerin. - 2) for de 
forkortede formler se nr. 81.

207 1365. 22. januar.
Biskop Niels af Slesvig bandlyser alle, der har øvet uret mod Løgum kloster. 
Notits af Hamsfort.

Idet Herrens år 1365.........den 22. januar proskriberer og bandlyser1) 
biskop Niels Brun af Slesvig alle, der havde øvet uret mod Løgum kloster.

Oluf var da abbed i Løgum.

!) den latinske tekst har proscribit excommunicat.

208 1365. 25. januar. Stralsund.
Bertram Jode, generalofficial for ærkedegnen af Tribsees, præsenterer på 

Gerhard og Didrik Papenhagens vegne, patronatsejere til et vikardømme ved 
sognekirken i Gingst, klerken Herman Papenhagen fra Schwerin stift til biskop 
Henrik af Roskilde til indsættelse i dette vikardømme.

Original i Stralsundarkivet.
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Bertram kaldet Jode, generalofficial for ærkedegnen for landet Tribsees i 
Schwerinkirken, til den ærværdige fader i Kristus og herre herr Henrik, 

af Guds nåde biskop for kirken i Roskilde, med fromme bønner i Kristus.
I skal vide, ærværdige fader, at lægmændene Gerhard og Didrik, kaldet 

Papenhagen, bymænd i Stralsund, Schwerin stift, de rette patronatsejere til 
et vikardømme, som er indstiftet ved sognekirken i landsbyen Gingst, Roskilde 
stift, og som var ledigt ved præsten herr Didrik Vogts død, den sidste rette 
besidder af samme, var til stede i min nærværelse og endrægtigt, enkelt og 
klart for Guds skyld præsenterede den gode klerk Herman Papenhagen, 
Schwerin stift, til samme vikardømme over for Eder, ærværdige fader. Men 
da Gerhard og Didrik, fornævnte patronatsejere, var i mangel på egne segl, 
bad de ydmygt om, at jeg ved mit åbne brev i deres navn skulde præsentere 
og sende fornævnte Herman til Eder, for at han kunde opnå den kanoniske 
overdragelse af Eder; jeg præsenterer og sender ham til Eder, ærværdige fa
der, ifølge deres bønner til opnåelse af nævnte vikardømme, der som fornævnt 
er ledigt, idet jeg sammen med ham og for ham ydmygt og hengivent bøn- 
falder Eder, ærværdige fader, om at I på kanonisk vis overdrager ham nævnte 
vikardømme med alle dets frugter, rettigheder og oppebørsler og ved den bedst 
mulige form for overdragelse sørger for, at der af landboer og afgiftspligtige 
til nævnte vikardømme fuldt og helt svares ham og ikke nogen anden med 
hensyn til alle de afgifter, frugter og alle de rettigheder, der hører til nævnte 
vikardømme, efter at enhver ulovlig indehaver deraf er fjernet. Givet og for
handlet i Stralsund, Schwerin stift, i min bolig i nærværelse af de gode mænd 
herr Bruno v. Rode, sognepræst i Gustow, Roskilde stift, og herr Johan Jor
dan, rådmand i Stralsund, samt Peter Witte og Bertram, kaldet Hding, klerke, 
som var tilkaldte og bedte som vidner til det fornævnte i det Herrens år 1365 
på selve St. Paulus’ omvendelsesdag under ærkedegnens segl, der er hængt 
under dette brev, og som jeg bruger i retssager.

1365. 1. februar. Vordingborg. 209
Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler sine høvedsmænd, embedsmænd, 

fogeder, riddere og væbnere, at han har givet hertug Albrecht 2. af Mecklen
burg med følge frit lejde i Jylland indtil påske.

Original i Schwerinarkivet.



Nr. 210 4. februar 1365 166

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, hilser 
alle vore kære og tro høvedsmænd, embedsmænd, fogeder, riddere og 
væbnere. I skal vide, at vi har givet og med dette brev giver lejde til vor kære 

svoger, hertug Albrecht af Mecklenburg, indtil førstkommende påske med 
hundrede heste, hvorhen han kommer i Jylland, i forholdet til alle, der vil 
gøre og undlade at gøre noget for vor skyld og vil høre vort bud. Derfor be
faler vi og er det vor bestemte vilje, at I ærer og hjælper og ikke hindrer ham 
og hans mænd, eftersom vi indestår over for ham for al skade, som måtte 
ramme ham og hans mænd i landet Jylland fra vor eller fra vore undersåtters 
side i løbet af dette fonævnte tidsrum. Givet i Vordingborg i året 1365 efter 
Guds byrd aftenen før vor frues kyndelmisse under vort sekret.

210 1365. 4. februar.
Niels Mus skøder ridderen Niels Esgersen alt sit gods i Fårtoft og to øde

gårde i Skinnerup og Hillerslev sogne.
Original i rigsarkivet.

Niels Mus til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, såvel 
nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg erkender at have solgt og 

på Hillerslev herredsting frit at have opladt og tilskødet nærværende brevviser 
den gode mand herr Niels Esgersen, ridder, alt mit nedenfornævnte gods, som 
følger, nemlig alt mit gods i Fårtoft, nemlig tredjedelen af Fårtoft mark, en 
gård i Skinnerup sogn og en gård i Hillerslev sogn, begge øde, med godsets 
tilliggende, rørligt og urørligt, tørt og vådt, nemlig agre, enge, græsgange og 
fiskevande, fra gammel tid af hørende til omtalte gods, til at råde over til sit 
brug. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre og hjemle 
samme herr Niels Esgersen, ridder, eller hans arvinger, fornævnte gods for 
krav fra hvem som helst, således som landets love kræver. Givet under vort 
segl i det Herrens år 1365 tirsdagen efter kyndelmisse.

211 1365. 7. februar.
Fru Adelheid, enke efter Ohm Johan i Rostock, udskifter med samtykke af 

formynderne sine børn af arven efter Ohm Johan, således at de får tilskrevet 
en årlig indtægt på 60 mark af en ejendom i Rostock ‘og halvdelen af to
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bodegrundstykker, som samme Ohm Johan havde i Skåne og afstod’ (til 
fru Adelheid).

Stadsbog i Rostock.

1365 8. februar, Acta Pont. VII 127 nr. 5467, udelades af DRB.: pavebrev 
om, at Gotfred Warendorp skal indføres i dekanat og prebende i Dorpat.

1365. 10. februar. Skara. 212
Birger Laks pantsætter sit gods i Vallerstad (Kårda sogn, Ostbo herred, 

Småland) til Ebbe Piik.

Original i Uppsala universitetsbibliotek.

1365. 15. februar. Westminster. 213
Kong Edvard 3. af England pålægger John de Strevelyn og 3 andre af sine 

tro mænd at undersøge det klagemål, som skipperen Willem Michielson fra 
Vlissingen har indgivet til kongen om, ‘at da et skib, kaldet ‘Palmedag’, fra 
Vlissingen, som ved Skåne var blevet ladet med denne Willems gods og han
delsvarer for at blive sejlet over havet til byen Newcastle ved Tyne’, strandede 
det på grund af uvejr ved Seaton Delaval i N or thumb erland, hvor indbyg
gerne med vold bemægtigede sig vraggodset, skønt skipperen kom levende i 
land.

Afskrift i Public Record Office i London.

1365. 15. februar. London. 214
Mayor, oldermænd og borgerskabet i staden London beder efter anmodning 

af deres medborger Simon de Mordon magistrater, borgmestre, fogeder og 
dommere i byen Vlissingen om at frigive en last hvide sild, som Simon ved 
en befuldmægtiget havde ladet fragte på et skib fra Vlissingen ‘i en havn 
kaldet København, i den velbyrdige fyrste de Danskes konges herredømme og 
magtområde’, og som senere var blevet beslaglagt af myndighederne i Vlis
singen.

Afskrift i Guildhall i London.
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215 1365. Omkr. 22. februar. Kampen.
Magistrater, råd og borgerskab i Kampen giver forholdsregler for stadens 

foged i Skåne i sager om aflønning af fiskere og andre arbejdsfolk samt på- 
byder, at stadens borgere og gæster skal tage ophold på stadens fed samme
steds.

Notits i Kampenarkivet.

Fremdeles på samme tidspunkt *) har vi magistrater og råd med vort bor
gerskab truffet aftale om og givet forholdsregler i anledning af mange- 

hånde klager fra fiskerne og andre købmænd om dårlig betaling, hvilket er 
forebragt vor foged i Skåne; og vi vil, at vor foged skal overholde dem ved 
sin ed, som enhver foged årligt skal aflægge: Enhver af vore borgere eller 
den, der skal sejle med vore borgere, skal betale fiskerne efter vor gamle sæd
vane, det vil sige inden tre dage. Sker det, at nogen mand ikke gør det, så 
skal vor foged befale ham det i nærværelse af to af vore borgere under bøde
straf af 10 pund. Sker det, at nogen sidder påbudet overhørig, så skal vor 
foged dagen derefter lade manden udpante for klagerens tilgodehavende og 
samme dag sælge panterne og fyldestgøre klageren. Hvis nogen mand frem
fører en vægring mod udpantningen, ifalder han en bøde på 40 pund til vor 
stads brug. Fremdeles skal vor foged skaffe det påklagede tilgodehavende med 
omkostninger og fyldestgøre klageren i løbet af samme dag. Hvis nogen mand 
ikke er så bemidlet i vor stad, at han kan holde os skadesløs, så skal vor foged 
beslaglægge alt hans gods, som han har i Skåne, og dermed holde sig skades
løs efter vore borgeres råd. Fremdeles vil vi, at vor foged befaler, at hver 
mand skal betale vognkarlene, rensekonerne, pakkekonerne, pramkarlene og 
‘manlaghen’ 2) på rette vis under samme bødestraf på enhver måde som foran 
skrevet står. Ligeledes befaler vi, at ingen af vore borgere eller af dem, der 
sejler med vore borgeres skib, skal bo på nogen andens fed end på vort under 
en bødestraf på 40 pund.

1) d. v. s. 1365 Petri ad cathedram. - 2) se Mnl. Wb. Vistnok folk, der stuver de ind
pakkede sild i skibene.

216 1365. 23. februar.
Oluf Olufsen Lunge, ridder, skøder alt sit gods i Halleby til kong Valde

mar 4. Atterdag og Danmarks krone.
Original i rigsarkivet.
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Oluf Olufsen kaldet Lunge, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg til den stormægtige fyrste 
og min såre kære herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders 
og Goters konge, og til Danmarks krone har overladt, afhændet og skødet alt 
mit gods i Halleby i Løve herred, at besidde evindelig, nemlig 26 ørtug skyld
jord og en toft sammesteds kaldet Askvad, af hvilken der for tiden svares 
en halv tønde smør, tillige med de enkelte tilliggender til nævnte gods, nemlig 
agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, damsbånd, møller, møllesteder, vådt 
og tørt, intet undtaget, idet jeg med dette brev fast forpligter mig og mine 
arvinger til at sørge for, at samme gods, om det ikke er det nu, bliver som det 
ovenfor nævnte gods; og desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til at 
frigøre og hjemle min fornævnte herre herr Valdemar, konge, hans arvinger 
og Danmarks krone fornævnte gods mod krav fra hvem som helst, som med 
nogen som helst ret vil kunne rejse krav på dette gods. løvrigt erkender jeg, 
at jeg fuldt ud har oppebåret den fulde og passende betaling for oftnævnte 
gods efter mit ønske. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev 
tillige med segl tilhørende de velbyrdige herrer Fikke Moltke af Skafterup, 
Jens Ever, Oluf Bjørnsen, riddere, Esbern Nielsen, herr kongens j usti tiår, og 
Arnold kaldet Knap, landsdommer på Sjælland. Givet i det Herrens år 1365 
på fastelavnssøndag.

1365. 23. februar. 217
Fru Margrete Hellemose skøder to gårde i Gloslunde til Herman Kysselow.
Eline Gøyes jordebog (1552).

Et brev om, at fru Margrete Hellemose skøder Herman Kysselow alt sit 
gods i Gloslunde på Lolland, hvilket er to gårde. Givet søndagen næst 

St. Peders dag, som kommer ved fastelavnstide. 1365.

1365. 27. februar. Avignon. 218
Johannes, kardinalpræst af St. Marcus, mægler forlig mellem Johan v. 

Helle, sognepræst i Borreby, Slesvig stift, og Herman v. Stenderen, provst i 
Segeberg augustinerkloster, og flere andre gejstlige og verdslige personer, som 
havde fængslet og plyndret ham undervejs til den romerske kurie; sagen hæ-
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ves, og Johan tilkendes 200 guldfloriner i erstatning, og hans forvisning fra 
Lübeck ophæves1).

Original i Lübeckarkivet.

x) jf. DRB III 6 nr. 217 note 1.

219 1365. 1. marts. Avignon.
Johannes, kardinalpræst af St. Marcus, ophæver den bandlysningsdom, 

der var fældet mod en række gejstlige og verdslige personer i Holsten og Lü
beck i anledning af sagen mod Johan v. Helle, sognepræst i Borreby, Slesvig 
stift x).

Original i Lübeckarkivet.

*) jf. DRB III 6 nr. 217 note 1.

220 1365. 2. marts.
Jens Pedersen af Bedinge, Mads Falster, riddere, Peder Lang, Jens Ivarsen 

og Toste Arnfastsen, væbnere, bevidner, at Mathias Menze på Michael Som
mers vegne betalte Rolv Jensen 20 mark i løsepenge.

Original i Lübeckarkivet.

Jens Pedersen af Bellinge, Mads Falster, riddere, Peder Lang, Jens Ivarsen 
og Toste Arnfastsen, væbnere, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Vi gør vitterligt for alle og erklærer offentligt, at nærværende brevviser 
Mathias Menze på Michael Sommers vegne betalte en mand, kaldet Rolv 
Jensen, 20 mark lybsk for samme Michaels fangenskab, for hvem Mathias 
Menze er gået i borgen, hvorfor vi til fastere vidnesbyrd hænger vort segl un
der. Givet i det Herrens år 1365 på søndagen quadragesima.

221 1365. 2. marts. Lund.
Ærkebiskop Niels af Lund stadfæster Tommerup klosters friheder og privi

legier.

Original i rigsarkivet.

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

Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at vi ønsker, at
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de hæderværdige og fromme mænd, de herrer abbeden og det menige konvent 
af præmonstratenserordenen i Tommerup i vort stift Lund skal have alle de 
friheder og privilegier *), som er tilstået dem af vore forgængere, og at vi med 
dette brev stadfæster samme for dem; vi forbyder bestemt og strengt, at nogen 
af vore officialer eller nogen som helst anden, uanset af hvad stand eller stil
ling han end måtte være, på nogen måde vover at forulempe disse herrer eller 
nogen af deres undergivne imod de friheder, der er tilstået dem, såfremt han 
vil undgå kirkens straf. Til vidnesbyrd om denne stadfæstelse har vi ladet vort 
segl hænge under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1365 første søndag 
i fasten.

T) jf. DRB II 8 nr. 451 og 452.

1365. 7. marts. Avignon. 222
Pave Urban pålægger bispen af Verden at overdrage Johan, søn af grev 

Gerhard af Hoya og beslægtet med kong Valdemar 4. Atterdag i tredie grad, 
et kanonikat og en præbende ved kirken i Bremen.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

rT^il vor ærværdige broder (Gerhard), biskop af Verden, hilsen o. s. v. 
J- Vi anser det for sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde viser sig 

nådigt over for dem, hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt anbefaler 
dertil. Da vi i sin tid reserverede alle kanonikater og præbender og alle øvrige 
kirkelige beneficier, der da var ledige ved det apostoliske sæde eller i frem
tiden vilde blive ledige, for vor overdragelse og rådighed, erklærede vi det fra 
da af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed 
med eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag. 
Da nu senere det kanonikat og den præbende ved kirken i Bremen, som vor 
elskede søn Kristian af Delmenhorst, fordum kannik ved denne kirke, da sad 
inde med, er blevet ledige og vides for tiden at være ledige ved det apostoliske 
sæde, fordi denne Kristian gennem vor elskede søn Johan v. Hoya, også kal
det Lankenow, gejstlig i Minden stift og nævnte Kristians stedfortrædende 
befuldmægtigede med særlig fuldmagt hertil af vor elskede søn Otto v. Les
sen, kannik ved kirken i Bucken i Bremen stift, som var nævnte Kristians sær
lige hertil indsatte befuldmægtigede, af egen drift ved samme sæde frit har 
opladt samme i hænderne på vor kære søn Guillelmus, kardinalpræst med 
titlen S. Lorenzo in Lucina, hvilket afkald ved samme kardinal efter vor sær-
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lige befaling herom, meddelt ham mundtligt, er blevet godkendt af samme 
sæde, og da ingen uden vi denne gang har kunnet eller kan træffe bestemmelse 
om dem, idet ovennævnte reservation og afgørelse lægger sig hindrende i vej
en, ønsker vi i betragtning af, at vor eleskede søn Johan, søn af vor elskede 
søn den velbyrdige mand Gerhard, greve af Hoya, og evig vikar ved St. 
Katerines alter i sognekirken i Hoya i Bremen stift, er os mangfoldigt anbe
falet for sin retskaffenheds og sine dyders fortjenester, at han, efter hvad han 
forsikrer, i tredje grad er beslægtet *) med vor såre kære søn i Kristus Valde
mar, Danmarks berømmelige konge, og at han er født nær staden Bremen 
omkring to mil derfra, at omfatte ham med nådig gunst, hvorfor vi med 
apostolisk brev pålægger Dig, vor broder, at Du, hvis Du efter omhyggelig 
prøvelse finder nævnte Johan egnet hertil - hvorom vi bebyrder Din samvit
tighed - med vor myndighed skal sørge for at overdrage og anvise samme 
Johan nævnte således ledige kanonikat og præbende, hvis frugter, afgifter og 
indkomster ifølge almindelig vurdering - således som han forsikrer - ikke 
overskrider en årlig værdi af 32 guldfloriner, med fuld kanonisk ret og alle 
rettigheder og tilbehør. Du skal personligt eller ved en eller flere andre med 
samme myndighed indføre samme Johan eller hans befuldmægtigede i hans 
navn i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og præbende og deres om
talte rettigheder og tilbehør (------ ) 2), uanset (------ ) 2) eller uanset, at
nævnte Johan sidder inde med et evigt vikardømme ved nævnte St. Katerines 
alter. Men så snart han i kraft af dette brev er kommet i ukæret besiddelse af 
nævnte kanonikat og præbende, er det vor vilje, at han fuldt ud, således som 
han også af egen drift har tilbudt det, skal afstå fornævnte vikardømme, som 
han, som ovenfor anført, sidder inde med, og som vi fra da af erklærer ledigt, 
og ydermere erklærer vi det, hvad det også er, ugyldigt og magtesløst, om 
nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom hidtil 
muligvis har forsøgt eller i fremtiden skulde forsøge at handle anderledes i 
denne sag. Givet i Avignon den 7. marts i vort tredie pontifikatsår.

1) jf. supplik (1) i nr. 50 og nr. 51. - 2) for de forkortede formler se nr. 47.

223 1365. 7. marts.
Testamente af Konrad Krevelbone, borger i Lübeck.

Registratur i Lubeck (20. årh.).

1365 7. marts (feria sexta ante dominicam qua cantatur Reminiscere). 
Testamente af Konrad Krevelbone. Vidner Henrik Rikbode, Herman Osen-



173 14- marts 1365 Nr. 225

brugge, rådsherrer. Eksekutorer: Herder v. Stade, Herman Semlow, Tideman 
Raven, Tideman Klingenberg, Everhard Tolner og Lydeke v. Kamen. Ind
hold: .........Til St. Peders kirke i Malmø (Ellenboghen) 5 mark lybsk..........

1365. 9. marts. 224
Henrik Dylmer tilbage giv er Detmar Tidemansen den arv efter afdøde Jens 

Bonde, ærkedegn i Ribe, som Detmar tidligere havde afstået til hans datter 
Elisabeth.

Original i rigsarkivet.

Henrik Dylmer, søn af Frederik Dylmer, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg og mine arvinger uden al 
svig og bedrag med dette brev uindskrænket har afstået til nærværende brev- 
viser Detmar Tidemansen, borger i Ribe, og hans rette arvinger den samme 
arv, som fornævnte Detmar tidligere i gode mænds påsyn offentligt har opladt 
til min datter Elisabeth, idet den med arveret tilkom hende efter herr Jens 
Bondes, ærkedegnen i Ribes død, god ihukommelse. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd 
de herrer præsten Pilgrim og Anders Jonsen. Givet i det Herrens år 1365 på 
den søndag, hvor der synges Reminiscere.

1365. 14. marts. Kalø. 225
Niels Jensen Mus, ridder, skøder alt sit gods i Odsherred til kong Valdemar 

4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

Niels Jensen, ridder, kaldet Mus, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.

Alle skal vide, at jeg og mine arvinger med al ret har overladt, frit har 
opladt og til evig besiddelse har tilskødet den meget berømmelige fyrste, vor 
såre kære herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters 
konge, alt gods i Ods herred med alle dets tilliggender uanset deres benævnel
ser, såvel urørligt som rørligt, som også kaldes ‘varendhaue’1), og som ifølge 
arveretten tilkommer eller tilfalder mig med al ret efter Jakob Mus af Højby 
ved hans død, idet jeg erkender, at jeg og mine arvinger har modtaget pas-
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sende betaling og fyldestgørelse for samme af samme fornævnte herr Valde
mar. Derfor binder jeg mig og mine arvinger til at frigøre og fri samme herr 
Valdemar og hans arvinger fornævnte gods for krav fra hvem som helst, der 
vil adlyde retten. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev til
lige med segl, tilhørende de herrer riddere Gunnar Jakobsen og Bent Byg. 
Givet på Kalø i det Herrens år 1365 fredagen før søndagen Oculi.

!) ndt. varendehaue = Fahrende Håbe, d. v. s. løsøre.

226 1365. 22. marts.
Niels Jensen, dekan, Jens Kappelgård, provst, magister Hemming, ærke- 

degn, og Oluf Jensen, kantor ved kirken i Roskilde, vidimerer håndfæstningen 
af 1360 24, maj.

Afskrift i Lundebogen.

Niels Jensen, dekan, Jens Kappelgård, provst, magister Hemming, ærke- 
degn, og Oluf Jensen, kantor ved Roskilde kirke, til alle, der ser dette 

brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har set og omhyggeligt gransket et brev, ud

stedt for nylig i Kalundborg af den stormægtige fyrste herr Valdemar, de 
Danskes berømmelige konge, angående de Danmarks rige tilkommende ret
tigheder og friheder under hans segl og under segl tilhørende samme riges 
stormænd, såvel bisper, som hertuger og velbyrdige mænd, som var der til 
stede, hvilket brev havde følgende ordlyd ord til andet: I Herrens navn, amen. 
Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og Kristoffer, vor 
elskede søn, hertug af Lolland {o. s. v. = DRB III 3 nr. 325). Vi fornævnte 
Niels Jensen, dekan, Jens Kappelgård, provst, magister Hemming, ærkedegn, 
og Oluf Jensen, kantor ved fornævnte Roskilde kirke, bevidner, at vi har set 
dette, og til vidnesbyrd hænger vi vort kapitels segl, som vi bruger i embeds
anliggender, under denne afskrift. Givet i det Herrens år 1365 lørdagen før 
midfastesøndag.

227 1365. 23. marts.
Godskalk Hemmingsen overlader kong Valdemar 4. Atterdag retten til at 

indløse en hovedgård i Højby.
Original i rigsarkivet.
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Godskalk Hemmingsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev frit har ind
rømmet den stormægtige fyrste og min såre kære herre herr Valdemar, af 
Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, fuld bemyndigelse til at ind
løse gods i Højby, nemlig en hovedgård, hvorpå en mand ved navn Jakob 
Karlsen fordum boede, med dets enkelte tilliggender i overensstemmelse med, 
hvad der erklæres i et derom affattet åbent brev *) til en Jakob Mus, hvilket 
gods nævnte Jakob Karlsen pantsatte til Jens Madsen for 42 mark sølv og 2 
læster korn og senere ved åbent brev overlod fornævnte Jakob Mus for samme 
sum 2); retten til at indløse fornævnte gods og varigt skøde på samme har jeg 
på rettertinget fået af Jakob Karisens rette arvinger, nemlig brødrene Karl 
og Ludvig Jakobsen, således som det udførligt er indeholdt i de åbne breve 3), 
som er givet mig derpå. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette 
brev tillige med segl tilhørende de gode mænd herrerne Oluf Bjørnsen, Kri
stoffer, Niels Stigsen, riddere, Absalon Jakobsen, Jens Kring og Niels Degn, 
væbnere. Givet i det Herrens år 1365 på midfastesøndag.

*) DRB III 3 nr. 122. - 2) i det anførte brev nævnes 41 mark sølv og 2 læster kom. 
- 3) DRB III 6 nr. 203. Iflg. de kalundborgske registraturer 1476 og 1551 fandtes da 
ialt fem breve på dette gods i Højby, jf. ÆA. I 54, IV 52 og indledningen i Dipi. Dan., 
af hvilke kun de tre er bevarede i dag.

1365. 27. marts. 228
Optegnelse om udbetaling af kæmneren i Deventer til staden Kampens 

sendemand, der bragte et brev fra en væbner, der var kommet fra Danmark.
Regnskabsnotits i Deventers byarkiv*).

r I Ve skilling og 9 penninge til staden Kampens sendemand, som bragte et 
-L brev til staden (Deventer) fra en væbner, som var kommet fra Danmark.

!) indført under datum: torsdagen efter Letare 1365.

1365. 27. marts. Stralsund. 229
Reces af hansedagen i Stralsund (udtog,).
Original i Rostockarkivet.

Idet Herrens år 1365 torsdagen efter søndagen Letare forsamledes stæ- 
dernes rådsudsendinge i Stralsund og behandlede de følgende artikler,
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nemlig fra Lübeck: Johan Pertzeval, Simon Swerting, fra Rostock: Arnold 
Kröpelin, Lambert Witte, Johan v. Kyritz, fra Wismar: Volmar Levetzow, 
Herman Kröpelin, Johan Gletzow, fra Kolberg: Johan Borwold, Henrik 
Wulf, fra Stralsund: Godeke Giese, Henrik Scheele, Bertram Wulf lam, fra 
Kiel: Johan Lange, Johan Visch, Nicolaus Halveploch, fra Stettin: Hartvig 
v. Sunde, fra Greifswald: Lambert Warendorp, Henrik Schuppelenberg, Jo
han Bokholt og Arnold Lange.

<I-3>.........x)
(4) Fremdeles bifaldt de, at de har formindsket rådet og har givet de her

rer rådmænd i stæderne Lübeck, Rostock og Stralsund fuldmagt til, at de kan 
forhandle sagen om et forlig mellem kongen af Danmark og stæderne; men 
Rostock, Wismar og Kolberg samtykkede ikke heri, men vil bringe sagen for 
deres råd og give underretning om deres svar. De herrer fra Stettin vil ved 
deres brev give dem i Stargard underretning, og de fra Greifswald dem i 
Anklam; og de vil sende deres svar angående fornævnte forhold til de herrer 
fra Stralsund2) og stole på de tre stæder. På lignende måde skal der være 
drøftelse om borgen Borgholm.

(5) Fremdeles med hensyn til dem, som uden tilladelse sejlede fra Hel
singborg mod høvedsmændenes forbud, skal enhver føre drøftelse i sit råd 
angående deres bøde, og hvorledes der skal gives bøde; og enhver skal i dette 
anliggende forhøre sin høvedsmand, om han ved navns nævnelse kender no
gen, som sejlede bort uden tilladelse.

(6) Fremdeles skal der sendes brev til kongen af Danmarks forlovere eller 
gesandter på Dunkers vegne3), at der skal gives ham henstand, og at han 
skal nyde våbenstilstanden.

(7-9).........4)
(10) Fremdeles skal enhver føre drøftelse i sit råd angående skibbrudent 

gods og gods, som er plyndret eller røvet på havet eller på landjorden, at ingen 
vidende herom skal købe det. Hvis nogen vidende herom køber det, skal han 
ikke være så højtskattet og god en mand som en anden retskaffen mand; men 
hvis han køber det uvidende, kan han rense sig med sin ed; og der skal drøf
tes, at denne artikel skal overholdes til evig tid.

<II-I4>.........5)
(15) Fremdeles skal de herrer rådmænd i Stralsund og Greifswald næste 

onsdag sende deres rådsudsendinge med marsken herr Wedege6) til Wol
gast til herr hertug Barnim den yngre af Stettin angående hans brev, der skal



i77 2 g. marts 1363 Nr. 230

besegies for stæderne, således som han lovede at gøre St. Hans dag, da der 
blev sluttet våbenstilstand mellem kongen af Danmark og stæderne 7).

(16-18).........8)
(19) Fremdeles skal der på næste hansedag gøres endelig afregning for 

alle udgifter i forbindelse med fangerne, såvel for dem, som er udløste siden 
sidste afregning, som for dem, der endnu skal udløses 9).

(20).......... 10)
(21) Fremdeles skal hertugen af Sachsens sag henstå, indtil Bamim den 

yngre, hertug af Stettin, har beseglet sit brev 11), og da skal der påmindes 
kraftigere.

(22-27).........12)

x) § i handler om Borgholms indløsning, § 2 om forholdet til Flandern og § 3 om, 
at Hamburg er forhindret i at deltage i mødet. - 2) jf. ndf. nr. 249. - 3) jf. DRB IH 
6 nr. 309 § 20, ovf. nr. 6 § 5 og nr. 116 § 20 samt nr. 117 § 20. - 4) § 7 handler om, 
at en Johan Butzin - som iøvrigt er ukendt - skal nyde våbenstilstanden, § 8 om, at 
to brødre og købmænd er genindtrådt i hansekøbmændenes rettigheder, § 9 om en 
henvendelse til oldermændene i Bergen. - 5) § 11, 12 og 14 handler om regnskab og 
udgifter vedrørende Borgholm og § 13 om Hamburgs krav til hansekøbmændene i Ber
gen. - 6) v. Buggenhagen, pommersk marsk. - 7) jf. nr. 116, 117 og 120.-8) § 16 handler 
om en ellers ukendt sag vedrørende Schottorp og hans handelsfælle, § 17 om Wismars 
forhold til hertug Bamim den yngre og § 18 om hansekontoret i Bergen. - 9) jf. nr. 
150 °S 39$ § 25- ~ 10) § 20 handler om Borgholms fremtidige stilling. - 11) jf. § 15 ovf. 
- 12) § 22 handler om salg af en kogge, § 23 om møntforhold, § 24 om en sag mellem 
hertugerne af Mecklenburg og af Stettin, § 25 om hansekøbmændenes stilling i Bergen, 
§ 16 om afregning for sold og § 27 om afregning for Borgholm.

1365. 29. marts. Avignon. 230
Pave Urban 3. meddeler Pribislav Witte, som er kannik i Kammin og 22 

år, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag1) ‘til fordel for 
Dig, som er medlem af hans husstand’ og ligeledes efter ansøgning af biskop 
Johan og kapitlet i Kammin giver ham ventebrev på en af de store præbender 
ved kirken i Kammin mod annullering af et ældre paveligt ventebrev på et 
gejstligt beneficium ved kirken i Stettin, da dette har ført til en proces.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

4) jf. supplik <14) i nr. 40. Samme dag udstedtes indførelsesbrev, stilet til provsten i 
Kolberg og til dekanerne i Stettin og ved St. Agricol i Avignon.

3. række. VII. — 12
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231 1365. 30. marts.
Josef Nielsen, ærkedegn i Lund, sælger Hersæta mølle i Bjdresjo sogn til 

ridderen Åge Ingvarsen.
Vidisse 1383 26. marts i rigsarkivet.

Josef Nielsen, ærkedegn i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Det skal med dette brev være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at 
jeg til den velbyrdige mand, nærværende brevviser herr Åge Ingvarsen, ridder, 
min frænde, har solgt og afhændet en vandmølle ved navn Hersæta mølle i 
Bjåresjo sogn i Herrestads herred med alle dens tilbehør og tilliggender, nem
lig ‘dam’ og ‘damsbånd’, ‘rør’ og ‘rørsmose’, nært eller fjernt inden for alle 
fire markeskel og markernes ydergrænser, med enge, agre, skove og græsgan
ge, vådt og tørt, intet undtaget, med hvad benævnelser det end kan opregnes, 
at besidde med rette evindelig. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til 
at hjemle samme herr Åge og hans arvinger fornævnte mølle med alt, som 
ovenfor er nævnt og til at frigøre den for krav fra mig, mine arvinger og 
hvilke som helst andre. Jeg erkender også, at jeg af nævnte herr Åge har mod
taget fuld betaling for fornævnte mølle, således at jeg erklærer mig fuldt til
freds dermed. Men hvis fornævnte mølle ved et eller andet tilfælde på grund 
af mangel ved min hjemling fravindes samme herr Åge eller hans arvinger, 
da forpligter jeg med dette brev mig og mine arvinger til at holde fornævnte 
herr Åge og hans arvinger skadesløse for ethvert tab, som de kan godtgøre at 
have pådraget sig på grund af denne mangel. Til vidnesbyrd herom er mit 
segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende herrerne Heine, kan
nik i Lund, Anders Nielsen af Skabersjd, Peder Stigsen af Krapperup, Jens 
Pedersen af Gundralov, riddere, og Erland Turesen, Mads Konstantinsen og 
Tyge Tulesen, væbnere. Givet i Lund i det Herrens år 1365 passionssøndag.

232 1365. 30. marts. Lund.
Mogens Nielsen, provst i Odense, kvitterer Herman Kysselow for fem mark 

sølv.
Eline Gøyes jordebog (1559)-

Et brev om, at Mogens Nielsen, provst i Odense, erkender, at Herman 
Kysselow har betalt ham fem mark purt sølv, som han havde pantsat ham 
sin gård i Gloslunde for; og de fem mark sølv var en del af de 15 mark purt
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sølv, som Herlug Jensen var samme provst skyldig. Givet søndag næst for 
palmesøndag 1365.

1365. 6. april. 233
Rådet i Riga erklærer på egne og på nabobyerne Wendens og Wolmar s 

vegne at ville overholde våbenstilstanden mellem kong Valdemar 4. Atterdag 
og søstæderne.

Original i Liibeckarkivet.

Borgmestre og rådmænd i staden Riga til alle og enhver, der får kundskab 
om dette brev, hilsen med alles frelser.

Vi erklærer med dette brev på vore og på vore nabobyer Wendens og 
Wolmars vegne, at vi anerkender og godkender den våbenstilstand, der er 
beediget og befæstet mellem de Danskes konge og søstæderne, idet vi, lige 
så vel som de herrer rådmænd fra søstæderne, som deltog i bekræftelsen af 
nævnte våbenstilstand og aflagde ed på vore vegne, trofast, urokkeligt og 
ukrænkeligt vil overholde alle de sikkerhedsbestemmelser og forskrifter, der er 
formuleret i nævnte våbenstilstand, og idet vi med dette brev indestår herfor 
over for de herrer rådmænd i søstæderne. Til vidnesbyrd om og vægtigere 
bestyrkelse i denne sag er vor stad Rigas segl hængt under dette brev. For
handlet og givet i det Herrens år 1365 på palmesøndag.

1365. 6. april. 234
Rådet i Wenden erklærer at ville holde rådet i Riga skadesløst for det løfte, 

de har aflagt på Wendens vegne om overholdese af våbenstilstanden mellem 
kong Valdemar 4. Atterdag og søstæderne.

Original i rigsarkivet.

Borgmestre og rådmænd i staden Wenden til alle, der får dette brev at se 
eller hører det læse, hilsen med ham, som er alles sande frelser.

Vi erkender og erklærer klart med dette brev, at vi trofast vil sikre og holde 
de hæderværdige mænd, vore oprigtigt elskede venner de herrer rådmænd i 
staden Riga skadesløse for det beedigede løfte, der er aflagt på vore vegne til 
de herrer rådmænd i søstæderne angående overholdelsen af våbenstilstanden 
mellem de Danskes konge og søstæderne. Til vidnesbyrd i denne sag er vor
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stads segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet i det Herrens år 1365 
på palmesøndag.

235 1365. 14. april. Rinds herredsting.
Tingsvidne af Rinds herredsting om, at Knud Hagensen aldrig har afhæn

det en gård i Knudstrup, men hvert år på dette ting anket over, at den ulov
ligt var forholdt ham.

Original i rigsarkivet.

Niels, præst i Etterup, Jens Friis af Klejtrup, Niels Ebbe, Vogn Nielsen, 
Mathias Nielsen, Peder Nielsen, Hågen Tygesen og Peder Tordsen til 
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1365 
anden påskedag mødte den gode mand Knud Hågensen personligt på Rinds 
herredsting i vor og mange troværdige mænds nærværelse, hvor han uden 
indsigelse fra nogen fik fuldt tingsvidne om, at en gård i Knudstrup i Vester- 
Bølle sogn, hvorpå en mand ved navn Lars Pedersen bor, aldrig ved pantsæt
ning eller skødning eller på nogen anden måde har været afhændet af samme 
Knud eller hans forfædre, og at samme Knud på nævnte ting hvert år har 
anket over, at nævnte gård ulovligt var blevet ham forholdt. At vi har set og 
hørt dette bevidner vi med sandfærdige ord over for alle, hvem det angår eller 
vil kunne angå. Givet under vore segl ovennævnte år og dag.

236 1365. 20. april.
Brødrene Anders og Lars Pedersen pantsætter alt deres gods i Rold og så 

meget af deres bebyggede gods i Mejlby, som afkaster en mark korn, til ridde
ren Gunnar Jakobsen for 20 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Anders Pedersen og Lars Pedersen, brødre, til alle, der ser dette brev, hilsen 
. evindelig med Gud.

Alle skal vide, såvel fremtidige som nulevende, at vi erkender, at vi i med
før af sand og lovlig gæld i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brev
viser herr Gunnar Jakobsen, ridder, eller hans rette arvinger for 20 mark 
lødigt sølv, som fuldt ud skal betales ham eller hans rette arvinger af os eller
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vore rette arvinger inden næste mortensdag i rede og aftalte penge, nemlig i 
groter fra Tours, sterlinger og gode lybske penninge. Herfor pantsætter vi 
med dette brev til samme Gunnar Jakobsen alt vor gods i Rold i Hindsted 
herred og så meget af vort bebyggede gods i Mejlby i Brorstrup sogn, som 
af kaster en mark korn i faste afgifter, på det vilkår, at hvis nævnte 20 mark 
sølv ikke betaltes samme herr Gunnar til fornævnte termin som ovenfor 
nævnt, skal fornævnte herr Gunnar have omtalte gods i Rold og Mejlby med 
agre, enge, skove, græsgange og alt andet, rørligt og urørligt, som fra gammel 
tid ligger til nævnte gods, intet undtaget, til sin frie rådighed og brug og årligt 
nyde afgifterne og oppebørslerne fra nævnte gods efter sit ønske, uden at de 
skal medregnes i gældens hovedstol, indtil fornævnte gods lovligt og fuldt ud 
indløses fra samme herr Gunnar eller hans rette arvinger til fornævnte termin. 
Ydermere forpligter vi og vore arvinger os til at hjemle og frigøre ovennævnte 
herr Gunnar eller hans arvinger fornævnte gods, nemlig i Rold og Mejlby, for 
krav fra hvem som helst, således som landets love kræver, indtil fornævnte 
gods lovligt frigøres og indløses af os eller vore arvinger fra samme herr Gun
nar Jakobsen eller hans arvinger. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt 
under dette brev. Givet i det Herrens år 1365 på den søndag, på hvilken der 
som indgangsbøn synges Quasi modo geniti infantes.

1365. 21. april. 237
Ebbe Strangesen, ridder, afstår hele sin part af øen Mors samt alt sit arve

gods på samme 0 og i Thy til kong Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

Ebbe Strangesen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle skal vide, såvel fremtidige som nulevende, at jeg med dette brev frit af
står og oplader hele min part af øen Mors, som min fader - god ihukommelse 
- har fået af den berømmelige fyrste herr Valdemar, af Guds nåde de Dan
skes konge, min såre kære herre, til min fornævnte herre konge, med al ret, 
som tilkommer mig til samme. Ydermere erkender jeg, at jeg til min samme 
herre konge har afhændet og til evig og retmæssig besiddelse har skødet alt 
det gods, som ifølge arveret er tilfaldet mig efter min faders død hvor som 
helst på fornævnte Mors eller andetsteds, og som min samme fader ved arv, 
køb, skødning, pantsætning eller med enhver anden ret og adkomst har fået
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fra Jens Strekker, samt alt det gods i Nebel og hvor som helst ellers i Thy, 
som ifølge arveret er tilfaldet mig efter min fornævnte fader, og som min fa
der har fået fra herr Peder Vendelbo, fordum drost, ved skødning, pantsæt
ning eller på en hvilken som helst anden måde, tillige med alle tilliggender 
hertil, nemlig agre, enge, græsgange, skove, vande, rørligt og urørligt, tørt og 
vådt, intet undtaget, idet jeg erkender, at min samme herre konge fuldt og 
helt har fyldestgjort mig efter mit ønske for alt det fornævnte gods. Derfor 
forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle min samme herre konge og 
hans efterfølgere nævnte gods og til at frigøre det for krav fra hvem som helst, 
der måtte gøre krav på det eller ønske at gøre krav derpå ad rettens vej. Til 
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhø
rende de velbyrdige mænd herrerne Klaus Limbæk, drost, Fikke Moltke, 
Kristian Kås, Jens Mikkelsen af Fur, riddere, Povl Glob og Esbern Nielsen. 
Givet i det Herrens år 1365 mandagen efter søndagen Quasi modo geniti.

238 1365. 23. april.
Kong Magnus af Sverige kvitterer Torkil Eringisleson for regnskabet for 

Varberg fogedi fra 1. maj forrige år indtil denne dag.
Original i det svenske rigsarkiv.

Magnus, af Guds nåde Sveriges og Norges konge, til alle, der ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

I skal vide, at vor elskede og tro Torkil Eringisleson har aflagt fuldt regn
skab og gjort fyldestgørende rede overfor os for alt, hvad han har oppebåret, 
givet ud eller på hvilken som helst måde forvaltet på vore vegne fra apostlene 
Filips og Jakobs dag i fjor indtil i dag, såvel for fogediet Varbergs vedkom
mende som for de enkelte herreder, der er underlagt samme fogedi, så at vi 
erklærer os for fuldt tilfredsstillet fra hans side. Vi erklærer derfor samme 
Torkil og hans arvinger kvit og fri for i fremtiden at skulde aflægge noget 
yderligere regnskab for os eller vore arvinger angående ovennævnte. Givet i 
det Herrens år 1365 på St. Georgs dag.

239 1365. Omkr. 27. april1).
Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Johan v. Lübeck og Johan v. 

Münster, skomager, har erkendt på søstrene Dichburgs og Elisabeths vegne,
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nonner i Ring kloster, at have oppebåret /7 lybske gylden af Henrik Berne- 
wiks enke og børn.

Niederstadtbuch i Lübeck.

Det skal være vitterligt, at Johan v. Lübeck, søn af Werner, tagdækker, og 
Johan v. Münster, skomager, erkendte overfor rådet, at de på søstrene 

Dichburg og Elisabeths vegne, døtre af Henrik Basthorst, nonner i Ring klo
ster i Danmarks land nær Skanderborg, redebont af Henrik Bernewiks enke 
og børn og deres formynder har oppebåret 17 lybske gylden, som samme 
Henrik på nævnte nonners vegne havde haft i sin varetægt, og fornævnte 
Johan og Johan lovede, at nævnte enke og børn derefter skal forblive kvit, 
således at der derefter ikke skal påfølge nogen anden sag eller påmindelse. 
Forhandlet for rådet.

!) datum står øverst på siden.

1365. 30. april. Abo sysselting. 240
Tingsvidne af Ab o sysselting om, at Simon Pedersen, præst ved Vor Frue 

alter i Århus, har bevist, at den afdøde alterpræst herr Asser tilskødede altret 
en mølle i Harlev.

Afskrift i Århusbogen.

Lave Jensen, ridder, Niels Gødesen, Peder Stokbro, Jens Bonde, Mogens 
i Let, Asgot Jensen, Salmund Pedersen, Esger Pallesen, Hefni Assersen og 
Gudmund Mikkelsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at nærværende brevviser herr Si
mon Pedersen, præst ved den hellige jomfru Marias alter i Århus, i det Her
rens år 1365 dagen for den hellige jomfru Valborgs dag personlig var til 
stede på Åbo sysselting i vor og adskillige andre troværdige mænds nærvæ
relse, hvor han, uden at nogen gjorde indsigelse eller vidnede derimod, med 
fyldestgørende vidnesbyrd af gode mænd påviste, at herr Asser, fordum 
præst ved fornævnte alter, for mange år siden på dette Åbo sysselting har 
skødet, opladt og afhændet sin mølle Harlev tillige med alle tilliggender til 
samme mølle, intet undtaget, til det fornævnte hellige jomfru Marias alter, 
at besidde med rette evindelig, på det vilkår, at samme herr Asser, hans bro
der Jens Tordsen og deres moder skal have nævnte mølle i deres besiddelse, 
at råde over i deres levedage. Når disse tre fornævnte er afgået ved døden,
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skal fornævnte mølle med hvert enkelt tilliggende tilfalde omtalte alter og 
sammes præst, at besidde med rette evindelig som før uden nogen indsigelse 
fra fornævntes arvinger og alle andre, hvilket vi med dette brev i sandhedens 
navn erklærer at vi har set og hørt. Givet ovennævnte år, dag og sted under 
vore segl.

241 1365. 30. april.
Rådet i Reval erklærer at ville overholde våbenstilstanden mellem kong 

Valdemar 4. Atterdag og søstæderne.
Original i Lübeckarkivet.

Borgmestre og rådmænd i staden Reval til alle borgmestre og rådmænd 
i staden Lübeck og desuden i søstæderne hilsen evindelig med Gud.

Vi erkender og erklærer offentligt med dette brev, at vi sammen med vore 
medborgere vil holde og overvåge den våbenstilstand, der er sluttet, beediget 
og befæstet mellem de Danskes konge og hans mænd på den ene side og sø
stæderne på den anden. Til vidnesbyrd herom er vor stads segl hængt under 
dette brev. Givet i det Herrens år 1365 dagen før de glorrige hellige apostle 
Filip og Jakobs dag.

242 1365. 1. maj. Stralsund.
Borante Podebusk og hans søn Henning, riddere, Valdemar, ‘ærkedegn for 

Demmin ved kirken i Kammin’, og hans broder Henning Podebusk, væbner, 
afstår gården Brinkhof i Brandshagen med alle afgifter og friheder til Hen
rik, Johan og Nicolaus Wren, borgere i Stralsund.

Original i Stralsundarkivet.

243 1365. 2. maj. Torp.
Klaus Limbæk, drost, Esbern Nielsen, Justitiar, Erik Nielsen af Agård, 

Fikke Moltke den ældre, Kristian Kås, Jens Mikkelsen af Fur, riddere, og 
Tord Degn erklærer, at Elene, enke efter Hvid af Øland, har skødet sit gods 
i Øland og Rosholm i Thy til Niels Jensen Mus på kong Valdemar 4. Atter- 
dags vegne.

Original i rigsarkivet.
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Klaus Limbæk, drost hos den berømmelige herr Valdemar, de Danskes 
. konge, Esbern Nielsen, samme herr konges justitiar, Erik Nielsen af 
Ågård, Fikke Moltke den ældre, Kristian Kås, Jens Mikkelsen af Fur, riddere, 

og Tord Degn til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at den højbårne frue Elene, enke efter en Hvid af Øland i det 

Herrens år 1365 dagen før korsets dag personligt var til stede på rettertinget 
på gården Torp, hvor hun afhændede og skødede alt sit gods i Øland og Ros
holm i Thy, der ved arveret eller på en hvilken som helst anden måde og med 
en hvilken som helst anden adkomst var tilfaldet denne Elene, med alle tillig
gender til samme gods, rørligt og urørligt, tørt og vådt, intet undtaget, til 
herr Niels Jensen Mus, ridder, på vor fornævnte herre konges vegne og til 
hans hånd, at besidde med rette evindelig, idet hun erkendte, at hun havde 
modtaget fuld pris for dette gods af samme vor herre konge. Derfor forplig
tede hun sig og sine arvinger til at hjemle nævnte vor herre konge og hans 
efterfølgere alt det omtalte gods med alle dets tilliggender og til at fri det for 
krav fra hvem som helst i overensstemmelse med kravene i landets love. Til 
vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, 
dag og sted.

1365. 4. maj. Avignon. 244
Jens Mikkelsen får forlænget den fastsatte frist for betaling af annatafgift af 

provstiet Vidå (jf. DRB III 6 nr. 152) til juledag 1365.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Den 4. maj i året (13)65 fik han forlænget fristen for at betale og for at 
give sikker underretning (om værdien) ved brev fra kollektoren eller 

underkollektoren eller fra biskop og kapitel ved nævnte kirke til den føl
gende juledag, og han blev absolveret1).

1) d. v. s. for ikke at have overholdt den oprindeligt fastsatte frist.

1365. 5. maj. 245
Mikkel Pedersen, bymand i Malmø, skøder sin badstue og en halvgårds 

grund i Helsingborg til brødrene Peder og Niels Eskilsen og erklærer sam
tidig, at med visse undtagelser er alt skiftet mellem ham og de to brødre.

Original i rigsarkivet.
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Mikkel Pedersen, bymand i Malmø, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Det skal være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg med dette 
brev erkender, at jeg til de forstandige og gode mænd Peder Eskilsen og Niels 
Eskilsen, brødre og nærværende brevvisere, har overdraget, opladt og til 
evindelig og retmæssig besiddelse skødet min badstue kaldet ‘tårnbadstue’ og 
en halvgårds grund i Helsingborg, som Peder Oddersen fordum besad, med 
alle dens tilliggender, intet undtaget, idet jeg har forpligtet mig og mine ar
vinger til at hjemle, fri og frigøre samme for fornævnte brødre Peder Eskilsen 
og Niels Eskilsen og deres arvinger for krav og tiltale fra hvem som helst nu
levende og fremtidige. Desuden erkender jeg offentligt med dette brev, at 
alle skifter mellem samme brødre, nemlig Peder Eskilsen og Niels Eskilsen, 
og mig har fundet sted undtagen hvad angår de gårdsteder i Helsingborg, 
som jeg har erhvervet af Følzeke, og hvad der følger af de mellem samme 
Følzeke og mig verserende retstrætter, samt hvad angår et skib, som jeg har 
givet Jakob Kåre at føre, og som jeg har mistet i Wismar, hvilke ganske er 
holdt uden for skiftet mellem fornævnte brødre, nemlig Peder Eskilsen og 
Niels Eskilsen, og mig. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette 
brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Jakob Nielsen, Anders Mu
rer1) og Anders Pedersen, mine medborgere. Givet i det Herrens år 1365 
dagen før lille St. Hans dag.

!) kan også læses Murre.

246 1365. 5. maj.
Optegnelse om udbetaling af 8 floriner til sommerbeklædning til hver af 

pavens 18 pønitentiarer, deriblandt Bent fra Danmark.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

247 1365. 6. maj.
Henneke Andersen Skytte af står alt sit gods i Store-Ladager til Jakob Skave.

Original i rigsarkivet.

Henneke Andersen kaldet Skytte, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg fuldt ud har overladt den 
gode mand Jakob kaldet Skave, alt mit gods i Store-Ladager i Ramsø herred —
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som jeg retmæssigt og lovligt har erhvervet af Lydeke Sunesen *), som nævnte 
Lydeke retmæssigt har erhvervet af Gerlak, borger i Roskilde, med sin hustru 
Katerine, Gerlaks datter2), som nævnte Gerlak har erhvervet af Henneke 
Sylow 3), og hvilket gods nævnte Henneke for 20 mark sølv har fået i pant 
af Anders Ovesen 4), den sande besidder af nævnte gods, tillige med de åbne 
breve, som er affattet herom - og at jeg frit har opladt det til hans hånd med 
agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, intet undtaget, og med alle rettig
heder, der tilkommer mig i henhold til de åbne breve. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd 
Mogens Pedersen, min broder, Esger kaldet Flue, og Jens Skave, væbnere. 
Givet i det Herrens år 1365 på Lille St. Hansdag.

1) DRB III 5 nr. 47. - 2) III 4 nr. 452. - 3) III 2 nr. 92. - 4) III 1 nr. 172.

1365. 18. maj. 248
Rådet i Dorpat lover rådet i Lübeck og søstæderne at ville overholde vå

benstilstanden mellem kong Valdemar 4. Atterdag og hansekøbmændene.
Original i Lübeckarkivet.

Borgmestre og rådmænd i Dorpat til de vise og hæderværdige mænd og 
deres elskelige venner, de herrer borgmestre og rådmænd i staden Lü

beck, og til alle de herrer borgmestre og rådmænd i søstæderne og alle andre 
i hansaen oprigtig kærlighed med Gud.

Vi yder Eder, ærværdige mænd, ubegrænsede taksigelser for de talrige be
kymringer og det brydsomme forsvar, som I har pådraget Eder og ydet i vort 
og vore borgeres navn og på deres vegne, idet vi alvorligt beder om, at I vær
diges med Eders gunst at tage vare på os og vore borgere, således som I hidtil 
har gjort. løvrigt vil vi på enhver måde og under enhver form ukrænkeligt 
overholde den våbenstilstand, der er beediget og befæstet mellem de Danskes 
konge på den ene side og Eder og hansekøbmændene på den anden, idet vi 
vil anerkende og godkende alt, hvad der er forhandlet og i fremtiden måtte 
ske angående denne våbenstilstand, og idet vi af hele vor vilje stræber efter 
sammen med vore nabost æder, nemlig Pemau og Fellin, at knytte os til Eder 
i alle forhold, hvor det er os muligt. Det erklærer vi ved at hænge vort segl 
under dette brev. Givet og forhandlet i det Herrens år 1365 søndagen næst før 
gangdagene1).

4) d. v. s. de tre dage før Kristi himmelfartsdag, som i 1365 er den 22. maj.
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249 1365. 20. maj.
Rådet i Greifswald meddeler rådet i Lübeck, at hvis rådet i Rostock ikke 

vil deltage i de forhandlinger med den danske konge, som blev aftalt på hanse- 
dagen i Stralsund (jf. nr. 22g §4), giver det Lübeck og Stralsund fuldmagt 
til alene at føre disse forhandlinger.

Original i Lübeckarkivet.

Med forudskikket hilsen i al ære og ærbødighed og utrættelig beredvillig
hed til at tjene Eder x).

I skal vide, gode anbefalelsesværdige mænd, at vore rådsfæller, som sidst 
forgangne søndag Letare sammen med de herrer rådmænd i de øvrige stæder 
deltog i hansedagen i Stralsund, blandt andet har berettet os, hvorledes de i 
vort og vor stads navn har bifaldet og givet de hæderværdige mænd, de herrer 
rådmænd i stæderne Lübeck, Rostock og Stralsund fuldmagt til at forhandle 
med den herre konge af Danmark eller med udsendinge fra ham; alt hvad 
disse måtte føre forhandlinger om og drøfte, det skulde vi anerkende som rig
tigt. I den anledning skriver vi til Eder, gode mænd, som vore oprigtige ven
ner, at i tilfælde af, at samme herrer rådmænd i staden Rostock af andre år
sager bliver forhindrede eller er forsømmelige, ikke er i stand til eller ikke vil 
eller af en hvilken som helst anden årsag ikke bryder sig om eller ikke vil 
deltage i disse forhandlinger eller drøftelser - hvad vi ikke håber - da giver 
og tilstår vi Eder og nævnte herrer rådmænd i staden Stralsund fuldmagt og 
enhver bemyndigelse til at forhandle på vore og vor stads vegne; og alt hvad 
I forhandler og træffer bestemmelse om i disse sager, vil vi i enhver henseende 
overholde som lige så kærkomment og gyldigt, som om nævnte herrer råd
mænd i Rostock havde deltaget sammen med Eder i alle forhandlinger. Lev 
vel. Skrevet tirsdag i gangdagene til vidnesbyrd om det fornævnte i det Her
rens år 1365.

Ved rådmændene i staden Greifswald.
1) adressen står på bagsiden af brevet: Til de vise mænd og herrer, de herrer råd

mænd i Lübeck, vore oprigtige venner.

250 1365. 22. maj.
Agnes, enke efter Jakob Mus af Højby, erkender at have oppebåret 21 mark 

sølv og en mark korn af kong Valdemar 4. Atter dag for pantsat gods i Højby.

Original i rigsarkivet.
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Agnes, enke efter Jakob Mus af Højby, til alle, der ser dette brev, hilsen 
. med Gud.

I skal vide, at jeg erkender, at jeg af min herre kong Valdemar fuldt ud 
har oppebåret 21 mark sølv til indløsning af pantsat gods i Højby, fremdeles 
af Peder Lille, hans foged, en mark korn for fornævnte indløste gods. Skre
vet under segl tilhørende herr Peder, præst i Højby, til vidnesbyrd herom og 
til sikrere forvaring i det Herrens år 1365 på vor herre Jesu Kristi himmel
fartsdag.

[1365. Før 28. maj]. 251
Hanseatisk udkast til et privilegium af kong Valdemar 4. Atterdag for 

hansestæderne i Danmark.

Optaget i nr. 252 § 1.

Vi vil også, at de samme købmænd og deres udsendinge skal være fri
taget for køb af jord til begravelsessted, hvilket på dansk hedder arve- 
køb 1), på denne måde: Hvis nogen afgår ved døden i vore riger eller lande, 

så skal og må hans arvinger eller hans formyndere lægge beslag på den dødes 
gods og føre det, hvorhen de vil uden nogen hindring i landets ret eller sæd
vane. Men sker det på de fornævnte årsmarkeder, at nogen fra den tyske 
hanse afgår ved døden, så skal og må den tyske foged, under hvis jurisdiktion 
han hører, eller de mest indflydelsesrige mænd lægge beslag på den dødes 
gods og overgive det til samme dødes nærmeste arvinger, hvis de er nærvæ
rende, eller uden hindring overbringe dem det, hvis de ikke er nærværende. 
(2) Fremdeles så udsteder vi en retslig bestemmelse og et kongeligt påbud, 
der skal vare til evig tid, og som vi vil have overholdt af enhver mand i alle 
vore riger og lande, på denne måde: Hvis nogen af disse fornævnte købmænd 
eller deres udsendinge i vore riger eller vort herredømme, i hvilke dele af vort 
land det end er, bliver skibbrudne eller deres skibbrudne gods eller vrag, eller 
hvad det måtte kaldes, driver ind på eller kommer til vore riger eller til nogen 
del af vort land, må de selv eller ved andre folks hjælp bjærge eller lade 
bjærge det samme skibbrudne gods. Og hvad der bliver bjærget, skal forblive 
hos og tilhøre de samme købmænd eller deres arvinger, hvem det tilhørte, før 
det blev skibbrudent, at have og sidde inde med uanfægtet uden hindring fra 
os eller vore folk. Sker det også, at sådant gods driver eller bliver slået ind 
på stranden i vore riger eller lande, og de folk, som det tilhørte, eller deres ud-
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sendinge drukner eller lider døden, skal man redeligt opbevare det gods, der 
bliver bjærget - det være af hvem det være vil - til rådighed for arvingerne 
eller for dem, der er de rette eksekutorer med hensyn til det gods, hvis de 
inden år og dag med deres stads brev fører bevis for, at de er rette arvinger 
til eller eksekutorer for det samme gods; og vi giver afkald på alle de sæd
vaner, der strider herimod, dog under forbehold af, at arbejderne får deres 
retmæssige løn for deres arbejde. (3) Fremdeles skålvægte og bismere skal 
forblive i overensstemmelse med gammel sædvane, således som man plejer at 
justere dem hvert år efter Lunds vægt. (4) Fremdeles at de den nærmeste 
søndag før St. Mikkels dag og ikke før skal give penninge af den nye mønt 
for deres told på årsmarkederne; og da skal enhver, der ligger der, købe og 
sælge med den samme nye mønt. Og hvis nogen efter den samme dag bliver 
pågrebet, som ikke køber eller sælger med den forskrevne mønt, skal han have 
forbrudt en lødig mark. Man skal heller ikke beskylde nogen derfor, med
mindre han bliver grebet på fersk gerning. (5) Fremdeles hvis nogen dør, der 
har egne boder i landet Skåne, så skal boderne tilfalde hans nærmeste arvin
ger. Og hvis nogen enten sælger eller skænker sine boder sammesteds til en 
anden, skal han i den danske fogeds nærværelse oplade dem selv eller ved 
sin befuldmægtigede udsending.

*) jf. DRB II 9 nr. 290 note 2.

252 1365. 28. maj. Lübeck.
Reces af hansedagen i Lübeck.
Original i Rostockarkivet.

Det skal bemærkes, at i det Herrens år 1365 onsdagen i ugen efter Kristi 
himmelfartsdag forsamledes i Lübeck de herrer rådsudsendinge fra stæ- 

derne, nemlig fra Lübeck de herrer Jakob Pleskow, Johan Pertzeval, Herman 
Wickede, Bertram Vorrad, Johan Pleskow, Scgebod Crispin, Bernhard Ol
denborg, fra Rostock de herrer Arnold Kröpelin og Lambert Witte, fra Stral
sund de herrer Godeke Giese og Bertram Wulflam, med herr kongen af Dan
marks gesandter og råder, nemlig de herrer Fikke Moltke og Peder Munk, 
der var sendt derhen af denne konge, og forhandlede i nærværelse af den 
herre biskop af Lübeck på denne måde om den overenskomst og det forlig, 
der skal indgås mellem nævnte konge og stæderne:
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(1) For det første, at nævnte rådmænd forlangte af fornævnte konge, at 
alle artikler, der var optaget i våbenstilstandsbrevet1), skulde stadfæstes og 
ratificeres af ham; og de føjede nogle artikler til disse, nemlig disse i efterføl
gende formulering: Vi vil også {o. s. v. = nr. 251).

(2) Efter at disse artikler var overgivet, bad de ligeledes om, at der måtte 
gives dem oplysning om, hvilke og hvor store de forseelser skal være, som 
falder ind under fyrremarkbøden, således som det indeholdes i våbenstil
standsbrevet.

(3) Angående disse artikler og andre, der er optaget i våbenstilstandsbre
vet, svarede nævnte gesandter efter at have haft rådslagning herom, at de 
godkendte de enkelte artikler med undtagelse af disse, som følger: For det 
første om købmændenes gods, for det andet om skibbrudent gods, for det 
tredie om mønten, for det fjerde om fremmede, der ligger på feddene, for det 
femte om udskæring af såvel uldent som linned tøj, for det sjette om fiskernes 
vogne og om skibene, kaldet ‘schuten’. Disse artikler vilde de ikke samtykke 
i, men de henskød dem til kongens overvejelse, idet de forsikrede, at de aldeles 
stolede på kongens gode vilje; og i den anledning besluttede begge parter en- 
drægtigt at mødes til forhandlinger med kongen på øen Agersnæs på ottende
dagen efter St. Hans dag.

(4) Nævnte gesandter overgav ligeledes disse efterfølgende artikler til for
nævnte rådmænd, som de efter rådslagning skal svare på til næste møde, der 
skal holdes på Agersnæs.

Den første artikel er, at disse ovenanførte herrer fra stæderne og alle deres 
undergivne skal give sig tilfredse med alle de rettigheder, som de frit nød over
alt i riget Danmark i herr Eriks dage, de Danskes konge og farbroder til herr 
kong Valdemar, der nu er i Danmark, og i herr Eriks dage, fader til denne 
fornævnte Erik, og i alle deres forgængeres dage; og disse herrer og borgere 
skal forholde sig på samme måde over for den herre kongen 2).

For det andet, at hvis en stad, som nu er i hanseforbundet, vil unddrage 
sig fra denne overenskomst og våbenstilstand, skal de øvrige stæder hverken 
støtte den med penge eller andet gods eller mænd eller på anden måde mod 
nævnte herre konge.

For det tredie, at enhver forseelse, som begås i Danmark af borgere fra 
stæderne, skal afgøres endeligt i Danmark og ikke genopstå i Tyskland; og 
på samme måde skal enhver forseelse, som begås af Danskere, afgøres endeligt 
og bødes i stæderne og ikke genopstå i Danmark.

(5) Efter at alt dette som fornævnt var forhandlet, fastsatte nævnte råd-
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mænd selve Kristi legemsdag3) som termin for en hansedag i Stralsund, at 
overholde for de stæder, hvem det vedkommer, og denne termin vil de herrer 
rådmænd i Stralsund underrette stædeme hinsides Swine og de deromkring 
liggende stæder om, for at de skal komme did eller give andre stæder fuldmagt 
i deres sted.

*) jf. nr. 116-17. - 2) usammenhængende, meningen er nok, at de nuværende bor
gere ligesom deres forgængere skal være den danske konge taknemlig. - 3) 12. juni, en 
reces fra denne dag er ikke overleveret.

253 1365. 29. maj.
Voldgiftskendelse, afsagt med samtykke af Petrus Osgoti, stedfortræder for 

dominikaner prior en i provinsen Dacia, i en strid mellem biskop og kapitel i 
Reval og dominikanerne sammesteds, ved hvilken den verdslige skole i Reval 
med sine indtægter tilkendes domkirken. Blandt vidnerne: ‘broder Petrus 
Osgoti, stedfortræder for den ærværdige fader provincialprioren i Danmark 
af dominikanerordenen’.

Efter tryk hos Bunge.

254 1365. 31. maj. Avignon.
Niels Pedersen Brun, provst i Barvid syssel, garanterer ved brev fra biskop 

og kapitel i Slesvig, at halvdelen af provstiets årlige frugter ikke overstiger 
8 floriner,

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Den sidste dag i maj måned i året (13)65 gav fornævnte provst ved brev 
af biskop og kapitel ved nævnte kirke fuld sikkerhed for, at halvdelen 

af frugterne ikke har oversteget 8 floriner, og han blev absolveret1).

*) iflg. obligationen 1361 21. oktober, DRB III 6 nr. 92, skulde erklæringen om ind
tægtens størrelse have været indgivet inden 1362 21. oktober.

255 1365. 4. juni. Nyhus.
Herman Wonsfleth kaldet Trauenber, kvitterer greverne Henrik og Klaus 

af Holsten og Stormarn for 130 mark lybsk, ‘Givet på Nyhus nær Flensborg i 
det Herrens år 1365 onsdag i ugen efter pinse.’

Original på Gottorp.
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1365. 8. juni. 256
Klemens Skytte af Tubbarp pantsætter sin gård, i Jordberga til Jens Ebbe

sen af Stehag for 10 skilling grot.
Original i rigsarkivet.

Klemens Skytte af Tubbarp til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
. med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og 
gæld til den gode mand, nærværende brevviser Jens Ebbesen af Stehag for 
ti skilling grot fra Tours, der ubetinget skal betales ham eller hans arvinger 
af mig eller mine arvinger til næste mikkelsdag i gode sterlinger og lybske 
penninge. For denne sum penge pantsætter jeg ham med dette brev min 
gård i Jordberga med alle dens tilliggender, intet undtaget, på hvilken gård 
Mads Mortensen bor, på det vilkår, at samme Jens Ebbesen hvert år skal 
oppebære alle afgifter og tjenesteydelser af nævnte gård som erstatning for 
tab og som morarente, uden at de skal afregnes i gældens hovedstol, sålænge 
selve hovedstolen står ubetalt; og på det yderligere vilkår, at når jeg betaler 
ti skilling grot til den fornævnte termin, skal samme Jens dog alligevel frit 
oppebære afgifterne af samme gård som erstatning for tab. Og til en hvilken 
som helst mikkelsdag jeg end betaler de nævnte ti skilling grot, skal samme 
Jens som erstatning for tab oppebære frugterne og tjenesteydelserne af nævnte 
gård for det år. Ydermere forpligter jeg mig til i mellemtiden at hjemle og 
frigøre gården for fornævnte Jens Ebbesen for krav og tiltale fra hvem som 
helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med 
den gode mand Jens Pås segl. Givet i det Herrens år 1365 trinitatis søndag.

1365. 8. juni. Alborg. 257
Kong Håkon af Norge forbyder abbederne Mathias i Munkeliv og Peder 

i Lyse klostre, den pavelige nuntius’ underkollektorer i Norge, at kræve pave
tiender og andre afgifter af de kapeller og kirker, som kongerne i Norge har 
indstiftet, og af deres præster. ‘Givet i Ålborg i det Herrens år 1365 trinitatis 
søndag.’

Afskrifter i Bartholins samlinger.

1365 13. juni, Michelsen III: 2, s. 5; Rep. nr. 2766; Schlesw.-Holst. Reg. u. 
Urk. IV 711 nr. 1125, udelades af DRB.: grev Adolf 7. af Holsten stad

fæster Femerns landsret af 1326 15. august.
3. række. VII. — 13
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258 1365. 21. juni—14. juli1).
Det engelske skatkammer (Exchequer) udbetaler jo skilling og 10 denarer 

for en forgyldt sølvskål, som er skænket til kongen af Danmarks udsending.
Originalregnskab i Public Record Office i London.

Penge, udbetalt af fornævnte Helming 2) til nævnte Thomas Hessey, guld
smed 3), for forskellige skåle, han har købt og betalt som kongens gave 

til forskellige riddere og udsendinge, der kom til den herre konge, nemlig .... 
Til kongen af Danmarks udsending en forgyldt sølvskål, stående på tre løver, 
som efter samme vægt 4) vejer 40 skilling og 1 denar, til en værdi af 70 skil
ling og 10 denarer, som er betalt for kongens gave.

*) notitsen er indført i Edvard 3.S 39. regeringsår mellem den 21. juni og 14. juli. 
- 2) Helming Leget, Receiver of the Chamber, d. v. s. lederen af kongens chatol (Ward- 
robe). - 3) han omtales i den foregående notits som guldsmed i London. - 4) d. v. s. 
efter den af guldsmeden opgivne og garanterede vægt, jf. Devon, Issues of the Ex
chequer XXXII.

259 1365. 22. juni. Wismar.
Rådet i Rostock meddeler rådet i Lübeck, at det forgæves har forsøgt at be

væge rådet i Wismar til at sende rådsudsendinge til den berammede ‘forhand
lingsdag over havet’ (d. v. s. mødet i Agersnæs den 1. juli, jf. nr. 252 § 3-4). 
Det finder det tilrådeligt, at Lübeck og Stralsund i fællesskab opfordrer Wis
mar til at deltage i mødet, thi hvis Wismar ikke deltager, vil Rostock heller 
ikke.

Original i Lübeckarkivet.

260 1365. 25. juni. Alborg.
Kong Håkon 6. af Norge fritager hertug Erik 2. af Sachsen-Lauenburg, 

hans medlovere, mænd og tjenere for alle de forpligtelser, som de i forbin
delse med overladelse af borgen i Bohus har påtaget sig over for ham og hans 
fader kong Magnus af Sverige, og lover en lignende fritagelse fra hans fader, 
når denne bliver løsladt af sit fangenskab. ‘Til større vished og vidnesbyrd for 
det foromtalte har vi hængt vort segl under dette brev. Og vi Godskalk, af 
Guds nåde biskop af Linköping, Sten Nilsson, ridder, Torkil Barun, Styrbjöm 
og Arvid Ketilsson, væbnere, erklærer også med dette brev, at vi har deltaget
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i og overværet hele den foromtalte aftale; og vi har til vidnesbyrd om, at af
talen er os vitterlig, hængt vore segl med under dette brev. Givet og skrevet i 
Ålborg i året 1365 efter Guds byrd dagen efter St. Hans ved midsommer.’

Original i Hannover,

1365. 28. juni. Rostock. 261
Rådet i Rostock takker kong Valdemar 4. Atterdag, fordi to af deres med

borgere får erstatning for gods, der var frataget dem under Møn af kongens 
svende.

Original i Rostock.

Rådmændene i Rostock til den stormægtige og glorværdige fyrste, deres 
oprigtigt elskede herre herr Valdemar, de Danskes og Venders konge, 

i skyldig ærbødighed og med redebon og velvillig vilje til at yde ham alle mu
lige tjenester og være ham til behag.

Johan Konrads og Didrik Langhetroye, vore medborgere, og Gerhard 
Omeke, der førte gods med sig, som tilhørte nogle af vore borgere, har frem
ført for os og udtalt deres store taknemlighed mod Eders kongelige majestæt 
og Eders råder, fordi de som fyldestgørende erstatning får deres gods tilbage, 
som i fjor otte dage før den hellige jomfru Marias himmelfartsdag1) blev 
taget fra dem under Møn af Eders svende. Derfor takker vi Eder, høje konge
lige majestæt, over al måde i al ydmyghed og skyldig hengivenhed sammen 
med vore fornævnte borgere og Gerhard Omeke, idet vi efter al vor evne, hvis 
og når der måtte frembyde sig en lejlighed dertil, med redebont sind vil gen
gælde dette over for Eders kongelige person og over for Eders råder og tjenere. 
Gud bevare Eders kongelige person i sundhed og i et lykkeligt og langt liv. 
Givet i Rostock i det Herrens år 1365 dagen før de hellige apostle Peters og 
Paulus’ dag under vort sekret, der er fæstnet til bagsiden.

1) 8. august.

1365. 4. juli. Reval. 262
Rådet i Reval vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1345 23. juli 

om Narvas privilegier.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.
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Rådmændene i Reval til alle, som får dette brev at se eller hører det læse, 
„ hilsen evindelig med Gud.

Vi tilstår og erklærer offentligt med dette brev, at vi har set og påhørt et 
brev af den berømmelige fyrste herr Valdemar, de Danskes konge, hvilket var 
uskrabet, ustunget og fuldstændigt ubeskadiget og manglede enhver foran
ledning til mistanke, og hvis ordlyd ord til andet lyder således: Valdemar, af 
Guds nåde de Danskes og Venders konge (o. s. v. = DRB III 2 nr. 171). Til 
vidnesbyrd om, at vi har set og hørt det læse, er vor stads segl hængt under 
dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1365 fredagen inden ottendedagen 
efter de glorværdige apostle St. Petrus’ og Paulus’ dag.

263 1365. 7. juli. Kolding.
Greverne Henrik og Klaus af Holsten og Stormarn slutter fred med kong 

Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet,

Vi Henrik og Klaus, brødre, af Guds nåde grever af Holsten og af Stor
marn. Vi sender hilsen i Gud til alle dem, der hører eller ser dette brev, 
og gør vitterligt og bevidner offentligt, at vi på den måde, som herefter står 

skrevet, er indgået på et forbund og har udsonet os med den højbårne fyrste, 
kong Valdemar af Danmark, vor kære onkel, i et fuldt, bestandigt og evigt 
venskab, at overholde evigt, i troskab, ubrudt, uden nogen argelist og indven
dinger, der kan blive til skade for denne overenskomst, og navnlig ikke over
for kongen og riget Danmark at opsige denne overenskomst. (1) For det 
første skal vi og vore folk ikke lægge hindringer i vejen for kongen af Dan
mark og hans mænd og hans tjenere og alle hans folk i hans slotte, i hans arv, 
i hans land, i hans panter, hvor de er beliggende i riget Danmark og i landet 
Holsten, med råd, med dåd eller med nogen slags hjælp, som kan skade dem 
og riget Danmark. (2) Fremdeles angående det, der er brudt i den overens
komst, der blev afgivet løfte om på Fænøkalv1), skal det henskydes til af
gørelse af to af vore mænd og til to af kongen af Danmarks mænd. På vor 
side skal det være de hæderlige folk herr Klaus Krummedige, der kaldes 
Meseke, ridder, og Sigfred Dosenrode, og på kongen af Danmarks side skal 
det være de hæderlige riddere herr Klaus Limbæk, rigets drost, og herr Val
demar Sappi. Disse fire fornævnte skal førstkommende St. Mikkels dag i 
staden Odense træffe en afgørelse herom i mindelighed eller ifølge retsken-
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delse. Kan disse fire ikke komme til enighed om en afgørelse, så skal de under 
deres ed vælge en opmand; de to, hvem opmanden slutter sig til, derved skal 
det blive. Det skal man endeligt afgøre på det samme sted og til den samme 
tid. Sker det også, at nogen af disse fire på grund af et nødvendigt hverv ikke 
kan komme did, så skal man indsætte en anden retskaffen mand i stedet, der 
skal afgøre det på det samme sted og til den samme tid. Det, de fire bliver 
enige om eller opmanden, og det, de forkynder som mindelighed eller som 
retskendelse, det skal disse overholde, som har udstedt brev eller aflagt løfte 
herom; og det står disse medlovere, som er nævnt nedenfor, ikke inde for. 
(3) Fremdeles angående alle de breve, som vi har givet kongen af Danmark, 
så skal de forblive i deres fulde gyldighed. Hvad der er blevet overtrådt i 
dem, det skal henskydes til de fire eller til opmanden; de to, hvem opmanden 
slutter sig til, derved skal det blive. De skal træffe afgørelsen herom på det 
samme sted og til den samme tid, som det står skrevet her foran. Hvad de 
fire eller opmanden bliver enige om, og hvad de forkynder som mindelighed 
eller som retskendelse, det skal de overholde, som har udstedt brev eller aflagt 
løfte herom; og herfor indestår de medlovere, som er nævnt nedenfor, slet 
ikke. (4) Fremdeles hvis vore mænd eller vore tjenere har strid, tvedragt eller 
fejde med kongen af Danmarks mænd eller tjenere - (det gælder) på begge 
sider, den ene mod den anden - skal de ikke røve, brænde eller gensidigt 
fange hinanden eller på noget punkt handle mod landets ret; men den ene 
part skal fejde mod den anden i overensstemmelse med sin ret 2). (5) Frem
deles hvis kongen af Danmarks mænd og tjenere har gods i vore lande eller 
i vore panter, undtagen i vore panter på Fyn og på de øer, der er beliggende 
derved, så skal og vil vi tilstå dem, at de med rette opnår det, som de har 
ret til; og de skal deraf yde os så meget, som det er ret i landet, os eller vore. 
(6) Fremdeles hvis kongen af Danmark eller hans folk vil tjene herrer eller 
andre folk uden for disse forskrevne lande og derved lider skade eller opnår 
gavn, skal vi ikke rejse klage mod dem derfor; og denne overenskomst skal 
ikke dermed være brudt; og vi skal stedse holde fred i disse forskrevne lande. 
(7) Fremdeles hvis vore mænd eller tjenere skulde bryde disse artikler, der står 
skrevet her foran, mod landets ret, så skal vi eller vore mænd og vore med
lovere, der står opført herefter, være behjælpelige til, at de genopretter det i 
løbet af de nærmeste fire uger, efter at der bliver stillet krav til os og dem. 
Sker det også, at kongen af Danmark og hans medlovere i fremtiden behøver 
vor og vore folks hjælp mod dem, der er hans mænd og hans tjenere, og som 
bryder disse fornævnte artikler, og stiller krav derom til os eller vore, så skal
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vi eller vore folk ligeledes være dem behjælpelige inden fire uger derefter med 
al vor og vore folks magt mod dem, der har brudt dem. (8) Fremdeles hvis vi 
eller vore vil være kongen af Sverige eller Norge behjælpelige uden for riget 
Danmark og uden for landet Holsten, skal det valg stå til os; dermed skal 
denne forskrevne overenskomst ikke være brudt. (9) Hvis fremdeles vi eller 
vore har huset Varberg i vor besiddelse, eller det tilfalder os efter denne tid, 
skal vi straks på stedet give det fra os uden nogen argelist, så snart vi med 
det første bliver anmodet derom. Dette er de herrer, som kongen af Danmark 
optræder for og tager med i sin overenskomst. For det første hertug Johan af 
Sachsen, biskop af Kammin, hertug Erik af Sachsen, hertug Barnim af Stet- 
tin den ældre, hertug Bugislav, hertug Barnim, hertug Vartislav af Stettin den 
yngre, hertug Albrecht af Mecklenburg og hans børn, grev Adolf af Holsten, 
grev Gerhard og grev Johan af Hoya, grev Henrik og grev Ernst af Gleichen. 
Hvem af disse fornævnte herrer, der vil gå ind på denne overenskomst, skal 
selv stille sikkerhed for den. Alle disse artikler på den måde, som det er skre
vet her foran, lover vi fornævnte brødre Henrik og Klaus, grever af Holsten, 
sammen med disse hæderlige folk, vore medlovere - og de med os - nemlig 
Godskalk Wildberch, Klaus Krummedige, der kaldes Meseke, Ivan Krumme
dige, kaldet Engel, Burchard v. Itzehude, Johan v. Sehested, Johan v. Siggen, 
Otto Limbæk, riddere, Lydeke Skinkel, kaldet Bredehals, Henrik Gliising, 
Wulf Pogwisch, Sigfred Dosenrode, Burchard Krummedige, Ivan Krumme
dige, kaldet Stavrby, Hartvig Porsfeld, Detlev Walstorp, Wulf Rixtorp, Otto 
Reimersen v. Sehested, Otto Rantzau, Eggert Krummedige, Eler Rantzau, 
kaldet Scloyf, Emeke Reventlow, grote Albrecht v. d. Wisch, Markvard v. d. 
Wisch, Arnold v. d. Wisch, grote Wischmann, Gerhard v. d. Herberge, Erik 
Krummedige, Klaus Krummedige, Hartvig Skinkel fra Hesel, Hartvig v. d. 
Knope, Wulf Sehested, Emeke Limbæk, Timme Limbæk, Johan Skinkel af 
Ramstorp, Knud Larsen, Niels Troelsen, stærke Markvard v. Sehested, Otto 
v. Sehested, brødre, Johan Fod, Johan Rønnow, kaldet Kurlewitz, Markvard 
Rønnow, kaldet Groper, Eggert Wonsfleth, kaldet Hund, Gerhard Huskum
mer, Hartvig v. d. Wisch, Henneke Krummedige, kaldet Wittekop, Kreteke 
Buchwald, Klaus Rønnow, Kristoffer v. d. Borstel, væbnere, med samlet hånd 
på vor tro at holde stadigt, fast og evigt, ubrødeligt i udelt troskab uden nogen 
slags indvendinger eller argelist, der kan skade denne overenskomst, over for 
den fornævnte højbårne fyrste, kong Valdemar af Danmark, og riget og over 
for de hæderlige folk til hans hånd, nemlig herr Niels, ærkebiskop af Lund, 
Biskop Mogens af Vendsyssel, herr Klaus Limbæk, rigets drost, herr Hen-
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ning Podebusk, Tue Galen, rigets marsk, Stig Andersen, Fikke Moltke af 
Møn, Erik Nielsen, Anders Nielsen af Skabersjô, Evert Moltke, Niels Ågesen, 
Erik Bamumsen, Lydeke Skinkel, Esger Krog, Erland Kalv, Kristian Kule, 
Peder Grubbe, Jakob Olufsen, Peder Stigsen, Jens Ever, Åge Ingvarsen, 
Heine Kabolt, Mathias Ketelhot, Kristian Kås, Povl Jensen, Peder Ivarsen, 
Jakob Urne, Sten Basse, Ludvig Andersen, David Andersen, Mads Falster, 
Jens Frændesen, Henning v. Osten, Detlev v. Siggen, Oluf Lunge, Oluf Pe
dersen af Nyrup, Jens Pedersen af Bellinge, Lars Uffesen, Ebbe Strangesen, 
Erik af Søborg, Gunnar Jakobsen, Niels Tuesen, Eler Porsfeld, Lyder Gesow, 
Man Basse, Lave Pedersen, Niels Eriksen, riddere, Povl Glob og Peder Niel
sen af Skjoldenæs, væbnere. Til vidnesbyrd om alt det forskrevne har vi ladet 
vort segl sammen med vore forskrevne medloveres segl hænge under dette 
brev, der er givet og skrevet i Kolding i året 1365 efter Guds byrd den nær
meste mandag før St. Knud den hellige konge og martyrs dag.

1) d. v. s. i 1360, jf. DRB III 5 nr. 352 og Reinhardt s. 263. - 2) d. v. s. lovligt for
kyndte fejder anerkendes, jf. også Mekl. UB. XVII (sagregister) s. 469.

[1365. 7. juli]. 263 A
Udkast til kong Valdemar 4. Atter dags genbrev til nr. 263.

Koncept på seglremmene til nr. 263.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge. Vi sen
der hilsen i Gud til alle dem, der hører eller ser dette brev, og gør vitter
ligt og bevidner offentligt, at vi på den måde, som herefter står skrevet, er 

indgået på et forbund og har udsonet os med de ædle herrer, grev Henrik 
og grev Klaus af Holsten og af Stormarn, i et fuldt, bestandigt og evigt ven
skab, at overholde evigt, i troskab, ubrudt, uden nogen argelist og indvendin
ger, der kan blive til skade for denne overenskomst, og navnlig ikke over for 
greverne og alle deres folk at opsige denne overenskomst. ( 1 ) For det første 
skal vi og vore folk ikke lægge hindringer i vejen for greverne og deres mænd 
og deres tjenere og alle deres folk i deres slotte, i deres arv, i deres lande og i 
deres panter, hvor de er beliggende i riget Danmark og i landet Holsten, med 
råd, med dåd eller med nogen slags hjælp, som kan skade dem og deres folk. 
(2) Fremdeles angående det, der er brudt i den overenskomst, der blev af
givet løfte om på Fænøkalv 1), skal det henskydes til afgørelse af to af vore 
mænd og til to af grevernes mænd. På vor side skal det være de hæderlige
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riddere herr Klaus Limbæk, vort riges drost, og herr Valdemar Sappi, og på 
grevernes side skal det være de hæderlige folk herr Klaus Krummedige, der 
kaldes Meseke, ridder, og Sigfred Dosenrode. Disse fire fornævnte skal først
kommende St. Mikkels dag i staden Odense træffe en afgørelse herom i min
delighed eller ifølge retskendelse. Kan disse fire ikke komme til enighed om 
en afgørelse, så skal de under deres ed vælge en opmand; de to, hvem op
manden slutter sig til, derved skal det blive. Det skal man endeligt afgøre på 
det samme sted og til den samme tid. Sker det også, at nogen af disse fire på 
grund af et nødvendigt hverv ikke kan komme did, så skal man indsætte en 
anden retskaffen mand i stedet, der skal afgøre det på det samme sted og til 
den samme tid. Det, de fire bliver enige om, eller opmanden, og det, de for
kynder som mindelighed eller som retskendelse, det skal disse overholde, som 
har udstedt brev eller aflagt løfte herom; og det står disse medlovere, som er 
nævnt nedenfor, ikke inde for. (3) Fremdeles angående grevernes arv, som 
de har på Fyn, og angående de breve, som de har på Fyn og på de øer, der 
er beliggende dertil, og angående alle de breve, som vi har givet holstenerne, 
så skal de forblive i deres fulde gyldighed. Hvad der er blevet overtrådt i dem, 
det skal henskydes til de fire eller til opmanden; de to, hvem opmanden slut
ter sig til, derved skal det blive. De skal træffe afgørelsen herom på det samme 
sted og til den samme tid, som det står skrevet her foran. Hvad de fire eller 
opmanden bliver enige om, og hvad de forkynder som mindelighed eller som 
retskendelse, det skal de overholde, som har udstedt brev eller aflagt løfte 
herom; og herfor indestår de medlovere, som er nævnt nedenfor, slet ikke. 
(4) Fremdeles hvis vore mænd eller vore tjenere har strid, tvedragt eller fejde 
med grevernes mænd eller tjenere - det gælder på begge sider, den ene mod 
den anden - skal de ikke røve, brænde eller gensidigt fange hinanden eller på 
noget punkt handle mod landets ret; men den ene part skal fejde mod den 
anden i overensstemmelse med sin ret 2). (5) Fremdeles hvis grevernes mænd 
og tjenere har gods i kongeriget Danmark, så skal og vil vi tilstå dem, at de 
med rette opnår det, som de har ret til; og de skal deraf yde os så meget, som 
det er ret i landet, os eller riget Danmark. (6) Fremdeles hvis greverne eller 
deres folk vil tjene herrer eller andre folk uden for disse forskrevne lande og 
derved lider skade eller opnår gavn, skal vi ikke rejse klage mod dem derfor; 
og denne overenskomst skal ikke dermed være brudt; og vi skal stedse holde 
fred i disse forskrevne lande. (7) Fremdeles hvis vore mænd eller tjenere 
skulde bryde disse artikler, der står skrevet her foran, mod landets ret, så skal 
vi eller riget og vore medlovere, der står opført herefter, være behjælpelige til,
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at de genopetter det i løbet af de nærmeste fire uger, efter at der bliver stillet 
krav til os og dem. Sker det også, at greverne og deres medlovere i fremtiden 
behøver vor og vort riges hjælp mod dem, der er deres mænd og deres tjenere 
og bryder disse fornævnte artikler, og de stiller krav derom til os eller riget, 
så skal vi eller riget ligeledes være dem behjælpelige inden fire uger derefter 
med al vor og vort riges magt mod dem, der har brudt dem. (8) Fremdeles 
hvis vi eller riget Danmark vil være kongen af Sverige eller Norge behjælpelige 
uden for riget Danmark og uden for landet Holsten, skal det valg stå til os; 
dermed skal denne forskrevne overenskomst ikke være brudt. (9) Hvis frem
deles vi eller vore har huset Segeberg i vor besiddelse, eller det tilfalder os efter 
denne tid, skal vi straks på stedet give det fra os uden nogen argelist, så snart 
vi med det første bliver anmodet derom. Dette er de herrer, som greverne op
træder for og tager med i deres overenskomst. For det første hertugen af Lüne
burg, hertugerne af Sachsen, hertug Albrecht af Mölln, hertugen af Slesvig, 
hertug Albrecht af Mecklenburg, grev Adolf af Holsten og grev Adolf af 
Schauenburg. Hvem af disse fornævnte herrer, der vil gå ind på denne over
enskomst, skal selv stille sikkerhed for den. Alle disse artikler på den måde, 
som det er skrevet her foran, lover vi fornævnte kong Valdemar sammen med 
disse hæderlige folk, vore medlovere og de med os.........3).

1) jf. nr. 263 note 1. - 2) jf. nr. 263 note 2. - 3) resten mangler.

1365. 11. juli. Ribe. 264
Lave Degn sælger gården Kogsted til Niels Bramdrup.
Afskrift i Løgumbogen.

Lave Degn til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nu- 
j levende og fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed har solgt en gård 
kaldet Kogsted til nærværende brevviser Niels Bramdrup med alle dens til

liggender, agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt, intet und
taget, som hører til nævnte gård, idet jeg erkender, at jeg af denne har oppe
båret fuld betaling for samme, og idet jeg forpligter mig og mine rette arvin
ger til at hjemle samme Niels Bramdrup og hans rette arvinger omtalte gård 
og ganske at frigøre den for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl hængt under dette brev. Givet i Ribe i det Herrens år 1365 på 
bekenderen St. Kjelds dag.
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hertug Henrik og hertug Magnus og vi kong Valdemar gensidigt før denne 
tid har givet hinanden og aftalt, besvoret eller lovet, forblive i fuld gyldighed 
og skal på ingen måde være krænket i medfør af disse nærværende aftaler el
ler breve, bortset fra det, som disse nærværende breve indeholder. Og at vi for
nævnte kong Valdemar og riget Danmark skal ratificere alle forskrevne ar
tikler til de fornævnte tider på enhver måde, som det er skrevet her foran, 
det lover vi fornævnte kong Valdemar og vore arvinger sammen med riget 
Danmark den fornævnte hertug Albrecht, Henrik og Magnus, hertuger af 
Mecklenburg, og deres arvinger i god tro med dette brev, under hvilket vi 
fornævnte kong Valdemar til vidnesbyrd om alt dette forskrevne har hængt 
vort segl, og som er givet på Ålholm i året 1366 efter Guds byrd tirsdagen efter 
den hellige apostel St. Jakobs dag.

*) 24. maj. - 2) kun kong Valdemars segl hænger under brevet, jf. nr. 407 note 3.

409 1366. 28. juli. Ålholm.
Kong Valdemar 4. Atterdag lover at bistå med at bevare Sveriges rige for 

hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs børn, hvis kong Albrecht af Sverige dør 
uden mandlige arvinger.

Original i Schwerinarkivet.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, erklæ
rer og bevidner offentligt med dette brev: Hvis - hvad Gud forbyde - 
vor kære broder kong Albrecht af Sverige dør uden sønnearvinger, så skal 

vi og vore arvinger og vore efterfølgere og riget Danmark trofast med al vor 
magt bevare det fornævnte rige Sverige for hertug Albrecht af Mecklenburgs 
børn og deres rette arvinger mod hvem som helst, han være hvem han være 
vil, bortset fra de slotte og lande, som den fornævnte kong Albrecht har over
ladt os af riget Sverige, der skal vi og vore arvinger og vore efterfølgere og 
riget Danmark forblive, således som de breve lyder, som fornævnte kong 
Albrecht har givet os derpå x). Til vidnesbyrd om dette har vi kong Valde
mar ladet hænge vort segl under dette brev, som er givet på Alholm i året 
1366 efter Guds byrd tirsdagen efter den hellige apostel St. Jakobs dag.

*) jr. nr. 407.
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son at prøve nævnte rideheste, der er blevet os rost for deres fortrinlighed. 
Derfor bringer vi Dig, stormægtige konge, af et fuldt hjerte vore taksigelser, 
idet vi altid er indstillet på, hvad der kan være Dig til behag og tjene til Din 
lykkes fremgang. Givet i Avignon den 23. juli i vort tredie pontifikatsår.

1365. 23. juli. Avignon. 267
Pave Urban 5. giver junker Peder Nielsen og hans hustru Katerine, Ros

kilde stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, der kan give dem syndsforla
delse i deres dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I ^il vor elskede søn den velbyrdige mand Peder Nielsen, junker, og til vor 
JL elskede datter i Kristus Katerine, hans hustru, Roskilde stift, hilsen o. s. v.

Den oprigtige hengivenhed o. s. v. x) som i det tidligere, der rettes til Tho
mas Wymeran som nr. 4 2) indtil Givet i Avignon den 23. juli i vort tredie 
pontifikatsår.

*) for den forkortede formel se nr. DRB III 6 nr. 32. - 2) d. v. s. i det læg af kopi
bogen, der indeholder de absolutione plenaria.

1365. 23. juli. Randers. 268
Kong Valdemar 4. Atter dag meddeler indbyggerne i Rinds herred, at han 

tildømmer Knud Hågensen en gård i Knudstrup.
Original i rigsarkivet.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til indbyg
gerne i Rinds herred, hilsen og nåde.

I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser Knud Hågensen en gård 
i Knudstrup i Vester-Bølle sogn, at besidde evindelig, og på hvilken Lars 
Pedersen nu bor, og som er tilfaldet samme Knud med arveret i kraft af 
mødrenearv, og som hverken hans moder eller han selv på nogen måde har 
afhændet1). Givet i Randers år (13)65 dagen efter den hellige Marie Mag
dalenes dag med Esbem Nielsen som vidne.

i) jf. nr. 235.
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269 1365. Omkr. 23. juli.
Herman Lange, Rostocks foged i Skåne, og Nicolaus Babbe erkender at 

have 30 mark i deres varetægt, som tilhører Peter Löwe.

Notits i Rostockarkivet.

Herman Lange, foged i Skåne, og Nicolaus Babbe tilstod, at de har 30 
mark i deres varetægt, som tilhører Peter Löwe, søn af Johan Löwe, 

som en lod af hans mødrene arv.

270 1365. 25. juli. Avignon.
Niels Pedersen, kannik ved kirken i København og i tjeneste hos kong 

Valdemar 4. Atterdag, ansøger pave Urban 3. om dispensation til at besidde 
to kirkelige beneficier samtidig.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Eders hengivne Niels Pedersen, kannik ved kirken i København i Roskilde 
stift, og i tjeneste hos Eders hengivne søn Valdemar, Danmarks konge, 

som ved anden lejlighed uanset den mangel ved hans fødsel *), som han lider 
under ved at være født af en præst og en ugift kvinde, med apostolisk myn
dighed fik dispensation til 2), at han uanset den mangel kunde forfremmes 
til alle grader og besidde et kirkeligt beneficium, i kraft af hvilken dispensa
tion han på kanonisk vis opnåede et kanonikat og en præbende ved kollegiat- 
kirken i København i Roskilde stift, hvis indtægter og indkomster ikke over
stiger en årlig værdi af 15 guldfloriner, bønfalder Eders Hellighed om, at I 
til overmål ved en nådegave vil værdiges i overensstemmelse med formular 
barmhjertigt at give ham dispensation til, at han må opnå og med rette be
holde et andet kirkeligt beneficium, selv om det er en dignitet, et personat 
eller et officium ved en domkirke, sammen med det nævnte og bytte disse to 
bort med andre ved en og samme lejlighed. Det behager os, at han må have 
to beneficier, der kan forenes, efter at abbeden i Montmajour har prøvet hans 
egnethed. B. Uden anden læsning. Lad det ske. B. Givet i Avignon den 25. 
juli i det tredie pontifikatsår.

1) jf. c. 1. 11 og 14 X De filiis presbyterorum ordinandis uel non I 17. - 2) kendes 
ikke.



205 2. august 1365 Nr. 272

1365. 29. juli. 271
Ebbe Piik, ridder, mageskifter sin hustrus gods i Atter ås (Finnveden) til 

Peter Knoppe mod at få dennes hustrus gods i Sickinge (Finnveden).
Afskrift i det svenske rigsarkiv1).

*) iflg. en segltegning sammesteds førte Ebbe Piik en ibskal i sit skjold, og segl- 
omskriften var S. EBBONIS TYRGILS.

1365. 2. august. 272
Hertug Rudolf af Østrig ansøger pave Urban 3. om, at der trods modstand 

fra den pavelige kanslers side må gives ordre om udfærdigelse af provisions
og indførelsesbrev til fordel for Goswin Borrentin, for hvem kong Valdemar 
4. Atterdag tidligere har fået bevilget en ansøgning (jf. {6) i nr. 40).

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Rudolf, hertug af Østrig, den hellige romerske kirkes hengivne og trofaste 
u søn, beder Eders Hellighed om, at I vil yde nedennævnte personer en 
særlig nåde........ Fremdeles har Eders Hellighed, da Goswin Borrentin, som 

er vidt fremme i studiet af kanonisk ret og kannik i Lübeck, hvor han fører 
proces om en præbende sammesteds, nylig ansøgte om en af de store præben- 
der med tillæggene i brød o. s. v. og med andet forefindende samt om en dig- 
nitet, et personat eller officium ved kirken i Lübeck, som besættes ved valg, 
og som er ledig eller bliver ledig, ganske enkelt signeret ansøgningen med: 
Lad det ske. B. Eders kansler, hellige fader, vil ikke i kraft heraf give brev på 
dignitet o. s. v. eller på den præbende. Men, højhellige fader, da efternævnte 
G(oswin) har tilbudt, at han vil give afkald på den præbende i Lübeck, som 
han fører proces om, samt på det kanonikat og den præbende tillige med 
dekanatet ved kirken i Bützow i Schwerin stift, som han ukæret sidder inde 
med, ansøger samme hertug Eders Hellighed om, at I vil værdiges at beordre, 
at der udfærdiges breve både med hensyn til dignitet, personat eller officium, 
med sjælesorg eller uden sjælesorg, og som besættes ved valg, samt til et kano
nikat og til en af de store præbender, uanset sædvane, optionsret og statutter (, 
som indeholder), at ingen kan o. s. v. undtagen o. s. v. (gældende) også, om 
de på samme tid eller i tid efter hinanden måtte blive ledige, (og) uanset at 
han sidder inde med en mellemstor præbende ved kirken i Schwerin til 12 
mark sølv, eller uanset at ingen kan have en dignitet o. s. v. ved kirken (i Lü-
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beck) uden at være kannik med en præbende og med de øvrige bestemmelser 
som ovenfor. Lad det ske og lad ham afstå fra præbenden. B.1). Givet i 
Avignon den 2. august i det tredje pontifikatsår.

*) i det på grundlag heraf udfærdigede provisionsbrev karakteriseres Goswin Bor- 
rentin i overensstemmelse med den oprindelige ansøgning som kong Valdemars elskede 
tjener, jf. indledningen i Dipi. Dan.

273 1365. 4. august. Viborg byting.
Radmænd og borgere i Viborg erklærer, at Mads Kampharth har skødet 

sin andel i en gård i St. Hans sogn sammesteds til Anders Skytte.
Original i rigsarkivet.

Rådmænd og øvrige borgere i Viborg til alle, der ser dette brev, hilsen evin- 
. delig med Gud.

Alle, fremtidige og nulevende, skal vide, at i det Herrens år 1365 man
dagen næst efter kongen St. Olavs dag var Mads kaldet Kampharth person
ligt til stede på vort byting i vor og adskillige andre troværdige mænds nær
værelse og afhændede og skødede hele sin andel i en gård i St. Hans sogn, 
beliggende mod vest for samme kirkes kirkegård, til nærværende brevviser 
Anders Skytte, vor medborger, at besidde med rette evindelig, idet han er
kendte at have oppebåret en fyldestgørende pris for samme; denne andel og 
hele den arvepart arvede hans hustru, datter af vor afdøde borger Henze 
Meine, med rette efter hendes faders og moders død. At vi har set og hørt 
dette, erklærer vi endrægtigt over for alle med dette brev. Til vidnesbyrd 
herom er vor stads segl hængt under dette brev. Givet år og dag som ovenfor.

274 1365. 9. august. Kalvslund herredsting.
Tingsvidne af Kalvslund herredsting om, at fru Inge Levers har skødet alle 

sine jorder i landsbyen Mejlby til Frederik Spandow.

Original i rigsarkivet.

Indbyggerne i Kalvslund herred til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle skal vide, at den velbyrdige fru Inge Levers i det Herrens år 1365 
dagen før martyren St. Laurentius’ dag i vor nærværelse på vort ting skødede,
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afhændede og med fulde rettigheder oplod til nærværende brewiser Frederik 
Spandow alle sine jorder i landsbyen Mejlby i Fårup sogn, at besidde med 
rette evindelig, idet hun erkendte, at hun offentligt på nævnte ting aldeles 
havde oppebåret den fulde og fyldestgørende pris for nævnte jorder efter sin 
vilje og sit forgodtbefindende, og dette erklærer vi med dette brev over for 
alle, hvem det vedkommer eller vil vedkomme i fremtiden. Skrevet under 
vort herreds segl ovennævnte år og dag.

1354(?) 9. august, Bunge VI 522, Reg.Dan. nr. *2585, se 1343 9. august 
i supplementet til 3. række.

1365. 12. august. Avignon. 275
Geward, priorinde, Thora Evisdatter, Margrethe Nielsdatter, Abele Lars- 

datter, nonner i Dalum kloster, fru Margrethe Jakobsdatter og Elene Assers- 
datter ansøger pave Urban 3. om tilladelse til at vælge en skriftefader, der kan 
give dem syndsforladelse i deres dødsstund.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Eders hengivne Geward, priorinde, Thora Evisdatter, Margrete, datter af 
Niels, og Abele, datter af Lars, nonner i klostret i Dalum af St. Bene

dikts orden, fru Margrete, datter af Jakob, og Elene, datter af Asser, Odense 
stift, ansøger Eders Hellighed om, at I vil værdiges at bevilge dem og enhver 
af dem fuld forladelse for deres synder i dødsstunden i overensstemmelse med 
formular1). Lad det ske, efter at der er indhentet oplysninger om vedkom
mendes vandel. B. Givet i Avignon den 12. august i det tredie pontifikatsår.

i) jf. DRB III 6 nr. 32.

1365. 12. august. Avignon. 276
Lyder Limbæk, ridder, ansøger pave Urban 3. om tilladelse til at have et 

rejsealter, ved hvilket han og hans hustru Aleke må lade holde messe under 
interdikt.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Eders hengivne Lyder Limbæk, ridder fra Danmarks rige, ansøger Eders 
Hellighed om, at han og hans hustru Aleke i overensstemmelse med for

mular x) må få tilladelse til at have et rejsealter, ved hvilket de kan lade holde 
messe under interdikt, til hvilket de ikke har givet anledning. Lad det ske for
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seks år. B. Uden anden læsning. Lad det ske. B. Givet i Avignon den 12. 
august i det tredie pontifikatsår.

1) jf. DRB III 2 nr. 4.

277 1365. 12. august. Avignon.
Pave Urban 5. anerkender Mogens Nielsen, provst i Odense, som sin kapel

lan og optager ham i de pavelige kapellaners samfund.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

Til vor elskede søn Mogens Nielsen, provst ved kirken i Odense, vor ka
pellan, hilsen o. s. v.

Berømmet for Dine dyder og fortjenester, som et lovprisende ry aflægger 
vidnesbyrd om, har Du i vore og det apostoliske sædes øjne fortjent den nåde, 
at vi omfatter Din person med faderlig velvilje og med glæde ophøjer Dig ved 
en særlig æres- og nådesbevisning *). For at du derfor virkelig kan høste for
del af, hvad vort kærlige sind indgiver os, anerkender vi Dig nådigt som vor 
og nævnte sædes kapellan og optager Dig velvilligt i vore og samme sædes 
kapellaners samfund i den tanke, at Du herved kan få fuld del i den aposto
liske nådes værn. Måtte Du da således lægge Dig efter stedse mere fuldkom
ment at stræbe efter dyderne, at vi med god grund må opfordres til at vise 
Dig nåde i endnu større fylde. Intet menneske må bryde dette vort anerken
delses- og optagelsesbrev o. s. v. Givet i Avignon den 12. august i vort tredie 
pontifikatsår.

1) om de såkaldte pavelige ‘æreskapellaner* se Skyum-Nielsen, Kirkekampen i Dan
mark 46. I Mogens Nielsens egen ansøgning, se Dipi. Dan., betegner han sig som 
capellanus commensalis regis Dacie.

278 1365. 14. august.
Biskop Erik af Odense stadfæster Odense St. Knuds klosters privilegier.

Afskrift i Odensebogen.

Broder Erik, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Odense, til 
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi i sandhed lover og med dette brev fast for
pligter os til at overholde alle nedenforskrevne artikler og at stadfæste dem 
med vort brev under vort store segl, uden al svig og uden slette bagtanker.
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For det første skal vi bekræfte og stadfæste alle de friheder og privilegier, der 
er tilstået og bevilget klostret og brødrene i timelige og åndelige anliggender 
af den ærværdige fader herr Niels 1), vor forgænger, og af enhver anden af 
hans forgængere, således som det med føje og udtrykkeligt vides, at de fra 
arilds tid har besiddet dem; og vi må ikke tillade, at de af os eller nogen som 
helst anden i vort navn krænkes eller omstødes. Fremdeles må vi ikke på no
gen måde befatte os med klostrets gods og undergivne til skade for prioren og 
brødrene. Fremdeles skal vi i samråd med prioren og brødrene indsætte en 
af brødrene som generalofficial i åndelige anliggender, en som pønitentiar for 
manddrabere og for dem, der ligger børn ihjel, og en som skolemester samme
steds, sålænge der blandt dem findes en egnet og duelig person til sådanne 
embeder, og hvis en sådan person ikke kan findes der 2), skal retskendelser og 
retssager alligevel påhøres og behandles inden for domkirkens område og ikke 
på noget andet sted. Fremdeles skal vi kun sætte den i spidsen for klostret 
som prior, hvem den største og fornuftigste del af kapitlet vælger, og, når han 
er valgt, skal vi omgående og beredvilligt give ham stadfæstelse uden tab og 
skade for klostret. Fremdeles skal vi ikke uden med samtykke af fornævnte 
prior og brødre befatte os med værgemål for kirken eller med hospitalet eller 
med noget som helst embede ved samme kloster eller med det dertil hørende 
gods. Fremdeles må vi ikke uden priorens samtykke indsætte nogen evig vikar 
ved kirkerne i Stenløse, Pårup, Ubberud, Særslev og Åsum, som er henlagt til 
klostret og skolerne, og vi skal nådigt fritage de brødre, der forretter tjeneste 
ved samme kirker, for ydelse af biskopskorn 3). Fremdeles skal vi ikke indsætte 
nogen person som provst i Odense eller som prior i Dalum, som vil kunne 
tilføje Odense kloster noget tab, og vi bør af al magt forsvare klostret mod, 
at provsten udøver nogen jurisdiktion over dets undergivne, således som vore 
forgængere hidtil har forsvaret det. Fremdeles skal prioren have myndighed 
til, om det gøres fornødent, at meddele sine brødre absolution i de tilfælde, 
der af retten er forbeholdt bispen. Fremdeles vil vi ikke tilføje nogen vold 
mod prioren og brødrene eller de undergivne, som er i deres tjeneste, på ting 
eller personer, ved at fængsle dem, piske dem eller på anden måde begå over
greb mod dem, medmindre vi af prioren eller brødrene anmodes om hjælp. 
Og for at dette kan overholdes fast og ubrydeligt, har vi ladet vort segl ved
hænge. Givet i det Herrens år 1365 dagen før jomfru Marias himmelfart.

*) jf. DRB III 1 nr. 411-12, 3 nr. 119, 188 og 209; 5 nr. 367. - 2) underforstået: 
og hvis de pågældende embeder besættes med personer uden for brødrenes kreds. - 3) 
en fast afgift til bispen i stedet for bispetienden.

3. række. VII. — 14
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279 1365. 21. august. Stralsund.
Præsten Bertold Wusseken forpligter sig til at yde biskop Henrik af Ros

kilde 300 mark penge i afgift af bispegodset og af rugtienden af Rügen og 
Jasmund, som han har fået overladt for et år.

Original i rigsarkivet.

Bertold Wusseken, præst, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I 
skal vide, at jeg som afgift for bispegodset og for rugtienden på landet 

Rügen og på Jasmund, som af den ærværdige fader i Kristus min herre herr 
Henrik, Biskop i Roskilde, er overladt mig til at råde over fra førstkommende 
mikkelsdag og det følgende år, uden tøven i Stralsund skal udrede 500 mark 
penge i stralsundske penge til samme min herre eller til dem, han beskikker 
hertil, til nedenfomævnte terminer, nemlig halvdelen af denne sum til mor
tensdag og den resterende halvdel til førstkommende St. Vitus’ og Modestus’ 
dag, og at jeg vil overholde de nedennævnte betingelser, nemlig at jeg skal 
holde huse og bygninger på nævnte gods og især på hovedgården i Ralswiek 
i god stand, i det mindste som de nu er, ikke pålægge hans undergivne uret
mæssige skatter eller andet uvant, ikke omhugge hans skove til skade for ham 
eller tillade, at de omhugges, ikke heller i årets løb overlade nævnte gods til 
andre, een eller flere, uden efter hans anmodning og med hans samtykke, men 
personlig tage ophold på gården, og at jeg, når året er gået, skal tilbagelevere 
samme min herre eller de af ham dertil befuldmægtigede, hvad der bliver 
overladt mig til mit brug på nævnte gård af ejendele eller brugsgenstande i 
hans navn, eller levere noget tilsvarende, og at jeg igen skal afstå gården og 
markerne i god stand, ikke tillade, at besiddelser afhændes eller bemægtiges 
(af andre), men virkningsfuldt stille krav om, at de besiddelser, der indtil nu 
med urette er blevet bemægtiget (af andre) og beslaglagt, bliver givet tilbage 
af dem, der ulovligt har bemægtiget sig eller beslaglagt dem, og at jeg skal 
navngive sådanne, der uretmæssigt har bemægtiget sig besiddelser, til min for
nævnte herre, og at jeg skal gøre regnskab for de bøder, der i den tid indgår 
fra hans undergivne, og at jeg skal være tilfreds med, hvad samme min herre 
derefter overlader mig, og at samme min herre skal have ret til at tage ophold 
på fornævnte gods, når som helst han ønsker det. At disse punkter, alle og et
hvert, ubrydeligt skal blive overholdt, dertil forpligter jeg mig på tro og love 
in solidum med herr Nicolaus, sognepræst i Lancken, min frænde, og Nico
laus Wusseken, min broder, og til større sikkerhed for alt det nævnte har vi 
ladet vore segl hænge under dette brev. Forhandlet og givet i Stralsund i det
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Herrens år 1365 torsdagen i ugen efter den hellige jomfru Marias himmel
fartsdag.

1365. 24. august. 280
Margrete Jakobsdatter, enke efter herr Palle Jensen, giver afkald på gods 

i Bølle til fordel for Knud Hågensen.
Original i rigsarkivet.

Margrete Jakobsdatter, enke efter (herr) Palle Jensen, til alle, der ser 
dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg over for alle, som var til stede, frit 
og fuldt har opladt alt mit gods i Bølle til nærværende brevviser, den gode 
mand Knud Hågensen, nemlig en gård, hvorpå Peder Assersen bor, med alle 
dens tilliggender, således som samme herr Palle Jensen har haft den i sin 
besiddelse med alle rettigheder, på det vilkår, at de breve, som samme herr 
Palle har haft på fornævnte gods, hvor de end findes, ikke har nogen gyldig
hed, men sættes ud af kraft med dette brev. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd herr Peder 
Bæk, præst, Niels Sebbesen og Jens Haning. Givet i det Herrens år 1365 på 
apostlen St. Bartholomæus’ dag.

1365. 26. august. Avignon. 281
Kong Hakon 6. af Norge ansøger pave Urban 5. om, at han og hans dron

ning Margrete tilligemed syv danske riddere og væbnere og deres hustruer 
må få tilladelse til at vælge en skriftefader, der kan give dem syndsforladelse 
i deres dødsstund, hvilket bevilges for kongen og dronningen.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Eders hengivne søn Håkon, Norges konge, ansøger Eders Hellighed om, 
at I vil værdiges at tilstå samme konge og hans hustru Margrete samt 

nedenfor anførte riddere og riddermæssige mænd og deres hustruer, nemlig 
Stig Andersen og Tove, Niels Uffesen og Johanne, Niels Esgersen og Sofie, 
Lave Uffesen og Cecilie, Detlev Mane og Elisabeth, Lars Fredgersen og 
Elene, Jens Ebbesen og Margrete, af Århus og Børglum, Slesvig og Lunds 
stifter, fuld syndsforladelse i overensstemmelse med formular 1). Lad det ske 
for kongens og dronningens vedkommende. B. Givet i Avignon den 26. august 
i det tredie pontifikatsår.

i) jf. DRB III 6 nr. 32.



Nr. 282 26. august 1365 212

282 1365. 26. august. Avignon.
Kong Magnus af Sverige ansøger pave Urban 3. om tilladelse for sig til

ligemed fire danske riddere og deres hustruer til at vælge en skriftefader, der 
kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, hvilket bevilges for kongen 
og dronningen.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Der er indgivet ansøgning til Eders Hellighed på Eders hengivne søn kong 
Magnus af Sveriges vegne om, at I vil værdiges at tilstå samme konge 

og nedenforanførte riddere og deres hustruer: Klaus Limbæk og Berta, Jens 
Nielsen og Margrete, Benedikt v. Ahlefeld og Katerine, Detlev Stampe og 
Ida, Århus og Odense stifter, fuld syndsforladelse i overensstemmelse med 
formular1). Lad det ske for kongen og dronningens vedkommende. B2). 
Givet i Avignon den 26. august i det tredie pontifikatsår.

x) jf. DRB III 6 nr. 32. - 2) imod formuleringen i ansøgningen og forkert, eftersom 
dronning Blanca var død i 1363.

283 1365. 1. september. Lund.
Officialen ved Lunde gård pålægger Anders, præst i krypten, at forkynde 

offentligt, at hans sognebarn Stig er ifaldet det lille band, fordi han hverken 
har hjemlet eller tilbagebetalt købesummen for en bod, han har solgt til Lunds 
kirkes bygningsfond.

Original i det svenske rigsarkiv.

Officialen ved Lundegård til herr Anders, præst i krypten, hilsen med 
Gud.

Eftersom Dit sognebarn Stig, som bor op mod kirkegården, er blevet til
strækkeligt formanet ved vore fire breve x) om enten at hjemle Lundekirkes 
bygningsfond den bod, i hvilken han bor, og som han i vor nærværelse har til
skødet nævnte bygningsfond 2), eller at tilbagebetale det beløb, han har er
kendt at have oppebåret af nævnte bygningsfond for fornævnte bod, således 
som han vides at have forpligtet sig ved nævnte Lundegårds åbne brev, men 
ingenlunde har sørget for at hjemle den eller tilbagebetale beløbet, bør straffen 
vokse med hans voksende trods, og derfor pålægger vi Dig på det strengeste, 
at Du offentligt over for Dit sognefolk og andetsteds, hvor Du vil, erklærer 
nævnte Stig, hvem vi på grund af hans forsyndelser og trods med dette brev
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udelukker fra de gudstjenstlige handlinger og fra at betræde kirken, for luk
ket ude, indtil han har gjort fyldest, som han er forpligtet til, og har fortjent 
at få tilladelse til atter at betræde kirken. Givet i Lund under Lundegårds segl 
i det Herrens år 1365 på abbeden Egidius’ dag. Send dette tilbage under Dit 
segl.

1) af disse kendes kun det ene, jf. nr. 265. - 2) DRB III 5 nr. 58.

1365. 2. september. Rostock. 284
Henrik Dotenberg i Benekenhagen, væbner, der har været fængslet i nogle 

dage i Rostock, beskyldt for at have røvet heste og penge fra Reineke Rosen- 
hagen, sværger orfejde og lover rådmænd og borgere i Rostock, at de ikke i 
fremtiden vil blive fortrædiget i den anledning ‘af mig eller mine arvinger 
eller venner eller af den stormægtige fyrste herr Valdemar, de Danskes og 
Venders konge, eller af hans riddere, vasaller eller af indbyggere i hans rige 
........Givet i Rostock i det Herrens år 1365 dagen efter abbed Egidius’ dag.’

Original i Rostockarkivet.

1365. 3. september. Vordingborg. 285
Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger sine fogeder eller officialer på mar

kederne i København, Dragør og Skanør at beskytte borgerne fra Zutphen og 
lade dem nyde deres gamle rettigheder.

Original i Zutphenarkivet.

T Taldemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle 
V vore fogeder eller deres officialer på vore markeder i København, Dragør 

og Skanør, vor hilsen og nåde.
Vi pålægger Eder alle, hver og een, at I for vor skyld velvilligt tager Eder 

af nærværende brevvisere fra Zutphen, hver og een, og ikke tillader, at de 
eller nogen af dem utilbørligt eller uretmæssigt besværes af nogen. Ydermere 
er det vor vilje, at de fornævnte borgere fra Zutphen skal bruge og nyde deres 
gamle rettigheder og friheder. Givet i Vordingborg i det Herrens år 1365 
onsdagen efter St. Johannes Døberens halshuggelsesdag under vort sekret, 
påtrykt på bagsiden.
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286 1365. 3. september. Vordingborg.
Hanseatisk udkast til en fredstraktat med kong Valdemar 4, Atterdag (jf. 

nr. 328).
Koncept i Rostockarkivet.

Vi Valdemar, o. s. v. erklærer o. s. v. og bevidner offentligt, at vi med 
fuld vilje og samtykke af de fyrster og herrer og riddere, der står opført 
herefter, og endvidere med fuld vilje og samtykke af hele vort rigsråd i fælles

skab har forhandlet om og sluttet en fuldt omfattende, bestandig og evig 
overenskomst med rådmændene i stæderne, nemlig Lübeck, Rostock, og Stral
sund, Bremen, Hamburg, Kiel, Wismar, Greifswald, Anklam, Stettin, Star
gard og Kolberg vedrørende al den tvedragt og krig, som indtil denne dag har 
været mellem os på den ene side, vort rige og de fyrster og de herrer, riddere, 
væbnere, borgere, købmænd og samfund, som findes i riget Danmark, og alle 
dem, som omfattes af den sag og på vore vegne står under mistanke i det 
anliggende, og på den anden side de fornævnte stæder og deres borgere og 
samfund og alle deres hjælpere og alle dem, som omfattes af den sag og på 
deres vegne står under mistanke i det anliggende; og denne fred vil vi og 
vore overholde i troskab, fast, bestandigt og ubrødeligt uden argelist. (1) Der
for har vi for fredens skyld med samtykke af de fyrster, herrer og riddere, der 
står opført herefter, og endvidere med samtykke af hele vort rigsråd i fælles
skab givet og giver med dette nærværende brev disse fornævnte stæder og 
alle dem, der er med dem i deres ret, som kaldes den tyske hanse, havstranden 
evigt fri i alle vore riger og lande, som vi eller nogen på vore vegne har i vor 
besiddelse, for alt skibbrudent gods, hvad enten det hedder vrag eller hav
fund, eller hvad det hedder efter vor danske ret, der lyder sådan 1): Sker det, 
at nogen af disse fornævnte folk bliver skibbrudne i nogen dele af vore lande 
og riger eller deres skibbrudne gods eller vrag, eller hvad det kaldes, driver 
ind eller kommer til vore riger eller dele af vore lande, må de selv bjærge det 
gods eller lade det bjærge ved hjælp af andre folk og have rådighed over det 
efter deres vilje uden hindring. Sker det også, at de har brug for arbejdsfolk, 
så skal fogeden tillade dem, at de kan leje dem mod betaling, så at de hjælper 
dem med at bjærge godset. Sker det også, at sådant skibbrudent gods bliver 
slået eller driver ind på stranden i vore riger eller lande og folkene er om
kommet eller druknet, skal den nærmeste foged eller den, der har myndighed 
der, lade det gods bjærge; og hvad der bliver bjærget deraf, det skal han med 
retskafne folks vidende lade indlægge i den nærmeste kirke og lade det skrive
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op, hvad der er af det; og han skal i troskab opbevare det til rådighed for ar
vingerne eller for dem, der kan kræve det med rette, hvis de inden år og dag 
med breve fra deres stad, hvor de er borgere, beviser, at de er rette arvinger til 
det samme gods, eller at de kan kræve det med rette. Til dem skal man over
drage det ubehindret, og de skal give arbejdsfolkene deres løn. Sker det også, 
at nogen af vore eller nogen, som er bosiddende i vore lande eller riger, ikke 
vil overholde disse forskrevne artikler på den måde, skal og vil vi i den an
ledning hjælpe påklagerne i den udstrækning, som vi er pligtige til med rette. 
(2) Fremdeles må disse fornævnte stæder på årsmarkederne i Skanør og Fal- 
sterbo indsætte fogeder eller dommere på deres fed; og de må på feddene 
dømme over deres borgere og købmænd og over dem, der kommer med dem 
dertil fra deres stæder, i alle retssager og forseelser, bortset fra hals og hånd 
og 40 marks sager, og hvad der er derover. Dertil tillader vi dem, at de døm
mer over ‘blåt og blod’ 2), som er tilføjet med hånd eller med stok, bortset fra 
benbrud og rigtige sår. Desuden må de med lige så høj domsmyndighed, som 
de har ret til på feddene, dømme over deres borgere uden for feddene, hvor 
de ligger, hvis de under de forskrevne årsmarkeder må ligge der med ret eller 
ifølge nåde. (3) Fremdeles hvis der bliver rettet nogen anklage mod nogen af 
deres, kan han frigøre sig for den over for sin tyske foged inden for den doms
myndighed, som denne har. Man skal heller ikke stævne nogen for slottet i 
sager, som det tilkommer deres fogeder at dømme i. (4) Fremdeles angående 
varer, som ligger på vognene og ikke rører vandet, skal dette være ‘unvor- 
varen’ 3), forudsat at man giver ret told deraf; også hvor vogne styrter eller 
vælter om, skal de varer være ‘unvorvaren’. Kører ligeledes en vogn vild til 
et forkert sted, skal de varer også være ‘unvorvaren’; men volder han skade, 
skal han erstatte den. Går ligeledes en pram eller lægter på grund, skal det 
også være ‘unvorvaren’ med varer og med alt. (5) Fremdeles skal ingen bøde 
for en anden, men den eller de, der begår forseelsen, han eller de skal selv 
bøde for den; og det skal ingen anden undgælde for undtagen den eller de 
samme, som begår forseelsen, men hverken hans stad eller deres stad eller hans 
eller deres herre eller nogen anden. (6) Deres varer må de indføre og udføre 
om dagen, når de vil, og de skal give deres rette told. (7) Fremdeles de varer, 
de ikke kan sælge, dem må de føre bort igen og give det, der med rette skal 
gives derfor. At føre varer til Tyskland fra skib til skib, det er toldfrit. (8) 
Deslige kan enhver mand uden lovbrud gå med sine våben fra stranden til sit 
herberg, når han ankommer, og når han går til skibet, når han vil væk igen, 
hvis han ikke volder nogen skade. (9) For en pram skal man give to mark
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skånsk og for en lægter en mark skånsk. (10) Fremdeles må de på deres fed 
sælge lærred og klæde i hele ‘laken’ 4) og i rester; ligeledes må de sælge lærred 
og rester klæde efter et reb på 10 alen og ikke pr. alen; men hele ‘laken’ må 
de ikke opskære. (11) Fremdeles skal de, der har egne boder og egne jorder, 
bruge dem og derfor give, som de hidtil har gjort, og som de med rette skal 
gøre. (12) Fremdeles skal dette nærværende brev ikke komme de breve, som 
tidligere er givet disse fornævnte stæder, til nogen hindring eller skade. Alle 
disse forskrevne artikler vil vi og vore stadigt, fast og ubrødeligt overholde 
uden argelist. Men hvis nogen fra vort rige handler mod nogen af disse ar
tikler, som står skrevet her foran, skal og vil vi i den anledning optræde, som 
det tilkommer os i kraft af vor kongelige magt. Til vidnesbyrd om dette har 
vi hængt vort kongelige segl under dette brev tillige med de fyrsters og herrers 
og ridderes segl, der står skrevet herefter. Og vi n. Henrik 5), hertug af Sles
vig, Niels, ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, n. biskop af Ribe, n. 
biskop af Vendsyssel, n. Povl, biskop af Århus, og Klaus Limbæk, rigets drost, 
Tue Galen, marsk, Henning Podebusk, gælker i Skåne, Stig Andersen, marsk 
Erik, Fikke Moltke, høvedsmand på Kalø og på Randershus, Erland Kalv, 
høvedsmand på Skanderborg, Ivar Nielsen, Evert Moltke, kammermester, 
Niels Tuesen, Peder Grubbe, Erik Bamumsen, Oluf Jensen, Anders Nielsen, 
David Andersen, Peder Stigsen, Benedikt v. Ahlefeld, Jon Basse og Mads 
Falster, riddere, erklærer og bevidner med dette brev, at vi har givet samtykke 
til alle disse forskrevne artikler med fuld vilje og lover sammen med vor for
nævnte herre for os og vore efterfølgere at overholde alle disse artikler, således 
som de er skrevet foran, til evig tid, stadigt, fast og ubrødeligt uden argelist. 
Til vidnesbyrd om dette har vi hængt vore segl med vor fornævnte herres 
segl under dette nærværende brev, givet i Vordingborg i året 1365 efter Guds 
byrd onsdag før vor Frues dag, da hun blev født.

*) jf. Skånske Lov, kap. 165 og Andreas Sunesens parafrase, kap. 101. - 2) jf. DRB 
III 3 nr. 329 note 5. - 3) jf. DRB II 7 nr. 373 note 2. - 4) jf. ovf. nr. 116 note 3. - 
6) oprindelig stod blot n(omen). Som helhed er personnavnene senere tilføjelser i kon
cepten; i Dipi. Dan. er disse tilføjelser angivet.

287 1365. 3. september. Vordingborg.
Hanseatisk udkast til et privilegium af kong Valdemar (jf. nr. 329).
Koncept i Stralsundarkivet.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til 
alle dem, der ser eller hører dette nærværende brev, evindelig hilsen med
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Vorherre. Det skal være vitterligt både for nuværende og for fremtidige, at 
vi med fuld vilje og samtykke af vort rigsråd, fyrster, herrer, riddere og væb
nere i fællesskab har givet og med dette nærværende brev giver de stæder, der 
står skrevet herefter, nemlig Lübeck, Rostock, Stralsund, Bremen, Hamburg, 
Kiel, Wismar, Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard, og Kolberg, en sådan 
frihed, som står skrevet herefter, at nyde og have fra nærmest forgangne St. 
Jakobs dag videre i seks år. (1) For det første, at de på vore årsmarkeder i 
Skanør og Falsterbo må have klædeboder, hvori de udskærer og sælger klæde 
og lærred i alen, i rester og i hele ‘laken’, eller på hvilken måde de vil x); og 
for hver bod skal de give 3 skilling grot og ikke mere. (2) Fremdeles tilsteder 
vi dem, at der må ligge gæster, der tilhører hansen, hos dem på deres fed, så
ledes som de hidtil har gjort, og bruge den samme ret, som deres borgere 
bruger. (3) Fremdeles må de på hvert fed have 3 frie kroer. (4) Ligeledes 
tilsteder vi dem, at de på samme sted må have deres egne fiskerskuder og 
vogne, at bruge således som de hidtil har gjort; og for hver skude skal de 
give en halv lødig mark, og for hver vogn 15 gamle groter i lybske eller engel
ske penninge og ikke mere, så længe de er der. På det, at alle disse artikler skal 
forblive stadige og faste, så har vi ladet hænge vort kongelige segl for dette 
brev. Vidner til disse artikler er de ærværdige fædre i Vorherre, herr Bertram, 
biskop af Lübeck, og herr Godskalk, biskop af Linköping, herr Klaus Lim
bæk, rigets drost, herr Fikke Moltke, herr Lydeke Skinkel, ridder, herr Lyder 
Limbæk, ridder, og Peder Nielsen, væbner, og mange andre troværdige folk. 
Givet i Vordingborg i året 1365 efter Guds byrd onsdagen før vor Frues dag, 
da hun blev født.

i) jf. nr. 116-17 § 11 og 286 og 328 § 10. Indskrænkningen af privilegiets rækkevidde 
i de sidst anførte numre ophæves her for de næste seks år.

1365. 8. september. 288
Karl Nielsen og hans hustru Katerine overlader for Katerines levetid deres 

gods i en række sjællandske landsbyer til Esbern Nielsen mod et årligt under
hold.

Original i den arnamagnæanske samling.

Karl Nielsen og Katerine, hans hustru, til alle, der ser dette brev, hilsen 
. evindelig med Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi efter forudgående 
moden overvejelse og med vore frænders samtykke har overladt og opladt
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vort nedenfor nævnte gods til nærværende brevviser Esbern Nielsen, nemlig 
en gård i Baldersbrønde, alt vort gods i Tåstrup i Lille herred, to gårde i Tors
lunde med gårdsæder, en gård i Svogerslev, alt vort gods i Bregentved, frem
deles vor gård i Roskilde, for tiden pantsat til en vis Peder Hvid, med agre, 
enge, græsgange, skove, vande, huse, jorder, korn, kvæg og alle dets andre 
tilliggender, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget, til frit at råde 
over til hans eget brug, på det vilkår og den betingelse, at samme Esbern skal 
indløse vor fornævnte gård i Roskilde, og at vi, efter at den er indløst, skal 
have den til vor fri rådighed, så længe jeg, Katerine, lever; fremdeles skal han 
af vort fornævnte gods årligt til vort underhold redebont yde 10 pund rug 
og 20 pund byg, 2 stykker kvæg, 6 svin, 8 får, 20 gæs, 40 høns, et læs kul og 
40 vognlæs brænde, at levere på den gård, vi bor på i Roskilde, så længe jeg, 
fornævnte Katerine, lever, og der skal ikke være mulighed for os til på nogen 
måde at fratage fornævnte Esbern eller hans arvinger rådigheden over for
nævnte gods, så længe han som ovenfor nævnt fyldestgør os for samme gods, 
med den yderligere bestemmelse, at hvis omtalte gods som følge af en krig i 
landet skulde blive stærkt forringet eller lagt øde — det ske ikke — skal han der
efter udrede og yde os så meget af samme gods, som svarer til, hvad det til det 
tidspunkt vitterligt kan yde i sikre indkomster. Ydermere giver vi nævnte 
Esbern fuldmagt til at indløse gods, som er pantsat af os, nemlig gods i Slan
gerup, i Lystrup, i Blangslev, Rislev, Jyderup og i Fersle vlille, og til sine for
mål frit at råde over det indløste med alle dets tilliggender. Fremdeles overla
der og oplader vi samme Esbern byen Soderup med alle dens tilliggender og 
med alle rettigheder, som på enhver måde tilkommer mig fornævnte Katerine 
i samme. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev tillige 
med segl tilhørende Jakob Gudmundsen, Henrik Møller, bymand i Køben
havn, og Gyncelin Gyncekesen, borger i Roskilde. Givet i det Herrens år 1365 
på den hellige jomfru Marias fødselsdag.

289 1365. 8. september. Vordingborg.
Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer rådet i Lübeck for rigsskatten for 

J3^5-
Original i Lübeckarkivet,

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, er
klærer offentligt med dette brev, at vi i det Herrens år 1365 af de for
standige mænd, rådmændene i staden Lübeck, har modtaget og oppebåret
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tolv hundrede lybske gylden i rede penge, nemlig for den skat og afgift, som 
vor herre kejseren har skænket og givet os brev på 1), så at vi erklærer de 
fornævnte rådmænd og staden Lübeck for kvit, ledig og løs for dette for
nævnte år, og at der ikke skal følge nogen yderligere maning efter fra vor side 
for dette år vedrørende denne skat. Til vidnesbyrd om dette har vi ladet vort 
segl hænge under dette brev, der er givet og skrevet i Vordingborg efter Guds 
byrd i det år, som står skrevet foran, på vor Frues dag den senere.

*) jf. nr. 131.

1365. 9. september. Avignon. 290
Henrik Werners af Ribnitz, kannik med præbende ved kirken i Kammin, 

ansøger pave Urban 3. om at få pavelig reservation på ærkedegneembedet 
Demmin, hvis årlige indtægter ikke overstiger 140 guldf loriner, ‘når det bliver 
ledigt ved, at Valdemar Podebusk opnår den dignitet ved kirken i Köln, som 
Eders Hellighed har reserveret ham (jf. nr. 206), der sidder inde med dette 
ærkedegneembede, eller iøvrigt på enhver måde undtagen ved denne Valde
mars død’, hvilket bevilges.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

1365. 13. september. 291
Herr Henning Podebusk, gælker i Skåne, kvitterer for en fredkøbsbøde.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

Kvittering udstedt af Henning Podebusk, ridder og gælker i Skåne, for 
. at have modtaget et tilgodehavende, nemlig 26 mark og 16 ørtug i nye 
skånske penge, i medfør af en forseelse, som kaldes fredkøb, for hvilken hoved

gården Tangelsås stod i pant. Givet dagen inden det hellige kors’ ophøjelse 
J365-

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Vidnesbyrd udstedt af Henning Podebusk, landstingsdommer, angående 
en gård, der hedder Tangelsås, som blev bortskødet til Mathias Saxtorp 
som fredkøb. Givet 1365.
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3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Henning Podebusk, væbner (!) og landshøvding, erkender at have over
givet Mathias Sakstorp en gård i Tångelsås for et drab, som blev be

gået af Oluf Truedsen, og det blev kaldt fredkøb. Givet 1365 med et segl.

292 1365. 16. september. Avignon.
Kong Magnus af Sverige ansøger pave Urban 3. om} at fire danske riddere 

og deres hustruer må få tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give 
dem syndsforladelse i deres dødsstund, samt at de samme personer må have 
lov til at føre et rejsealter med sig.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Der er indgivet en ansøgning til Eders Hellighed på Eders hengivne søn 
kong Magnus af Sveriges vegne om, at I vil værdiges at bevilge neden

for anførte riddere og deres hustruer, nemlig Klaus Limbæk og Berta, Jens 
Nielsen og Margrete, Benedikt Ahlefeld og Katerine, Detlev Stampe og Ida, 
Århus og Odense stifter, fuld forladelse i overensstemmelse med formular. 
Indhent oplysninger om deres gode og dydige vandel og lad det ske. B.

(2) Fremdeles, at det må være alle de fornævnte riddere og deres hustruer 
tilladt for et tidsrum af ti år at have et rejsealter, og at de også under interdikt 
må lade holde messe og andre gudstjenester ved dette for sig i deres og deres 
husstands nærværelse ved egne eller andre præster. Lad det ske for et tids
rum af seks år. B. Fremdeles at det kan passere uden anden læsning. Lad det 
ske. B. Givet i Avignon den 16. september i det tredie pontifikatsår.

293 1365. 16. september. Avignon.
Kong Håkon 6. af Norge ansøger pave Urban 3. om, at syv danske riddere 

og væbnere samt deres hustruer må få tilladelse til at vælge en skriftefader, 
som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, samt at de samme per
soner må have love til at føre et rejsealter med sig.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Eders hengivne søn kong Håkon af Norge ansøger Eders Hellighed om, 
at I vil værdiges at bevilge nedenfor anførte riddere og riddermæssige 
mænd og deres hustruer, nemlig Stig Andersen og Tove, Niels Uffesen
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og Johanne, Niels Esgersen og Sofie, Lave Uffesen og Cecilie, Detlev Mane 
og Elisabeth, Lars Fredgersen og Elene og Jens Ebbesen og Margrete, Århus, 
Børglum, Slesvig og Lunds stifter, fuld forladelse i overensstemmelse med for
mular. Indhent oplysninger om deres gode og dydige vandel. B.

(2) Fremdeles, at det må være alle de fornævnte riddere og riddermæs
sige mænd og deres hustruer tilladt for et tidsrum af ti år at have et rejsealter, 
og at de også under interdikt må lade holde messe og andre gudstjenester ved 
dette for sig i deres og deres husstands nærværelse ved deres egne eller ved 
andre præster. Lad det ske for et tidsrum af seks år. B. Fremdeles at det 
kan passere uden anden læsning. Lad det ske. B. Givet i Avignon den 16. sep
tember i det tredie pontifikatsår.

1365. 17. september. Lund. 294
Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger for anden gang ridderen Jens Uffe- 

sens arvinger i Skåne inden 10 dage at betale deres del af de 30 mark skånsk, 
som Jens Uffesen skyldte kirken i Lunds bygningsfond.

Original i det svenske rigsarkiv.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til indbyg
gerne i Skåne, hilsen og nåde.

For anden gang pålægger vi arvingerne blandt Eder efter den afdøde herr 
Jens Uffesen, at de inden 10 dage udreder den del af de 30 mark penge i nye 
skånske penge, som de er skyldige at betale forstanderen for Lundekirkens 
bygningsfond, hvilke penge samme herr Jens Uffesen, ridder, ved sit åbne 
brev 1) skyldte samme bygningsfond, især da den rette betalingstermin for 
længst er overskredet. Givet i Lund år (13)65 på St. Lamberts dag med 
Esbern Nielsen som vidne.

i) jf. DRB III 1 nr. 4.

1365. 18. september. Avignon. 295
Kong Håkon 6. af Norge indgiver tre ansøgninger til pave Urban 3. om, 

at (1) Jens Sommer, medlem af hans husstand og kannik i Århus, må få et 
kanonikat og ventebrev på en dignitet ved kirken i Lund, at (2) Wygerus de
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Rostoch, klerk i Lübeck stift, må få et kanonikat og en af de små præbender 
i Lübeck, hvis indtægter ikke overstiger fire floriner, og at (3) Jens Eg, 
klerk i Århus stift, må få et gejstligt beneficium i samme stift.

Afskrift i de pavelige supplikre gistre.

Eders hengivne søn kong Håkon af Norge ansøger Eders Hellighed 
om, at I vil værdiges at overdrage det elskede medlem af hans hus

stand Jens Sommer, kannik i Århus og med præstegrad, et kanonikat ved kir
ken i Lund og desuden en dignitet, et personat eller et officium med eller uden 
sjælesorg, selv om denne dignitet plejer at blive besat ved valg, hvis sådanne 
for tiden er ledige ved denne kirke, eller når de bliver ledige, uanset alle 
herimod stridende bestemmelser og sædvaner i denne kirke, eller uanset at 
samme Jens vides at sidde inde med et kanonikat og en præbende ved kirken 
i Århus, et evigt vikardømme ved kirken i Lund og sognekirken i Malmø i 
Lunds stift; dette kanonikat og denne præbende er han rede til at afstå, så 
snart han i kraft af dette brev ukæret har opnået et kanonikat og desuden en 
dignitet, et personat eller et officium. Lad det ske, som der bedes om, og lad 
ham afstå alt undtagen eet. B.

(2).........
(3)Fremdeles, at I vil vise Jens Eg, gejstlig i Århus stift og med præste- 

grad, der ikke har opnået noget kirkeligt beneficium, en særlig nåde og vær
diges at reservere et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil 
bispen af Århus har overdragelsesretten, og selv om det er ved domkirken, 
til apostolisk overdragelse til samme Jens, hvis et sådant for tiden er ledigt, 
eller når det bliver ledigt, med alle ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser og 
(med indsættelse af) eksekutorer i overensstemmelse med formular. Lad det 
ske. B. Fremdeles at det kan passere uden anden læsning. Lad det ske. B. 
Og prøvelsen af nævnte Jens Sommer, Wiger samt af Jens må overdrages til 
andre, da de ikke er til stede i kurien. Lad det ske. Givet i Avignon den 18. 
september i det tredie pontifikatsår.

296 1365. 19. september. Avignon.
Pave Urban 3. forflytter biskop Mogens fra Børglum til Ribe.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder biskop Mogens af Ribe hilsen o. s. v. Tro os: 
Vi, der ved Guds bestemmelse af magtfuldkommenhed forestår alle kir
ker, nødes af den os betroede forvaltningspligt til, når vi kan, omsorgsfuldt
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at sørge for og vågent og på helsebringende måde at varetage hver enkelt kir
kes tarv, således at der ved vor vedvarende agtpågivenhed - snart ved al
mindelig provision, snart ved forflyttelse - hensigtsmæssigt og i overensstem
melse med, hvad personerne, stederne og tiderne kræver og deres tarv tilråder, 
kan knyttes en velegnet hyrde til hver enkelt kirke og udpeges en fremsynet 
leder for dem, således at disse kirker med hjælp i den himmelske nåde kan 
glæde sig over en ønskelig trivsel og fremgang. I sin tid, medens biskop Peder 
af Ribe - salig ihukommelse - forestod styret af kirken i Ribe, lod vi i ønsket 
om ved det apostoliske sædes omsorg at sætte en nyttig og egnet person i spid
sen for samme kirke, når den blev ledig, provisionen af samme kirke reservere 
særligt for vor rådighed og bestemmelse ved den lejlighed, idet vi fra da af 
erklærede det for ugyldigt og magtesløst, om nogen med nogen som helst myn
dighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i 
denne sag. Men senere, da nævnte kirke blev ledig ved nævnte biskop Peders 
død, han som afgik ved døden uden for den romerske kurie, og vi ved tro
værdig indberetning havde erfaret denne ledighed, har vi, for at denne kirke 
ikke skulde ligge under for en lang ledigheds ubehageligheder, med faderlig 
og omsorgsfuld iver givet agt på en hurtig og lykkelig provision af samme 
kirke, med hvilken ingen uden os denne gang har kunnet eller kan befatte 
sig, da ovennævnte reservation og afgørelse lægger sig hindrende i vejen, 
hvorfor vi efter omhyggelige drøftelser med vore brødre 1) om indsættelse af 
en sådan person som leder i samme kirke, omsider har rettet vor opmærk
somhed mod Dig, biskop af Børglum, idet vi har betænkt, med hvilke stor
slåede dyder og fortjenester Herren, der skænker disse gaver, mangfoldigt har 
prydet Din person, og at Du, som hidtil har forestået styret af kirken i Børg
lum på rosværdig måde, med Guds hjælp på helsebringende og lykkelig vis vil 
have indsigt og evne til at styre og lede fornævnte kirke i Ribe. Idet vi derfor 
på nyttig og helsebringende måde agter at drage omsorg for såvel samme 
kirke i Ribe som Herrens hjord sammesteds, løser vi Dig på fornævnte brødres 
råd og af apostolisk magtfuldkommenhed fra det bånd, hvormed Du bandtes 
til denne kirke i Børglum, som Du da forestod, og vi forflytter Dig med apo
stolisk myndighed til fornævnte kirke i Ribe og sætter Dig i spidsen for den 
som biskop og hyrde, idet vi fuldstændigt betror Dig omsorgen for og styret af 
samme kirke i Ribe i åndelige og timelige anliggender og giver Dig uind
skrænket tilladelse til at overgå til samme kirke i Ribe, og idet vi anser det 
for utvivlsomt, at samme kirke i Ribe, når Gud leder Dine handlinger, ved 
Din omsigtsfulde og gavnlige iver vil blive ledet og styret på nyttig og helse-
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bringende måde og få en kærkommen tilvækst i samme åndelige og timelige 
anliggender. Derfor pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk brev, at Du med 
vor velsignelses nåde skal begive Dig til fornævnte kirke i Ribe og påpasseligt 
udøve sjælesorgen i den ved at oplyse Herrens hjord, som der er betroet Dig, 
om ordets og gerningens lære, så at samme kirke kan glæde sig over at være 
betroet en indsigtsfuld leder og en gavngivende forvalter, samt at duften af 
Dit gode ry ved Dine rosværdige handlinger kan brede sig vidt omkring, og 
Du derved foruden evig gengældelses løn til overmål kan fortjene vor velvil
lige nåde. Givet i Avignon den 19. september i vort tredie pontifikatsår.

1) kardinalerne.

297 1365. 19. september. Avignon.
Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Ribe at vise biskop Mogens lydighed og 

ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vore elskede sønner i kapitlet ved kirken i Ribe, hilsen 
o. s. v.

Tro os o. s. v. indtil1) tilvækst i samme åndelige og timelige anliggender. 
Derfor pålægger vi Eder, gode sønner, ved apostolisk brev, at I med taknem
lighed og hædersbevisninger godkender samme biskop Mogens som fader og 
hyrde for Eders sjæle, viser ham skyldig og hengiven lydighed og ærbødighed 
og ydmygt modtager og virkningsfuldt sørger for at opfylde hans helsebrin
gende formaninger og påbud. I modsat fald vil vi stadfæste den dom, som 
samme biskop på gyldig vis fælder mod de genstridige og med Guds hjælp 
lade den ubrydeligt stå ved magt, indtil passende oprejsning har fundet sted. 
Givet som ovenfor *).

*) jf. nr. 296.

298 1365. 19. september. Avignon.
Pave Urban 3. pålægger gejstligheden i Ribe stad og stift at vise biskop 

Mogens lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vore elskede sønner, gejstligheden i Ribe stad og stift, 
hilsen o. s. v.
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Tro os o. s. v. indtil x) tilvækst i samme åndelige og timelige anliggender. 
Derfor pålægger vi Eder alle ved vort apostoliske brev (------ ) 2). Givet som
ovenfor 1).

*) jf. nr. 296. - 2) for den forkortede formel se nr. 297.

1365. 19. september. Avignon. 299
Pave Urban 3. pålægger alle Ribekirkens vasaller at vise biskop Mogens 

troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vore elskede sønner, alle Ribekirkens vasaller, hilsen 
o. s. v.

Tro os o. s. v. indtil tilvækst i samme åndelige og timelige anliggender. Der
for pålægger vi Eder alle ved apostolisk brev, at I af ærbødighed for det 
apostoliske sæde og os viser samme Mogens den tilbørlige hæder og virknings
fuldt giver agt på hans formaninger og påbud samt beflitter Eder på fuldt 
ud at vise ham den sædvanlige troskab foruden at yde ham de sædvanlige 
tjenester og rettigheder, som I skylder ham. I modsat fald vil vi stadfæste den 
dom eller straf, som samme biskop på gyldig vis fælder eller fastsætter mod 
de genstridige, og vi vil med Guds hjælp lade den ubrydeligt stå ved magt, 
indtil passende oprejsning har fundet sted. Givet som ovenfor1).

x) jf. nr. 296.

1365. 19. september. Avignon. 300
Pave Urban 3. pålægger menigheden i Ribe stad og stift at vise biskop 

Mogens lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vore elskede sønner, menigheden i Ribe stad og stift, 
hilsen o. s. v.

Tro os o. s. v. indtil tilvækst i samme åndelige og timelige anliggender. 
Derfor retter vi en indtrængende bøn og opfordring til Eder alle, idet vi ved 
apostolisk brev pålægger Eder, at I fromt tager imod samme biskop som 
fader og hyrde for Eders sjæle, omfatter ham med tilbørlig hædersbevisning 
og ydmygt giver agt på hans helsebringende formaninger og påbud, så at

3. række. VII. — 15
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denne kan glæde sig over at have fundet hengivne sønner i Eder og I som følge 
deraf en velvillig fader i ham. Givet som ovenfor x).

1) jf. nr. 296.

301 1365. 19. september. Avignon.
Pave Urban 3. pålægger ærkebispen af Lund at yde biskop Mogens af Ribe 

støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vor ærværdige broder, ærkebispen af Lund, hilsen 
o. s. v.

Det fremmer Din frelse og Dit ry, hvis Du med blikket vendt imod Guds 
nåde omfatter gejstlige personer og især dem, der er udstyret med biskoppelig 
værdighed, med formålstjenlig beskyttelse og nådig gunst. I sin tid, mens 
o. s. v. indtil tilvækst i samme åndelige og timelige anliggender. Da Din gunst 
altså vides at være såre nyttig for samme biskop Mogens, for at han lettere 
kan Have fremgang med hensyn til den ham betroede omsorg for samme kirke 
i Ribe, retter vi en indtrængende bøn og opfordring til Dig, vor broder, idet 
vi ved apostolisk brev pålægger Dig, at Du af ærbødighed for os og det apo
stoliske sæde har fornævnte biskop og den ham betroede kirke, Din lydkirke, 
indtrængende anbefalet og omfatter ham med Din gunstige beskyttelse for at 
øge og bevare sammes rettigheder, så at denne biskop ved Din hjælp på 
nyttig vis kan udøve det ham betroede styre af fornævnte kirke, og Du derved 
til overmål kan gøre Dig fortjent til Guds miskundhed. Givet som ovenfor *).

*) jf. nr. 296.

302 1365. 19. september. Avignon.
Pave Urban 5. beder kong Valdemar 4. Atterdag om at yde biskop Mogens 

af Ribe sin støtte.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde x) til vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks 
berømmelige konge, hilsen o. s. v.

Verdslige fyrster erhverver sig løn i Guds nåde og høje lovprisninger hos
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mennesker, hvis de yder de gejstlige ledere og særlig dem, der forestår styret 
af domkirkeme, værn ved en formålstjenlig beskyttelse og yder dem den skyl
dige ære. I sin tid, medens o. s. v. indtil tilvækst i samme åndelige og timelige 
anliggender. Derfor retter vi en indtrængende bøn og opfordring til Dig, høje 
konge, om, at Du af ærbødighed for Gud, det apostoliske sæde og os vil have 
samme biskop Mogens og fornævnte kirke i Ribe, der er betroet hans styre, 
indtrængende anbefalet og velvilligt vil vise samme biskop og kirke kongelig 
gunst og nåde, når der frembyder sig lejlighed dertil, så at han ved Din nå
dige hjælp kan virke på gavnligste vis med hensyn til det ham betroede styre 
af samme kirke, og Du derved kan opnå det evige livs løn, og vi også med 
fortjent lovprisning kan anbefale Dig, høje konge, hos Gud. Givet som 
ovenfor x).

x) jf. nr. 296.

1365. 19. september. Avignon. 303
Pave Urban 5. udnævner Jens Mikkelsen, kannik i Ribe, til biskop af Børg

lum.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn Jens Mikkelsen, udvalgt biskop af Børglum, hilsen 
o. s. v.

Vor embedspligt kræver, at vi blandt alt det, der til stadighed foruroliger og 
bekymrer os, viser særlig omhu for kirkerne og især giver agt på deres tarv, 
så at vi ved vort omsorgsfulde virke må give de kirker, som er berøvet deres 
foresattes ledelse, sådanne hyrder i stedet, ved hvis ledelse samme kirker kan 
have vedvarende fremgang og tilvækst i åndelige og timelige anliggender. Da 
nu kirken i Børglum er blevet ledig, fordi vi i dag på vore brødres råd af apo
stolisk magtfuldkommenhed har løst vor ærværdige broder Biskop Mogens af 
Ribe, dengang biskop af Børglum, som var til stede ved det apostoliske sæde, 
fra det bånd, hvormed han bandtes til denne kirke i Børglum, som han da 
forestod, og med apostolisk myndighed har ladet ham forflytte til kirken i Ribe 
der da var ledig, for at sætte ham i spidsen for fornævnte kirke i Ribe som 
biskop og hyrde, og idet vi, for at nævnte kirke ikke skulde udsættes for en 
langvarig ledigheds ubehageligheder, med faderlig og omsorgsfuld iver har 
lagt vægt på en hurtig og lykkelig besættelse af denne kirke, har vi efter om-
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hyggelige drøftelser med vore brødre om indsættelse af en nyttig og ligeledes 
frugtbringende person som leder af samme kirke i Børglum, omsider rettet vor 
opmærksomhed mod Dig, kannik med præstegrad ved denne kirke i Ribe, ud
styret med boglig viden, prydet ved en dydig og hæderværdig vandel, frem
synet i åndelige anliggender og omsigtsfuld i timelige og udmærket ved mang
foldige andre dyder og fortjenester, således som vi har erfaret ved troværdige 
mænds vidnesbyrd. Efter at vi med tilbørlig eftertanke har overvejet alt 
dette, giver vi på nævnte brødres råd og med apostolisk myndighed Din per
son samme kirke i Børglum ved provision og sætter Dig i spidsen for den som 
biskop og hyrde, idet vi helt og fuldt betror Dig omsorgen for og styret af 
denne kirke i Børglum i åndelige og timelige anliggender, og idet vi med 
ham, som giver nådesbevisninger og uddeler belønninger, stoler på, at for
nævnte kirke i Børglum - når Guds nådige højre hånd står Dig bi - vil blive 
ledet heldigt under Dit lykkelige styre og opnå en helsebringende tilvækst. Du 
skal altså ærbødigt påtage Dig Herrens åg, der lægges på Dine skuldre, yd
mygt bøje Din nakke under den liflige byrde, Han pålægger Dig, og så på
passeligt udøve sjælesorgen ved samme kirke i Børglum ved at oplyse Herrens 
hjord, der er betroet Dig i den, om ordets og gerningens lære, at denne kirke 
kan glæde sig over at være betroet en frugtbringende forvalter, samt at duften 
af Dit gode ry ved Dine rosværdige handlinger kan brede sig vidt omkring, 
og Du derved foruden evig gengældelses løn til overmål kan opnå vor vel
villige nåde. Givet i Avignon den 19. september i vort tredie pontifikatsår.

304 1365. 19. september. Avignon.
Pave Urban 3. pålægger kapitlet i Børglum at vise biskop Jens lydighed og 

ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vore elskede sønner i kapitlet ved kirken i Børglum, 
hilsen o. s. v.

Vor embedspligt o. s. v. indtil x) tilvækst i samme åndelige og timelige an
liggender. Derfor (------ ) 2), at I ydmygt ser hen til samme udvalgte biskop
Jens som fader og hyrde for Eders sjæle (------ ) 2). Givet som ovenfor.

*) jf. nr. 303. - 2) for de forkortede formler se nr. 297.
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1365. 19. september. Avignon. 305
Pave Urban 3. pålægger gejstligheden i Børglum stift at vise biskop Jens 

lydighed og ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vore elskede sønner, gejstligheden i Børglum stad og 
stift, hilsen o. s. v.

Vor embedspligt o. s. v. indtil1) tilvækst i samme åndelige og timelige an
liggender. Derfor pålægger vi Eder alle ved apostolisk brev, at I med taknem
melighed og hædersbevisninger godkender samme udvalgte biskop som fader 
(------) 2). Givet som ovenfor1).

i) jf. nr. 303. - 2) for de forkortede formler se nr. 297.

1365. 19. september. Avignon. 306
Pave Urban 3. pålægger menigheden i Børglum stift at vise biskop Jens 

lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde til vore elskede sønner, menigheden i Børglum stad og stift, 
hilsen o. s. v.

Vor embedspligt o. s. v. indtil1) tilvækst i samme åndelige og timelige an
liggender. Derfor (------ ) 2) tager imod samme udvalgte biskop som fader
(------ ) 2). Givet som ovenfor1).

jf. nr. 303. - 2) for de forkortede formler se nr. 300.

1365. 19. september. Avignon. 307
Pave Urban 3. pålægger ærkebispen af Lund at yde biskop Jens af Børg

lum støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde 1) til vor ærværdige broder, ærkebispen af Lund, hilsen 
o. s. V.

Det fremmer (------ ) 2) gunst. Da nu kirken i Børglum o. s.v. indtil x) til
vækst i samme åndelige og timelige anliggender. Da Din gunst altså vides at 
være såre nyttig for samme udvalgte biskop Jens, for at (------ ) 2) samme
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kirke i Børglum, retter vi en indtrængende (------ ) 2) fornævnte udvalgte
biskop og den ham betroede kirke, der er underkastet Dig i kraft af ærke- 
biskoppelig ret, indtrængende anbefalet (------ ) 2) bevare samme kirkes ret
tigheder, således at denne ved Din nådige hjælp på nyttig vis kan udøve det 
ham betroede styre af samme kirke i Børglum, og Du derved til overmål kan 
gøre Dig fortjent til Guds miskundhed og nævnte sædes velvilje. Givet som 
ovenfor 1).

x) jf. nr. 303. - 2) for de forkortede formler se nr. 301.

308 1365. 21. september.
Niels Erlandsson pantsætter sin hustrus arvegods i Skåvid og Vårna i 

Oster gotland til herr Ebbe Piik for 16 mark sølv.
Vidisse af 1385 2 g. juni i det svenske rigsarkiv.

309 1365. 27. september. Avignon.
Pave Urban 3. beder kong Valdemar 4. Atter dag om at tilskynde johan

niterne i prioratet Dacia til at erlægge de skyldige afgifter til stormesteren (på 
Rhodos).

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | ni vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, 
JL hilsen o. s. v.

Det er kommet os for øre, at vor elskede søn.., prior i prioratet Dacia af 
St. Johannes Jerusalemitanerens hospitalsorden i lang tid har forsømt og 
stadig forsømmer at yde de ‘svar*1), han skylder vore elskede sønner, stor
mesteren og det menige konvent i nævnte hospital for dette priorat, og for 
hvilket beløb samme stormester og menige konvent er forpligtet til at bekæmpe 
de vantro og forsvare de troende i landene hinsides havet mod dem og til at 
vedligeholde hospitalet, således som de vides at være bestemt til. Da dette kan 
blive til skade for kristenheden, særlig de fornævnte lande, og til ikke ringe 
bekostning for nævnte priors sjæl, beder vi derfor Dig, høje konge, indtræn
gende om, at Du af ærbødighed for Gud vil tilskynde fornævnte prior til 
ydelse af nævnte ‘svar’, som han skal erlægge såvel for det forbigangne tids
rum som i fremtiden til samme stormester og menige konvent, og at Du på



231 30. september 1363 Nr. 311

passende måde virkningsfuldt vil gøre Din indflydelse gældende i dette anlig
gende, idet fornævnte orden specielt er anbefalet til Din gunst med hensyn 
til dens gods og rettigheder. Givet i Avignon den 27. september i vort tredie 
pontifikatsår.

*) jf. DRB III 2 nr. 377 note 2 og III 5 nr. 147 note 6.

1365. 29. september. Avignon. 310
Pave Urban 3. anbefaler biskop Jens af Børglum til kong Valdemar 4. 

Atterdags velvilje, eftersom denne ved kurien har givet afkald på sin ret til 
bispestolen i Ribe.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

npil vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, 
JL hilsen o. s. v.

Med dette brev bringer vi til Eders kundskab, høje konge, at vor ærværdige 
broder Jens, biskop af Børglum, for nogen tid siden, før vi forfremmede ham 
til nævnte Børglum kirke, i nærværelse af os og vore ærværdige brødre, den 
hellige romerske kirkes kardinaler, frivilligt gav afkald på den ret, som - efter 
hvad han forsikrede - tilkom ham på nogen måde til kirken i Ribe i medfør 
af det valg af ham, som var sket, idet han med tanke på Dig, høje konge, vil 
lade sig nøje med nævnte Børglum kirke, selv om denne ikke er synderlig stor. 
Derfor beder vi Dig, høje konge, indtrængende om, at Du vil have samme 
biskop nådigt anbefalet. Givet i Avignon den 29. september i vort tredie pon
tifikatsår.

1365. 30. september. Lübeck. 311
Hanseatisk udkast til en udsoning med kong Valdemar (jf. nr. 313).

Koncept i Rostockarkivet.

Y Ti borgmestre, rådmænd og hele borgerskabet i stædeme, nemlig Lübeck, 
V Rostock, Stralsund, Bremen, Hamburg, Kiel, Wismar, Greifswald, An

klam, Stettin, Stargard og Kolberg, erkender og erklærer offentligt med dette 
brev, at vi efter vor enstemmige vilje og med enstemmigt samtykke er gået 
ind på en fuld, urokkelig og evigvarende udsoning i anledning af al den strid 
og krig, som har været mellem os indtil denne dag, med den højbåme og
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ædle fyrste herr Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, og med 
hans arvinger og hans efterfølgere og med de herrer og fyrster, som er bosid
dende i riget Danmark, og med riddere, væbnere, borgere og købmænd og 
hele samfundet Danmark og med alle dem, som omfattes af den sag og på 
deres vegne står under mistanke i det anliggende. Sker det også, at nogen af 
os fornævnte stæder ikke vil være med i denne udsoning, skal den stad ikke 
nyde det privilegium, som vi med denne udsoning har fået fra fornævnte 
konge og fra riget Danmark. Desuden skal og vil vi uden argelist ikke i nogen 
henseende være de stæder, der ikke vil være med heri, behjælpelige mod kon
gen af Danmark eller hans rige. Desuden skal denne udsoning ikke være til 
skade for de våbenstilstandsaftaler, som vi har sluttet med den fornævnte 
konge. Alle disse artikler vil vi overholde stadigt, fast og ubrudt uden argelist. 
Til vidnesbyrd herom har vi hængt vore stæders segl, som de er nævnt foran, 
under dette brev. Givet i Lübeck i året 1365 efter Guds byrd dagen efter 
St. Mikkel ærkeenglens dag.

312 [1365. 30. september]1).
Hanseatisk udkast til et privilegium af ærkebiskop Niels af Lund (jf. nr. 

359)-
Udkast i Rostockarkivet.

Vi Niels, af Guds nåde ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, til alle og 
enhver, hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud.

Vi erkender med dette brev og erklærer offentligt, at vi efter vilje af den 
højtstående fyrste og herre, vor herre Valdemar, de Danskes, Venders og 
Goters konge, har givet og med dette brev skænker alle stæder i den tyske 
hanse og deres borgere og købmænd frihed på strandbredden over alt skib
brudent gods, som på tysk kaldes ‘wurak’ eller ‘seevund’ 2), eller med hvilket 
andet navn det benævnes, at gælde til evig tid inden for alle områder af vort 
herredømme eller bispedømme i overensstemmelse med påbudet i dansk ret, 
som lyder således3): Hvis - hvad Gud forbyde - nogen mand fra de for
nævnte stæder - skulde lide skibbrud inden for grænserne af vort herredømme 
eller bispedømme, eller hans skibbrudne gods, ‘wrak’ eller ‘seevund’, eller med 
hvad navn det benævnes, flyder i land, eller det skulde blive slået ind på stran
den eller inden for grænseområderne for vort herredømme eller vort bispe
dømme, skal han selv eller ved andre kunne bjærge dette gods eller lade det
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bjærge ved folk, som han lejer hertil; og han skal frit nyde det efter sit for
godtbefindende og uden hindringer. (2) Men hvis han mangler hjælp eller 
arbejdere, så skal fogeden sammesteds vise ham sin gunst eller tillade, at han 
lejer sådanne for penge, som kan hjælpe ham at bevare dette gods ved at 
bjærge det. (3) Men hvis noget skibbrudent gods flyder i land eller bliver 
slået ind på vort bispedømmes eller herredømmes område, og mændene om
kommer eller drukner, skal den nærmeste foged eller den mægtigste mand på 
dette sted lade sådant gods bjærge og indsamle det; og alt bjærget og ind
samlet gods skal denne med gode mænds vidende lade anbringe i den nær
meste kirke, og han skal anordne, at det altsammen, hvad det så end er, op
tegnes skriftligt; han skal i troskab have det i forvaring til de rette arvingers 
brug og hånd eller til deres brug og hånd, som kan forlange eller kræve godset 
med rette, når blot de inden år og dag ved brev fra deres stæder, i hvilke de 
er borgere, beviser, at de er de rette arvinger til dette gods, eller at de med 
rette kan kræve det. Som ovenfor berørt skal sådant gods frit overgives til 
dem uden nogen hindring, efter at der er givet arbejderne løn for arbejdet. 
Det ovenfor anførte vil vi fast lade overholde til evig tid af os og vore folk. 
Til vidnesbyrd o. s. v. Vidner o. s. v. 4).

1) udkastet står sidst på et papirdobbeltblad, der desuden indeholder nr. 286 og 311. 
- 2) d.v. s. vrag eller strandfund. - 3) jf. Skånske Lov kap. 165 og Andreas Sunesens 
parafrase, kap. 101. - 4) jf. nr. 359.

1365. 30. september. Lübeck. 313
Hansestæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Bremen, Hamburg, Kiel, Wis

mar, Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard og Kolberg udsoner sig med kong 
Valdemar 4. Atterdag.

Original på latin i Lübeckarkivet1).

Vi borgmestre, rådmænd og hele borgerskabet i stædeme, nemlig Lübeck, 
Rostock, Stralsund, Bremen, Hamburg, Kiel, Wismar, Greifswald, An
klam, Stettin, Stargard og Kolberg, erkender og erklærer offentligt med dette 

brev, at vi efter vor enstemmige vilje og med enstemmigt samtykke er gået ind 
på en fuld, urokkelig og evigvarende overenskomst og udsoning i anledning af 
al den strid og krig, som har været mellem os indtil denne dag, med den 
højmodige og berømmelige fyrste herr Valdemar, de Danskes, Venders og 
Goters konge, og med hans arvinger og efterfølgere samt med de herrer og
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fyrster, som er bosiddende i riget Danmark, og med riddere, væbnere, borgere, 
købmænd og med hele samfundet Danmark og med alle dem, som omfattes 
af den sag og på deres vegne står under mistanke i det anliggende. Desuden 
skal denne udsoning ikke være til skade for de våbenstilstandsaftaler, som vi 
har sluttet med fornævnte herr konge. Vi vil overholde alt det fornævnte 
urokkeligt, fast og ukrænket uden nogen ond list, som på folkesproget kaldes 
‘argelist’. Derfor er vore stæders segl, som de forud nævnes, hængt under dette 
brev til bevis for det fornævnte. Givet i Lübeck i det Herrens år 1365 dagen 
efter den glorrige ærkeengel St. Mikkels dag.

en enslydende original på nedertysk findes i rigsarkivet, jf. Dipl. Dan. Angående 
udkast hertil se ovf. nr. 311.

314 1365. 2. oktober.
Testamente af Johan Wale, borger i Lübeck.

Registratur i Lübeck (20. drh.).

1365 2. oktober (feria quinta infra octauam festi beati Mychaelis). Testa
mente af Johan Wale (syg). Vidner: Henrik Rikbode, Henrik v. Lohe, råds
herrer. Eksekutorer: Johan v. Finnesten (magister), Henrik Nagel, Herman 
v. Hamm, borgere. Indhold.........til den hellige Henriks billede i Malmø 
(Elenboghen( et stykke klæde af irsk silke (unum Yrensem cericeum) til en 
messedragt (missewede) og så meget sardug1) og linned, som er nødvendig 
til denne messedragt og til en alba 2) (alvea).........Tilbagekaldsforbehold.

stof af uld og linned. - 2) hvid messeskjorte.

315 1365. 4. oktober.
Optegnelse om, at biskop Mogens af Ribe har lovet at betale servispenge.

Notits i de pavelige kopibøger.

Herr biskop Mogens af Ribe i Danmark lovede at betale 120 floriner som 
servitium commune x) og de fem sædvanlige servitier 2) til det apostol

iske kammer og kollegium, hvoraf halvdelen skal betales om et år (regnet)
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fra førstkommende allehelgensdag og den anden halvdel til samme festdag et 
år derefter, med erklæring om, at hvis nævnte kirke opnår større velstand - 
nu er den nemlig forarmet på grund af oversvømmelser 3) - skal denne vur
dering ved næste ledighed ikke være til hinder for, at den takseres påny.

B:

Den 4. oktober lovede herr biskop Mogens af Ribe i Danmark i det apo
stoliske skatkammer over for fornævnte herr abbed af Psalmody og i 

nærværelse af de ovennævnte4) med undtagelse af herr Eblo de Miers (at 
betale) det apostoliske kammer og kollegium 120 floriner som sit servitium 
commune og de fem sædvanlige servitier, hvoraf halvdelen skal betales om et 
år (regnet) fra allehelgensdag og den anden halvdel til samme festdag et år 
derefter, med erklæring om, at hvis nævnte kirke i den kommende tid opnår 
en større værdi end nu, skal der ikke være noget til hinder for, at den uanset 
denne vurdering kan takseres til en højere takst. Han aflagde ed o. s. v. 5).

*) jf. DRB 2. rk. IV nr. 305 note 2. - 2) jf. DRB 2. rk. IV nr. 305 note 3. - 3) d. v. s. 
stormfloden 1363. - 4) d. v. s. vidner. - 5) jf. DRB III 6 nr. 92 note 4.

1365. 4. oktober. Avignon. 316
Optegnelse om, at biskop Jens af Børglum har lovet at betale servispenge.

Notits i de pavelige kopibøger.

A:

Herr biskop Jens af Børglum i Danmark lovede 66 2/3 floriner som sit 
servitium commune og de fem sædvanlige servitier, at betale som nær

mest ovenfor og med erklæring som nærmest ovenfor 1).

B:

Samme dag1) lovede herr biskop Jens af Børglum i Danmark ligeledes 
det apostoliske kammer og kollegium 66 2/3 floriner som sit servitium 

commune og de fem sædvanlige servitier, at betale som i den anden nærmest 
foregående forpligtelse og med erklæring o. s. v.

*) jf. nr. 315.



Nr. 317 5. oktober 1365 236

317 1365. 5. oktober. Rostock.
Reces af hansedagen i Rostock f udtog/

Original i Rostockarkivet. § 4 i spalte 2 efter afskrifter i Wismar- og Stralsundarkivet.

Idet Herrens år 1365 søndagen inden ottendedagen efter St. Mikkels dag 
var søst ædernes rådmænd forsamlede i Rostock, nemlig fra Lübeck: Jakob 
Pertzeval og Dethard Sachtleben, fra Stralsund: Herman v. Rode, Bertram 

Wulf lam og Engelbert Dalwitz, fra Stettin: Herman Pape, Henning Westfal, 
Hartvig v. Sunde, fra Stargard: Henning Petershagen og Henning Rode- 
wold, fra Kiel: Johan Lange og Nicolaus Rike, fra Wismar: Volmar Levet- 
zow og Herman Kröpelin, fra Kolberg: Bertold Pretemin og Johan Borwold, 
fra Rostock: Johan Bomgarden, Arnold Kröpelin, Lambert Witte, Johan v. 
Kyritz, Henrik Vrese, Ludolf v. Gothland o. s. v., fra Hamburg: herr Johan 
Wunstorp, deres notar, fra Greifswald: deres notar herr Nicolaus.

(1-3)......... *)
(4) Endvidere gav de i fællesskab 

deres samtykke til det allerede af
talte forlig mellem kongen og stæ- 
derne, idet de vil besegle det herom 
affattede brev2).

(4) Dernæst gav de deres sam
tykke til det allerede aftalte forlig 
mellem kongen og stædeme, idet de 
vil besegle det herom af fattede brev; 
herr Alard, notar i Stralsund, og 
Henrik Wittstock, notar i Rostock, 
samt Johan v. Wanzel, notar i Lu
beck, skal overbringe det brev2).

(5-7 >......... 3)
(8) Fremdeles hvis en borger under krigen har givet afkald på sit borger

skab og begivet sig til en anden stad, skal han ikke senere optages som med
borger i nogen af disse stæder.

(9) Fremdeles skal de af de små omliggende stæder, som ikke overholdt 
påbudet om forbud, ikke begunstiges eller værnes af stædeme i Skåne, og det 
skal ikke mere tillades dem at ligge nogetsteds i Skåne og på noget fed, og 
det gælder særligt Ribnitz, Wolgast, Wollin, Kammin, Greifenberg, Treptow, 
Rügenwalde, Stolp, Grevesmühlen.

(10) Fremdeles skal de, som sejlede bort trods høvedsmændenes forbud 
foran Helsingborg, tvinges til, hvis de findes i nogen af de fornævnte stæder, 
at stille løftesmænd som borgen for sig indtil næste St. Hans dag, før stæ
deme forsamles i Lübeck; og hvis nogen kender sådanne i en stad, skal han 
skrive om dem til andre i den anden stad 4).
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< 11 >.........B)
(12) Fremdeles skal ingen købe skibbrudent eller andet til vands eller til 

lands røvet gods under tab af sin ære og af tingene, dog så, at hvis nogen 
uvidende køber det, kan han rense sig med sin ed, men skal dog tilbagegive 
det røvede gods uden godtgørelse i penge; ej heller skal der i nogen af de 
nævnte stæder gives lejde til misdæderne eller til godset.

(13-16).......... 6)

1) § i, der kun findes i Wismars eksemplar, er en kort rubricering af indholdet i 
§ 4; § 2 og 3 refererer Bremens, Hamburgs og Stargards fuldmagt til hansedagen om 
at handle på deres vegne. - 2) jf. nr. 313. - 3) § 5 handler om forholdet til Bergen, 
§ 6 om fastsættelse af en hansedag i Lübeck til 1366 24. juni og § 7 om Borgholms stil
ling. - 4) jf. nr. 229 § 5. - 5) § 11 handler om mønten. - 6) § 13 handler om de fred
løses stilling, § 14 om gældsforhold, § 15 om sejladsen på Trave og § 16 om forholdet 
til nogle ubekendte kanniker.

1365. 12. oktober. Stralsund. 318
Hertugerne Vartislav 3., Vartislav 6. og Bugislav 6. af Pommern (-Wolgast) 

slutter forbund med hertug Albrecht 2. af Mecklenburg om gensidig hjælp 
mod alle og enhver, dog med undtagelse af ‘den stormægtige fyrste, vor herre 
kejseren, hvem vi skal yde tjeneste i hans land, og også den mægtige fyrste 
Valdemar, konge af Danmark, hvem vi er forpligtede til at tjene med 50 
væbnede mænd i Danmark’.

Original i Schwerinarkivet.

1365. 12. oktober. Stralsund. 319
Hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs genbrev til nr. 318, indeholdende 

samme undtagelsesbestemmelse.
Original i Greifswald Landesarchiv.

1365. 13. oktober. 320
Optegnelse om, at biskop Nils af Skara har besøgt det apostoliske sæde 

gennem sine befuldmægtigede ‘broder Bent, pønitentiar i kirkeprovinsen Dan
mark, og Eggert v. Basedo w’.

Notits i de pavelige kopibøger.
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321 1365. 18. oktober. Deventer.
Notits i Deventers kæmnerregnskab om en udbetaling til Henneke, der har 

været udsendt for at advare de borgere, der kom fra Skåne.
Regnskab i Deventerarkivet.

Lørdagen derefter1)......... til sendebudet Henneke, som var løbet til Osna-
I brück, Hamburg og Lübeck med stadens (Deventers) brev, rettet til 

vore borgere, som kom fra Skåne, for at underrette dem om, ad hvilken vej 
de skulde begive sig hjem: 6 pund 7 skilling og 6 penninge.

x) d. v. s. efter St. Gallus dag 1365.

322 1365. 21. oktober.
Janneke Jensen, ridder, mageskifter sit gods i Harres og Sølsted mod Lø- 

gum klosters gods i Bov.
Afskrift i Løgumbogen.

Janneke Jensen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Hvad de nulevende kløgtigt anordner, plejer at værnes ved breve, for at 
ikke kundskaben om det skete skal gå i glemme i fremtiden. Altså har den 
ærværdige mand abbed Oluf i Løgum med sit konvent på den ene side og 
jeg med mine venner på den anden side, efter at vi på begge sider har an- 
stillet grundige og fyldestgørende overvejelser, bestemt os for at foretage et 
mageskifte af vort gods på nedenfor anførte måde, nemlig således at jeg med 
dette brev til disse ovennævnte fromme mænd abbeden og munkene oplader 
og til evig besiddelse skøder alt mit gods på Harres mark i Lø herred, hvorpå 
Jens Tydulvsen nu bor, nemlig agre til 14 ørtug i jord, med enge, græsgange 
og dets øvrige tilliggender og med al den ret, hvormed Sveneke Troelsen, af 
hvem jeg med retmæssig købs adkomst har erhvervet fornævnte gods, til nogen 
tid frit besad det; fremdeles mit gods i Sølsted, Tønder herred, som jeg i over
ensstemmelse med landets skik har erhvervet med min hustru som hendes 
rette fædrenearv, nemlig to tofter - på den ene er der opført et hus - med 
to ørtug i jord; dette gods forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle 
og fri oftnævnte fromme mænd for krav fra hvem som helst. Til gengæld 
for dette gods har samme abbed og menige konvent opladt mig deres gods
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på Bov mark i Slogs herred, nemlig 2 otting med en toft kaldet ‘byggested’ 
og alle tilliggender, nemlig enge, græsgange, intet undtaget, hvilket gods fru 
Margrete Karls har overdraget og på Slogs herredsting tilskødet disse oven
nævnte fromme mænd, således som det udførligt indeholdes i samme mænds 
brev. For at der ikke skal opstå anledning til tvivl eller strid angående oven
stående, er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende Søn
nike Arnestsen og Jens Grimmersen. Givet i det Herrens år 1365 på de 11000 
jomfruers dag.

1365. 21. oktober. 323
Klaus Villesen, Klaus Salin, Lars Ege og Jens Smed erklærer, at de ifølge 

kongelig befaling har indført herr Jens Henriksen, kannik i Lund, i Skage- 
mands ladegård i Malmø.

Original i rigsarkivet.

Klaus Villesen, Klaus Salin, Lars Ege og Jens Smed til alle, der ser dette 
. brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, der får dette brev at se, at vi har indført nærvæ
rende brevviser herr Jens Henriksen, kannik i Lund, i faktisk besiddelse af 
det gods i Malmø, som kaldes Skagemands ladegård, som er pantsat til samme 
herr Jens Henriksen, kannik i Lund, i form af grødegæld i overensstemmelse 
med ordlyden af et brev af herr Ivar Nielsen, ridder af Jylland 1), og som er 
tildømt ham ved 4 breve af vor herre herr Valdemar, de Danskes, Venders 
og Goters konge, således som det er blevet os pålagt ved brev af samme oven
nævnte herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters 
konge, og at vi har forsvaret ham efter indførelsen i overensstemmelse med 
Danmarks lov, hvilket vi med dette brevs ordlyd bevidner for alle, hvem det 
angår eller vil kunne angå. Givet i det Herrens år 1365 på de 11000 jomfruers 
dag under vore segl til vidnesbyrd.

i) DRB III 5 nr. 251.

1365. 22. oktober. 324
Hertug Henrik af Jylland fornyer og stadfæster alle Løgum klosters pri

vilegier og friheder.

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

Alle skal vide, at vi, idet vi nådigt bøjer os for de herrer abbeden og mun
kene i Løgums rimelige bønner, med dette brev fornyer alle privilegier og 
friheder, der er tilstået eller bevilget disse og deres kloster med hensyn til per
soner, undergivne og alt deres gods, såvel af vor fader og af vore forfædre 
som af andre fyrster og kirkernes foresatte, og at vi stadfæster hver enkelt af 
disse privilegier og friheder i alle enkeltheder. Derfor anråber vi i Herren alle, 
der ønsker at gøre eller undlade at gøre noget for vor skyld, og påbyder fast 
vore undergivne, at de ikke må vove på nogen måde i nogen henseende uret
færdigt at forulempe nævnte abbed og munke i Løgum, som vi tager under 
vor særlige beskyttelse, eller nogen af deres undergivne i modstrid med deres 
friheder, såfremt de ønsker at bevare vor nåde ubeskåret. Ydermere er det vor 
vilje at forny alle friheder og privilegier, der hidtil er tilstået dette kloster, så 
snart vort store segl bliver stukket. Givet i det Herrens år 1365 dagen efter de 
11000 hellige jomfruers dag.

325 1365. 23. oktober. Lund.
Kong Valdemar 4. Atterdags låsebrev på Skagemands ladegård i Malmø.
Original i rigsarkivet.

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

I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser herr Jens Henriksen, 
kannik i Lund, til hans fri rådighed en gård i Malmø, kaldet ‘ladegård’ - for
dum tilhørende Henneke Skagen og på Malmø byting lovligt solgt og skø
det 1) til herr Ivar Nielsen, ridder, af samme herr Jens Henriksen, men pant
sat 2) til samme herr Jens Henriksen af ovennævnte herr Ivar Nielsen, ridder, 
på tinge og med hans åbne brev for 150 mark penge gængs skånsk og ikke 
indløst senere, men tildømt ham ved vore fire sammenhængende breve og lov
ligt indført i korporlig besiddelse heraf ved fire gode indvånere i byen Mal
mø 3), uden at der er opnået noget brev fra os, der strider herimod - hvilket 
vi gør i medfør af de i herr Ivars nævnte brev indeholdte vilkår, og på den 
betingelse, at samme herr Jens Henriksen, efter at landgilden af samme gård 
er blevet delt i fire lige store dele, årligt ubeskåret skal nyde tre fjerdedele af 
samme landgilde, uden at det skal afregnes i hovedstolen, indtil gården lovligt
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indløses, idet vi lægger evig tielse på denne sag. Givet i Lund i det Herrens 
år 1365 under vort segl torsdagen efter de 11000 jomfruers dag med Esbem 
Nielsen, vor justitiar, som vidne.

!) DRB III 5 nr. 244. - 2) ibid. nr. 251. - 3) ovf. nr. 323.

1365. 11. november. 326
Niels Bentsen, indvåner i Malmø, pantsætter sin gård i St. Hans sogn i 

Lund til Peder Eskilsen for 20 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

Niels Bentsen, indvåner i Malmø, til alle, som ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.

Jeg ønsker, at det skal være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at 
jeg erkender, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den vise og gode mand, 
den nærværende brevviser Peder Eskilsen, for 20 mark sølv, som fuldt ud 
skal betales samme Peder Eskilsen eller hans arvinger af mig eller mine ar
vinger på næstkommende helligdag for martyrerne Dionysius og hans fæller x) 
i gode, lovlige og gangbare groter, sterlinger eller lybske penge - 5 skilling grot 
at regne for hver mark - og ikke i nogen anden betaling eller værdi; for disse 
20 mark sølv pantsætter jeg med dette brev min gård i St. Hans sogn i Lund 
til nævnte Peder Eskilsen i form af forved — hvilken gård Anders Davidsen 
tidligere besad - med nævnte gårds tilliggender, alle og hvert enkelt, nemlig 
grunde, jorder, arealer, huse og bygninger, med æblehave og ‘humlegård’ 
og med alt andet, med hvilket navn det end kan benævnes, som hører til 
nævnte gård, rørligt og urørligt, vådt og tørt, på den betingelse, at hvis jeg 
til den for mig fastsatte termin svigter med betalingen, da skal omtalte gård 
med æblehave, ‘humlegård’ og hvert og et af dens tilliggender, som forud om
talt, uden nogen yderligere tilføjelse til aftalen tilfalde fornævnte Peder Eskil
sen og hans arvinger, at besidde med rette evindelig (uden krav) fra mig og 
mine arvinger; og jeg skal overføre al ejendomsret og herlighed over nævnte 
gård, som vides at tilkomme mig i den, fra mig og mine arvinger til samme 
Peder Eskilsen og hans arvinger, idet jeg med dette brev forpligter mig og 
mine arvinger til at skøde fornævnte Peder Eskilsen og hans arvinger for
nævnte gård med alle dens tilliggender, som omtales ovenfor, og til at hjemle 
og frigøre den for dem og sikre dem mod, at den fravindes dem, således at den 
ikke kan gøres til genstand for noget påkrav, nogen formindskelse eller tiltale

3. række. VII. — 16
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hverken fra nogen nulevendes eller nogen fremtidiges side, og idet jeg giver 
afkald på enhver ret, enhver klage og enhver påkaldelse af hjælp fra højere 
myndighed, hvorved dette brevs indhold vil kunne svækkes, formindskes eller 
annulleres ved tilflugt til kanonisk eller borgerlig ret. Til vidnesbyrd herom 
og sikkerhed herfor er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhø
rende de gode mænd Mikkel Pedersen og Peder Tunesen. Givet i det Herrens 
år 1365 på St. Mortens dag.

x) 1366 9. oktober.

327 1365. 11. november.
Niels Jensen af Oretorp overlader ridderen Åge Ingvarsen alle de breve, 

han har på Bjärlöv, Roalöv, Forsamölla og Möllarp.
Original i det svenske rigsarkiv.

Niels Jensen af Oretorp til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg som ret betaling (af 
gæld) til den velbyrdige mand, den nærværende brevviser herr Åge Ingvarsen, 
ridder, har overladt ham alle de åbne breve, som jeg har af herr Jakob Hol- 
gersen, ridder, eller af hans broder Peder Holgersen, angående nedennævnte 
gods, nemlig Bjärlöv og Roalöv1), Rorsamölla og en by kaldet Möllarp, 
med alle de i disse breve indeholdte artikler og med al den ret, som tilkommer 
mig, enten til disse breve eller i dette gods, og at jeg har opladt dem til hans 
hånd til hans fri brug og rådighed. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt 
under dette brev. Givet i det Herrens år 1365 mortensdag.

1) jf. DRB 3. rk. VI nr. 308.

328 1365. 22. november. Nykøbing.
Kong Valdemar 4. Atterdag slutter fred med stæderne Lübeck, Rostock, 

Stralsund, Bremen, Hamburg, Kiel, Wismar, Greifswald, Anklam, Stettin, 
Stargard og Kolberg og formulerer deres privilegier.

Original i Lübeckarkivet.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle 
dem, der ser eller hører dette nærværende brev, evindelig hilsen i Vor
herre. Det skal være vitterligt for både nuværende og fremtidige, at vi med
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fuld vilje og samtykke af de fyrster og herrer og riddere, der står opført her
efter, og endvidere med fuld vilje og med samtykke af hele vort rigsråd i fæl
lesskab har forhandlet om og sluttet en fuldt omfattende, bestandig og evig 
overenskomst med rådmændene i stædeme, nemlig Lübeck, Rostock, og Stral
sund, Bremen, Hamburg, Kiel, Wismar, Greifswald, Anklam, Stettin, Star
gard og Kolberg vedrørende al den tvedragt og krig, som indtil denne dag har 
været mellem os på den ene side, vort rige og de fyrster og de herrer, riddere, 
væbnere, borgere, købmænd og samfund, som findes i riget Danmark, og alle 
dem, som omfattes af den sag og på vore vegne står under mistanke i det an
liggende, og på den anden side de fornævnte stæder og deres borgere og sam
fund og alle deres hjælpere og alle dem, som omfattes af den sag og på deres 
vegne står under mistanke i det anliggende; og denne fred vil vi og vore over
holde troligt, fast, bestandigt og ubrødeligt uden argelist. (1) Derfor har vi 
for fredens skyld med samtykke af de fyrster, herrer og riddere, der står opført 
herefter, og endvidere med samtykke af hele vort rigsråd i fællesskab givet og 
giver med dette nærværende brev disse fornævnte stæder og alle dem, der er 
med dem i deres ret, som kaldes den tyske hanse, havstranden evigt fri i alle 
vore riger og lande, som vi eller nogen på vore vegne har i vor besiddelse, for 
alt skibbrudent gods, hvad enten det hedder vrag eller havfund, eller hvad det 
hedder efter vor danske ret, der lyder sådan 1): Sker det, at nogen af disse 
fornævnte folk bliver skibbrudne i nogen del af vore lande og riger eller 
deres skibbrudne gods eller vrag, eller hvad det kaldes, driver ind eller kom
mers til vore riger eller dele af vore lande, må de selv bjærge det gods eller 
lade det bjærge ved hjælp af andre folk og have rådighed over det efter deres 
vilje uden hindring. Sker det også, at de har brug for arbejdsfolk, så skal 
fogeden tillade dem, at de kan leje dem mod betaling, så at de hjælper dem 
med at bjærge godset. Sker det også, at sådant skibbrudent gods bliver slået 
eller driver ind på stranden i vore riger eller lande og folkene er omkommet 
eller druknet, skal den nærmeste foged eller den, der har myndighed der, lade 
det gods bjærge; og hvad der bliver bjærget deraf, det skal han med retskafne 
folks vidende lade indlægge i den nærmeste kirke og lade det skrive op, hvad 
der er af det; og han skal i troskab opbevare det til rådighed for arvingerne 
eller for dem, der kan kræve det med rette, hvis de inden år og dag med breve 
fra deres stad, hvor de er borgere, beviser, at de er rette arvinger til det samme 
gods, eller at de kan kræve det med rette. Til dem skal man overdrage det 
ubehindret, og de skal give arbejdsfolkene deres løn. Sker det også, at nogen 
af vore eller nogen, som er bosiddende i vore lande eller riger, ikke vil over-
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holde disse forskrevne artikler på den måde, skal og vil vi i den anledning 
hjælpe klagerne i den udstrækning, som vi er pligtige til med rette. (2) 
Fremdeles må disse fornævnte stæder på årsmarkederne i Skanør og Falsterbo 
indsætte fogeder eller dommere på deres fed; og de må på feddene dømme 
over deres borgere og købmænd og over dem, der kommer med dem dertil fra 
deres stæder, i alle retssager og forseelser, bortset fra hals og hånd og 40 marks 
sager, og hvad der er derover. Dertil tillader vi dem, at de dømmer over ‘blåt 
og blod’ 2), som er tilføjet med hånd eller med stok, bortset fra benbrud og 
rigtige sår. Desuden må de med lige så høj domsmyndighed, som de har ret 
til på feddene, dømme over deres borgere uden for feddene, hvor de ligger, 
hvis de under de forskrevne årsmarkeder må ligge der med ret eller ifølge 
nåde. (3) Fremdeles hvis der bliver rettet nogen anklage mod nogen af deres, 
kan han frigøre sig for den over for sin tyske foged inden for den domsmyn
dighed, som denne har. Man skal heller ikke stævne nogen for slottet i sager, 
som det tilkommer deres fogeder at dømme i. (4) Fremdeles angående varer, 
som ligger på vognene og ikke rører vandet, skal dette være ‘unvorvaren’ 3), 
forudsat at man giver ret told deraf; også hvor vogne styrter eller vælter om, 
skal de varer være ‘unvorvaren’. Kører ligeledes en vogn vild til et forkert sted, 
skal de varer også være ‘unvorvaren’; men volder han skade, skal han erstatte 
den. Går ligeledes en pram eller lægter på grund, skal det også være ‘unvor
varen’ med varer og med alt. (5) Fremdeles skal ingen bøde for en anden, 
men den eller de, der begår forseelsen, han eller de skal selv bøde for den; og 
det skal ingen anden undgælde for, undtagen den eller de samme, som begår 
forseelsen, men hverken hans stad eller deres stad eller hans eller deres herre 
eller nogen anden. (6) Deres varer må de indføre og udføre om dagen, når de 
vil, og de skal give deres rette told. (7) Fremdeles de varer, de ikke kan sælge, 
dem må de føre bort igen og give det, der med rette skal gives derfor. At føre 
varer til Tyskland fra skib til skib, det er toldfrit. (8) Deslige kan enhver 
mand uden lovbrud gå med sine våben fra stranden til sit herberg, når han 
ankommer, og når han går til skibet, når han vil væk igen, hvis han ikke vol
der nogen skade. (9) For en pram skal man give to mark skånsk og for en 
lægter en mark skånsk. (10) Fremdeles må de på deres fed sælge lærred og 
klæde i hele ‘laken’ 4) og i rester; ligeledes må de sælge lærred og rester klæde 
efter et reb på 10 alen og ikke pr. alen; men hele ‘laken’ må de ikke opskære. 
(11) Fremdeles skal de, der har egne boder og egne jorder, bruge dem og 
derfor give, som de hidtil har gjort, og som de med rette skal gøre. (12) 
Fremdeles skal dette nærværende brev ikke komme de breve, som tidligere er
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givet disse fornævnte stæder, til nogen hindring eller skade. Alle disse for
skrevne artikler vil vi og vore stadigt, fast og ubrødeligt overholde uden arge- 
list. Men hvis nogen fra vort rige handler mod nogen af disse artikler, som står 
skrevet her foran, skal og vil vi i den anledning optræde, som det tilkommer 
os i kraft af vor kongelige magt. Til vidnesbyrd om dette har vi hængt vort 
kongelige segl under dette brev tillige med de fyrsters og herrers og ridderes 
segl, der står skrevet herefter. Og vi Henrik, hertug af Slesvig, Niels, ærke
biskop af Lund og Sveriges primas, Mogens, biskop af Ribe, Povl, biskop 
af Århus, Jens, biskop af Vendsyssel, og Klaus Limbæk, rigets drost, Tue 
Galen, marsk, Henning Podebusk, gælker i Skåne, Stig Andersen, marsk 
Erik, Fikke Moltke, høvedsmand på Kalø og på Randershus, Erland Kalv, 
høvedsmand på Skanderborg, Ivar Nielsen, Evert Moltke, kammermester, 
Niels Tuesen, Peder Grubbe, Erik Bamumsen, Oluf Jensen, Anders Nielsen, 
David Andersen, Peder Stigsen, Benedikt v. Ahlefeld, Jon Basse og Mads 
Falster, riddere, erklærer og bevidner med dette brev, at vi har givet sam
tykke til alle disse forskrevne artikler med fuld vilje og lover også sammen med 
vor fornævnte herre for os og vore efterfølgere at overholde alle disse artik
ler, således som de er skrevet foran, til evig tid, stadigt, fast og ubrødeligt uden 
argelist. Til vidnesbyrd om dette har vi hængt vore segl med vor fornævnte 
herres segl under dette nærværende brev, givet i Nykøbing på Falster i vort 
slot i året 1365 efter Guds byrd på St. Clemens’ aften, der var en hellig pave.

*) jf. Skånske Lov, kap. 165 og Andreas Sunesens parafrase, kap 101. - 2) jf. DRB 
III 3 nr. 329 note 5. - 3) jf. DRB II 7 nr. 373 note 2. - 4) jf. ovf. nr. 116 note 3.

1365. 22. november. Nykøbing. 329
Kong Valdemar 4. Atterdag giver Lübeck, Rostock, Stralsund, Bremen, 

Hamburg, Kiel, Wismar, Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard og Kolberg 
en række friheder på Skånemarkederne gældende for seks år.

Original i Lübeckarkivet.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle 
dem, der ser eller hører dette nærværende brev, evindelig hilsen med 
Vorherre. Det skal være vitterligt både for nuværende og for fremtidige, at vi 

med fuld vilje og samtykke af vort rigsråd, fyrster, herrer, riddere og væbnere 
i fællesskab har givet og med dette nærværende brev giver de stæder, der står 
skrevet herefter, nemlig Lübeck, Rostock, Stralsund, Bremen, Hamburg, Kiel,
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Wismar, Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard og Kolberg, en sådan frihed, 
som står skrevet herefter, at nyde og have fra nærmest forgangne St. Jakobs 
dag videre i seks år. (1) For det første, at de på vore årsmarkeder i Skanør 
og Falsterbo må have klædeboder, hvori de udskærer og sælger klæde og 
lærred i alen, i rester og i hele ‘laken’, eller på hvilken måde de vil1); og for 
hver bod skal de give 3 skilling grot og ikke mere. (2) Fremdeles tilsteder vi 
dem, at der må ligge gæster, der tilhører hansaen, hos dem på deres fed, så
ledes som de hidtil har gjort, og bruge den samme ret, som deres borgere 
bruger. (3) Fremdeles må de på hvert fed have 3 frie kroer. (4) Ligeledes 
tilsteder vi dem, at de samme sted må have deres egne fiskerskuder og vogne, 
at bruge således som de hidtil har gjort; og for hver skude skal de give en 
halv lødig mark, og for hver vogn 15 gamle groter i lybske eller engelske pen- 
ninge og ikke mere, så længe de er der. På det, at alle disse artikler skal for
blive stadige og faste, så har vi ladet hænge vort kongelige segl for dette brev. 
Vidner til disse artikler er de ærværdige fædre i Vorherre, herr Bertram, 
biskop af Lübeck, og herr Godskalk, biskop af Linköping, herr Fikke Moltke, 
herr Klaus Limbæk, rigets drost, herr Lydeke Skinkel, herr Lyder Limbæk, 
riddere, og Peder Nielsen, væbner, og mange andre troværdige folk. Givet 
i Nykøbing på Falster i vort slot på St. Clemens aften i året 1365 efter Guds 
byrd.

1) jf. nr. 116-17 § 11 og 286 og 328 § 10. Indskrænkningen af privilegiets rækkevidde 
i de sidst anførte numre ophæves her for de næste seks år.

330 1365. 22. november. Avignon.
Pave Urban 3. meddeler kong Valdemar 4. Atter dag, at han ikke har kun

net opfylde dennes ønske om at forflytte biskop Erik af Odense til en bispe
stol uden for riget, og beder samtidig kongen om at støtte sine kollektorer i 
deres hverv.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I ^il vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, 
A hilsen o. s. v.

Vi har for nylig med tak modtaget Dit kongelige brev1), hvori Du indtræn
gende har bedt os om, at vi ville værdiges at forflytte vor ærværdige broder 
biskop (Erik) af Odense, der af visse indlysende grunde er Dig mistænkelig, 
høje konge, til en anden kirke uden for Dit rige for at undgå farer og anstød
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for Dig og skade for samme kirke. Men eftersom der endnu ikke har været 
mulighed for en passende forflyttelse af omtalte biskop, har vi ikke kunnet 
opfylde Dit ønske i denne sag, men vi agter dog, når tidspunkt og mulighed 
er for hånden, at være Dig til behag i dette og i andet, hvor vi med rette vil 
kunne være det. Men eftersom vi i Dit rige, som Du ved, høje konge, har kol- 
lektorer, underkollektorer og andre officialer, der udfører vort hverv for vort 
kammer, beder vi Dig indtrængende, høje konge, om, at Du, idet Du har 
samme kollektorer, underkollektorer og officialer indtrængende anbefalet, af 
ærbødighed for os og det apostoliske sæde frit vil forsyne dem og lade dem 
forsyne med frit lejde, når det er nødvendigt, og de beder Dig derom, og at 
Du vil bistå dem i samme hverv med kongelig hjælp og gunst. Givet i Avig- 
non den 22. november i vort fjerde pontifikatsår.

x) kendes ikke.

1365. 25. november. Næstved. 331
Klaus Limbæk, ridder og drost, bemyndiger sin tjener Peder Hatting til at 

kræve den kogge tilbage, som Thomas Nannesen ulovligt har afhændet.
Afskrift i Revalarkivet.

Jeg Klaus Limbæk, ridder, drost hos de Danskes berømmelige konge, øn
sker med al kærlig hilsen med Gud, at det skal være vitterligt for alle, der 

ser dette brev, at jeg giver og tilstår nærværende brevviser Peder Hatting, 
min tjener, fuldmagt til at tilbagekræve og få overladt min kogge, der ulov
ligt kom ud af min besiddelse ved en Thomas Nannesen, og til at handle og 
undlade at handle, dog således at han ikke på nogen måde kan og skal pant
sætte, sælge og afhænde den. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under 
dette brev. Givet i Næstved i det Herrens år 1365 på jomfruen St. Katerinas 
dag.

1365. Omkr. 30. november1). Lübeck. 332
Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at arvingerne efter Andreas 

Reygher er kommet overens om det tilgodehavende, Andreas Reygher havde 
hos staden Roskilde.

Niederstadtbuch i Lübeck.
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Det skal noteres, at Jakob v. Robel, apoteker, og Heseke, hans hustru, 
datter af Andreas Reygher, samt samme Hesekes børn og samme børns 

formyndere Peter Boken og Heine Schonewedder gav møde for rådet og er
kendte, at Bernhard Koesveld, borger i Stralsund, har fyldestgjort dem med 
hensyn til hele den gæld, der berører hans anpart, og som staden Roskilde 
skyldte fornævnte Andreas Reygher, idet de og deres arvinger lader ham samt 
alle hans arvinger være fri, sagesløse, kvit og løst med hensyn til hele denne 
gæld, der vedrører hans anpart.

x) notitsen er den 6. på en side, der som overskrift har 1365 St. Andreasdag.

333 1365. 1. december. Tønder herredsting.
Rådmænd og borgere i Tønder erklærer, at ridderen Janneke Jensen har 

overdraget Løgum kloster sit gods i Høgslund og Sølsted.
Afskrift i Løgumbogen,

Alle rådmænd og borgere i Tønder til alle, til hvis kundskab dette brev når, 
hilsen evindelig med Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at i det Herrens år 1365 
dagen efter apostlen St. Andreas’ dag var den velbyrdige mand herr Janneke 
Jensen, ridder, i nærværelse af os og mange andre gode mænd på Tønder 
herredsting, hvor han til de herrer og fromme mænd, de nærværende brev
visere abbeden og munkene i Løgumkloster, overdrog og afhændede sit gods 
i Høgslund, for at han og hans elskede hustru fru Ingeborg kunde få deres 
gravsted hos dem, nemlig to tofter med hus, hvilke han med retmæssigt købs 
adkomst havde erhvervet af Niels Humlehave, fordum rådmand, og af Bo 
Bager, fordum borger i vor stad, med alle deres tilliggender, agre, enge, skove 
og græsgange, dog således at han, så længe han lever, frit skal have høsten af 
pors og græsning for kvæget på samme mark; fremdeles - i mageskifte for 
gods på Bov Mark - gods i Sølsted, nemlig to tofter med hus og jord på 
samme bys mark til to ørtug kom i sæd og fra gammel tid hørende til den 
ene toft, hvilket gods samme herr Jannike med sin nævnte hustru1) og 
Peder Ebbesen i Nolde med sin hustru havde fået i kraft af arveret efter 
Erik Blås død, disses fader, hvorefter fornævnte herr Jannike senere for 
lovlig betaling afkøbte samme Peder Ebbesen den part i nævnte gods, som 
han, som ovenfor nævnt, havde fået, således som det ved nævnte Peders 
åbne brev 2) tilstrækkelig klars er oplyst på nævnte ting. Samme sted og på
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samme tidspunkt skødede han fornævnte gods på tinge og i overensstemmelse 
med landets sædvane i herr abbed Olufs skød på nævnte klosters vegne. Til 
vidnesbyrd herom har vi ladet vort bysegl hænge under dette brev tillige med 
segl tilhørende herrerne Erik Nielsen, ridder, og Niels Kok, sognepræst ved 
den hellige biskop Nicolai kirke, som da var til stede med mange andre tro
værdige mænd. Givet ovennævnte år, dag og sted.

x) jf. nr. 322. - 2) kendes ikke.

1365. 2. december. Deventer. 334
Notits i Deventers kæmnerr egnskab om en udbetaling til hertugen af Sles- 

vigs s pille mænd.

Regnskab i Deventerarkiv et.

f I Ursdagen derefter x).........som drikkepenge til hertugen af Slesvigs spille- 
JL mænd, som han havde sendt til staden2), 3 pund ifølge rådsherremes 
befaling.

*) d. v. s. efter St. Andreas dag 1366. - 2) iflg. samme regnskab, van Doominck, 
Cameraars-Rekening van Deventer III: 1, 349, fandtes der i Deventer en skole for 
meysteryels van der vedelen, d. v. s. for violinister.

1365. 3. december. Lunde herredsting. 335
Tingsvidne af Lunde herredsting, at fru Katerine Ivarsdatter har skødet sin 

arvelod i de 2718 mark kobber, for hvilke Skam herred var pantsat, til rid
deren herr Jens Absalonsen.

Original i rigsarkivet.

Kristoffer af Lystrup, Jens Madsen af Ravnholt, Erik Ivarsen, Jens Pe- 
. dersen af Villumstrup, Niels Madsen af Juulskov, Niels Thomsen, Ove 
Bonde, Ebbe Mathiasen, Fris Gunnesen og Mads Jensen af Villumstrup til 

alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at vi i det Herrens år 1365 

onsdagen før bispen St. Niels dag var til stede på Lunde herredsting, så og i 
sandhed hørte, at en fru Katerine Ivarsdatter på denne tingdag personligt var 
på samme ting, hvor hun til nærværende brevviser, den velbyrdige og hæder
lige mand herr Jens Absalonsen, ridder, skødede og til hans hånd oplod hele 
den arv og lod i 2718 mark gængse, gode og gangbare kobberpenge, som på
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nogen måde tilkom hende ifølge arveret efter hendes elskede fader, herr Ivar 
Nielsen, ridder, god ihukommelse, i medfør af et åbent brev af herr Lars 
Jonsen, ridder, fordum Danmarks drost, tillige med alle de i nævnte brev 
indeholdte vilkår, for hvilken sum penge fornævnte herr Lars Jonsen havde 
pantsat Skam herred til hendes nævnte fader herr Ivar Nielsen1); hun er
kendte, at hun fuldt ud og efter sin vilje havde oppebåret en tilfredsstillende 
godtgørelse og fuld betaling for fornævnte arv og lod, og hun forpligtede med 
dette brev sig og sine arvinger til over for samme herr Jens Absalonsen og 
hans arvinger at hjemle og frigøre nævnte arv og lod i overensstemmelse med 
landets love for krav fra hende, hendes arvinger og hvilke som helst andre, 
hvilket vi i sandhed bevidner med dette brev. Til vidnesbyrd herom har vi 
ladet vore segl hænge under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.

i) jf. DRB III 6 nr. 397.

336 1365. 12. december.
Indførelse i Liber proscriptorum i Rostock om, at indvånerne i Elmen

horst er blevet lyst fredløse, ‘fordi de i nærheden af Elmenhorst har plyndret 
gods tilhørende nogle folk fra Danmark’.

Liber proscriptorum i Rostockarkivet.

337 1365.
Staden Hamburgs udgifter til krigen mod kongen af Danmark.
Notits i Hamburgs kæmnerr egnskab er.

Idet Herrens år 1365.........Udgifter.......... Til krigen mod kongen af Dan
mark 107 mark 7 skilling. Til sømanden Sveder 100 mark for hans fan
genskab. Ti mark til kirurgen magister Johan.

338 1365.
Elene, Peder Broks datter, skøder alt sit gods i Danmark til kong Valdemar.

Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles et brev af Elene, Peder Broks datter, hvormed hun skødede kong 
Valdemar alt sit gods, pantegods og købegods, som hun havde eller kunne 
få i hele Danmark, og erkender at have fået fyldestgørelse herfor. Givet 1365.
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[Før 1365]>). 339
Jakob Mus pantsætter Svinninge til herr Ture Knudsen.
Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles brev om, at Jakob Mus pantsætter Svinninge til herr Ture 
Knudsen.

jf. nr. 340.

1365. 340
Herr Ture Knudsen oplader gods i Gudmandstrup og i Svinninge til kong 

Valdemar.

1, Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles, at Ture Knudsen, ridder, oplader kong Valdemar en gård i 
Gudmandstrup, som Jakob Assersen boede i, og en gård i Svinninge, 
hvilke gårde han havde i pant af Jakob Tagesen for 10 lødige mark. Givet 

i det Herrens år 1365 sammen med to andre pantebreve, som fornævnte Ture 
Knudsen havde derpå.

2. Kalundborgske registratur (1476).

Fremdeles et brev om, at herr Ture Knudsen oplod alt sit gods i Gud
mandstrup til kong Valdemar.

3. Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles tre små breve som lyder på gods i Svinninge og i Ods herred 
med mere gods.

1365. 341
Povl, Niels, Jens, Anders, Lars og Peder Glob slutter forlig med kong Val

demar 4. Atterdag.

V ordingborgske registratur (1476).

Først et brev, i hvilket Povl Glob, Niels Glob, Jens Glob, Anders Glob, 
Lars Glob, Peder Glob lader kong Valdemar være kvit og fri i alle sager, 

stridigheder og fjendtligheder, som har været imellem dem, og at de skøder
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ham alt deres gods på Øland og oplader ham al deres ret i en gård Sjørring 
i Thy og en gård i Snestrup, som hedder Ellegård, og forpligter sig til i tro
skab at tjene ham o. s. v. Givet i det Herrens år 1365.

342 1365.
Herr Jens Nielsen af Kragerup pantsætter gods i Torkilstrup i Volborg 

herred til Mogens Pedersen af Gerlev.

Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at herr Jens Nielsen af Kragerup pantsætter Mogens Pedersen af 
Gerlev alt sit gods i Torkilstrup i Volborg herred, nemlig 16 ørtug jord 

med alt tilliggende for otte lødige mark sølv. Givet etc. 1365.

343 1365.
Herr Niels Pedersen af Brorup oplader gods i Løve herred til kong Valde

mar og lover at tjene kongen med fem mand.
Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at herr Niels Pedersen af Brorup oplader og skøder kong Valde
mar alt det gods, som Jakob Spink havde i Løve herred, og alt andet 

gods, hvor det end er beliggende, og i særdeleshed Kelstrup i Løve herred, 
med alt tilliggende til det fornævnte gods, og han lover kongen sin tro tjeneste 
selvfemte i sin levetid. Givet etc. 1365.

344 1365.
Herr Niels Pedersen af Brorup skøder sit gods i Hammer og Bdrse herreder 

til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at herr Niels Pedersen af Brorup skøder og oplader kong Valde
mar til evig besiddelse alt det gods, han har i Hammer herred og Bårse 

herred med alt tilliggende og erkender at have oppebåret betaling til sin fulde 
tilfredshed. Givet 1365.



253!365 Nr. 347

1365. 345
Jens Due skøder hovedgården i Torkelstorp og tre andre gårde i Skåne til 

kong Valdemar.
1. V ordingborgske registratur (147b).

Brev om, at Jens Due, væbner, sælger, oplader og skøder kong Valdemar 
og kronen dette efterskrevne gods: hovedgården i Torkelstorp i Skåne, 

hvoraf gives otte pund kom, og tre andre gårde sammesteds, hvoraf også gives 
otte pund korn og 12 øre penge, med alt tilliggende til det fornævnte gods 
uden undtagelse. Givet år 1365.

2. Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Et skødebrev om, at Jens Due har solgt kong Valdemar alt sit gods i Tor
kelstorp i Skåne. 1365.

1365. 346
Mikkel Nielsen skøder gods i Falling til Jakob Jonsen.

t latinsk pergamentbrev om, at Mikkel Nielsen har skødet Jakob Jonsen 
noget gods i Falling. 1365.

Åkærske registratur 1611 (Arhus bispestols breve).

1365, ÆA. II 147, se 1360 eller 1365, DRB. III 5 nr. 412.

1365. 347
Tyge Jensen af Skals sælger en gård i Øster-Bølle til biskop Peder af Viborg.

1. Viborg stifts registratur (1544erne).

Fremdeles solgte Tyge Jensen af Skals bisp Peder af Viborg en gård i 
Øster-Bølle. År 1365.

2. Viborg stifts registratur (1574).

Opladelsesbrev. Tyge Jensen af Skals oplader biskop Peder sit gods i Øster- 
Bølle. 1365.
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348 1365.
Esger Bosen overlader Oluf Nielsens Spurvs pantebrev på gods i Padde- 

borg til kong Valdemar.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Asger Bosens brev, hvormed han oplader kong Valdemar det pantebrev, 
. han har af Oluf Nielsen Spurv på gods i Paddeborg m. m. Givet 1365.

349 1365.
Herr Niels Klemmensen skøder et halvt bol i Toksværd til Everlin Jæger.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Herr Niels Klemensens skødebrev, givet Everlin Jæger på et halvt bol jord 
i Toksværd. Givet 1365. På latin.

350 1365.
Adkomstbrev på Bro mølle, fremlagt af Klaus Krummedige.

Registratur fra 1747 over brevene på Egholm.

Et pergamentsbrev, som er et ‘gadestævnevidne’ *), som Klaus Krumme- 
dige har taget i Venslev, og hvortil adskillige fornemme mænd har 

været indkaldt, for hvem Klaus Krummedige har fremvist sin adkomst på 
Bro mølle; det er skrevet på latin og udstedt 1365. Af de vedhængende segl 
er fem i behold, indsvøbte i blår; og dette er det ældste blandt de breve, jeg 
har stødt på (på Egholm) 2).

1) det har vel drejet sig om et tingsvidne, der har refereret en åsynsforretning i 
Venslev. - 2) det næstældste er fra år 1400, jf. Kirkeh. Saml. 3. rk. III 479. Registra
turen er affattet af sognepræsten Peder Gødesen i Skiby i 1747.

351 1365.
Kong Valdemar 4. Atterdags brev på gods i Rougsø herred.

Registratur over brevene på GI. Estrup (1568).

£jt brev af kong Valdemar på gods i Rougsø herred under datum 1365.
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1365. 352
Torsten Nilsson sælger herr Ebbe Piik alt sit gods i Nørrehalland.

Registratur over Ebbe Piiks og Abraham Brodersens godsbreve (15, årh.).

Et brev af Torsten Nilsson, med hvilket han solgte herr Ebbe Piik alt mit1) 
gods i Nørrehalland, som er et gods i Grimeton, et andet i Derome, et 

tredie i Vallby, et fjerde i Frydhabodhe, et femte i Arendal, det sjette i Ala- 
fors, det syvende i Lindome, det ottende i Blixered, det niende i Jårnkettered. 
Dernæst alt Peder Balgøs købegods i Halland, som jeg 1) fik med min hustru. 
Givet år o. s. v.

Registratur i det svenske rigsarkiv (omkr. 1600).

Thorsten Nilsson, som fører et gemsehoved2), oplader Ebbe Piik gods i 
-L Nørrehalland for gods i Våstergotland. Svend Sture og Arvid Piik be

segier brevet sammen med ham år o. s. v. 1365.

*) Abraham Brodersen, gift med Ebbe Piiks enke, jf. DRB III nr. 422. - 2) be
mærkning af registratoren Utter.

1365. 353
Ingeborg Bengtsdotter skøder herr Ebbe Piik alt sit gods i Finnveden.

Registratur over Abraham Brodersens godsbreve (15. årh.).

p t brev af Ingeborg Bengtsdotter, at hun skøder herr Ebbe Piik alt sit gods 
_J i Finnveden, som ligger i Sunnerbo og Östbo. Givet 1365.

1365. 354
Svend Bäk skøder herr Ebbe Piik en møllestrøm i Ushult.
Registratur over Ebbe Piiks og Abraham Brodersens godsbreve (15. årh.).

t brev af Svend Bäk, med hvilket han skødede herr Ebbe Piik en mølle- 
A strøm, som Jens Swere i Ushult udnytter. Givet 1365.

1365. 355
Nils Erlandsson skøder herr Ebbe Piik sit gods i Hökerum.
Registratur over Ebbe Piiks og Abraham Brodersens godsbreve (15. årh.).

7* t brev af Nils Erlandsson, ved hvilket han skøder herr Ebbe Piik alt sit
-J gods i Hökerum med alle tilliggender. Givet 1365.
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356 1366. 2. januar. Lübeck.
Kapitlet i Lübeck erklærer, at herr Albert Stralendorp, ‘kannik i Århus og 

evig vikar ved vor kirke i Lübeck’, har solgt sin trediedel af landsbyen Sühlen 
(jf. DRB III 6 nr. 233), i Oldesloe sogn til forbedring af det vikardømme i 
Lübeckkirken, som herr Meinhard Vredeland sidder inde med.

To originaludfærdigelser i arkivet på Gottorp.

357 1366. 6. januar. København.
Rådet i København og væbneren Reinhold v. Goldbek kvitterer rådet i 

Rostock for 600 mark lybsk i løsepenge for ridderen Bertold Stoltenberg.
Original i Rostockarkivet.

Vi rådmænd i København samt Reinhold v. Goldbek, væbner, erkender 
klart med dette brev og erklærer med samme, at de forstandige og agt- 
værdige mænd, de herrer rådmænd i Rostock, i deres og deres borgeres navn 

på god måde, kærkomment og fuldt ud har betalt den agtværdige mand Hart
vig Küterbrügge, notar hos mig fornævnte Reinhold, 600 mark lybske penge, 
som de til gavn eller brug for St. Jørgen i København skyldte os for den 
strenge mand ridderen herr Bertold Stoltenbergs fangenskab, idet vi erkender, 
at vi ved denne betaling for ham, som anføres ovenfor, på bedste måde er 
blevet tilfredsstillet, og idet vi lader dem, deres efterfølgere og borgerskabet i 
alle de fornævntes navn være fuldstændig kvit og frigjort i denne sag, ligesom 
vi desuden vil og skal frigøre og på enhver måde holde de nævnte herrer råd
mænd, deres efterfølgere og borgerskabet skadesløse for ethvert krav som 
følge af nævnte penge. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette 
brev. Givet i København i det Herrens år 1366 på helligtrekongersdag.

358 1366. 6. januar.
Katerine Nielsdatter, enke efter Erland Andersen, skøder gods i Skåne til 

Torkil Nielsen.
Eline Gøyes jordebog (1552).

Først et brev om, at Katerine Nielsdatter, Erland Andersens enke, skøder 
Torkil Nielsen sin hovedgård i Kabusa med mere gods sammesteds, to 

gårde i Ostra Vemmenhog, to gårde i Oldv. Givet helligtrekongersdag 1366.
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1366. 7. januar. Vordingborg. 359
Ærkebiskop Niels af Lund tilstår efter anmodning af Valdemar 4. Atter- 

dag hansestæderne ret til at bjærge vrag- og strandingsgods i de områder af 
Lunds stift, hvor den verdslige myndighed tilkommer ham.

Original i Lübeckarkivet1).

Niels, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der får 
dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.

Vi vil, at det med dette brev skal være klart for nulevende og fremtidige, at 
vi, idet vi viser en kærlig velviljes hengivenhed, af særlig nåde og efter hen
stilling og anmodning af den berømmelige fyrste, vor såre kære herre herr 
Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, tilstår vore 
elskede sønner i Kristus, borgerne og købmændene i nedenfor anførte stæder, 
nemlig Lübeck, Rostock, Stralsund, Bremen, Hamburg, Kiel, Wismar, Greifs
wald, Anklam, Stettin, Stargard og Kolberg, og alle, som sammen med dem er 
indbefattet i eller på enhver måde vides at være indbefattet i deres retslige 
fællesskab, som på folkesproget kaldes den tyske ‘hanse’, al sand frihed på de 
strandbredder, på dansk kaldet ‘forstrande’, som hører under vor biskoppelige 
domsmyndighed og de facto tilhører os inden for alle grænser og områder 
i vort stift Lund, med hensyn til alt skibbrudent gods, på folkesproget ‘vrag’ 
eller ‘søfund’, eller med hvilket navn det end i dansk tale eller sprogbrug be
nævnes eller kaldes, hvilken frihed bestemt skal vare i vor tid, idet nedenfor- 
anførte betingelser er tilføjet: (1) For det første, at alle og enhver fra for
nævnte stæder, der lider skibbrud - det ske ikke - inden for nogle af de land
områder i vort fornævnte stift Lund, der tilhører os, og deres skibbrudne gods 
‘vrag’ eller ‘søfund’, eller hvad det på enhver måde kaldes, flyder i land på 
vore nævnte områder, eller det bliver slået ind herpå af frygtelige storme eller 
under et opstået uvejr, skal derefter kunne bjærge og lade dette gods bjærge 
og frit nyde det efter deres vilje i overensstemmelse med landets lov. (2) Hvis 
de fremdeles mangler hjælp eller arbejdere til at bjærge dette gods, der så
ledes er bragt i fare, da skal fogeden sammesteds yde dem velvillig og redebon 
hjælp og begunstige dem og tillade, at de kan leje arbejdere for deres egne 
penge, som i troskab skal hjælpe dem med arbejde, råd og hjælp, indtil for
nævnte gods, så vidt muligt, fuldstændigt kan bjærges og bringes i god sik
kerhed. (3) Hvis fremdeles skibbrudent gods flyder i land eller bliver slået 
ind på de fornævnte områder i vort stift, der tilhører os, og mændene om
kommer eller drukner, skal vor foged, hvis han får det bjærget eller vil kunne

3. række. VII. — 17
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få det bjærget, ærligt med gode mænds vidende lade sådant gods optegne og 
lade det anbringe i den nærmeste kirke eller i tro forvaring hos en troværdig 
mand, der bor et sted i nabolaget, og tillade, at det opbevares til de arvingers 
brug og hånd, hvem uanfægtet ret til det tilkommer, når blot de inden år og 
dag ved brev fra deres stæder, hvori de er borgere, beviser, at de er de rette 
arvinger til dette gods, eller at de med rette kan kræve det i overensstemmelse 
med landets love; og derefter skal dette gods lovligt oplades til dem, efter 
at der er givet arbejderne løn for arbejdet. Til vidnesbyrd om og sikkerhed for 
denne nådige tilståelse har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet 
i Vordingborg i det Herrens år 1366 dagen efter helligtrekongersdag.

1) angående et udkast hertil se nr. 312.

360 1366. 18. januar.
Mikkel Pedersen fra Malmø, Peder Olufsen, Ingemar Nielsen, borgere i 

Lund, og Hasse, bymand i Malmø, erklærer over for borgmestre og rådmænd 
i Lübeck, at Erik Ebbesen, hvis varekister er blevet tilbageholdt, ikke har væ
ret i Danmark eller Skåne eller har foretaget sig noget fjendtligt imod Lübeck.

Original i Lübeckarkivet.

Mikkel Pedersen fra Malmø, Peder Olufsen, Ingemar Nielsen, borgere 
i Lund, og Hasse, bymand i Malmø, til de hæderværdige mænd og 

berømte herrer borgmestre og rådmænd i Lübeck, hilsen evindelig med Gud.
Vi erklærer i sandhed med dette brev, at den agtværdige mand Erik Eb

besen ikke har været i Danmark eller i Skåne og ikke har foretaget sig noget 
ugunstigt, ondt eller fjendtligt mod Eder eller nogen, der var knyttet til nogen 
af Eder på det tidspunkt, da I lod hans kister og de varer, der var anbragt i 
dem, tilbageholde, på hvilket tidspunkt krigens, stridens og fjendskabets for
virring og tumult rasede og stod på mellem den berømmelige fyrste de Dan
skes konge på den ene side og Eder på den anden. Til klart og fyldestgørende 
vidnesbyrd om denne erklæring har vi ladet vore segl hænge under dette brev 
i det Herrens år 1366 den 18. januar.

361 1366. 25. januar.
Fikke Moltke den ældre af Møn, ridder, erklærer at skylde kong Valdemar 

4. Atterdag 130 mark sølv.
Original i rigsarkivet.
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Fikke Moltke den ældre af Møn, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og 
gæld til den stormægtige fyrste og mægtige herre, min såre kære herre i Kri- 
stus herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, for 
150 mark lødigt sølv, nemlig i gode sterlinger og lybske penninge, som jeg eller 
mine sande arvinger fuldt ud skal betale ham eller hans efterfølger eller han/ 
sande arvinger til nu næstfølgende mikkelsdag i rede sølvpenge, som oven for 
nævnt, og ikke i nogen anden værdi. Men for disse 150 mark rent sølv er vi 
Peder Grubbe, Jakob Olufsen og Oluf Bjørnsen, riddere, medlovere med 
sammenlagte hænder. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette 
brev. Givet i året 1366 på apostlen St. Paulus’ omvendelsesdag.

1366. 25. januar. Kalundborg. 362
Ærkebiskop Niels og bisperne Henrik af Roskilde, Povl af Århus, Niels af 

Slesvig, Peder af Viborg, Mogens af Ribe, Erik af Odense og Jens af Børglum 
eftergiver kirkebod for dem, der øver velgerninger mod Hellerup kirke.

Notits af Hamsfort.

Idet Herrens år 1366 på hoffet i Kalundborg den 25. januar yder ærke
biskop Niels, bisperne Henrik af Roskilde, Povl af Århus, Niels af Slesvig, 
Peder af Viborg, Mogens af Ribe, Erik af Odense og Jens af Børglum efter

givelse af kirkebod til dem, som øver velgerninger mod Hellerup kirke.

1366. 27. januar. Kalundborg. 363
Reinhold Goldbek kvitterer ridderen herr Henning Podebusk for afgifterne 

af landsbyerne Lancken og Sellin og af kroerne sammesteds.
Afskrift i Stralsundarkivet.

Reinhold Goldbek til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
„Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg har oppebåret 36 mark 

lødigt sølv i lybske penninge og i sterlinger af den velbyrdige mand herr Hen
ning Podebusk, ridder, som betaling for afgifterne af kroen i landsbyen Lan
cken og af kroen i landsbyen Sellin og af fornævnte landsbyer, hvorfor jeg 
med dette brev på egne og mine arvingers vegne erklærer denne og hans ar-
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vinger for fuldstændig kvit og fri med hensyn til nævnte 36 mark lødigt sølv. 
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Kalundborg 
i det Herrens år 1366 tirsdagen før den hellige jomfrus renselsesdag.

364 1366. 29. januar. Houlbjerg herredsting.
Tingsvidne af Houlbjerg herredsting om, at Yte Krag skødede en gård i 

Borridsø til Jens Hård, førend han pantsatte den til provsten herr Bent.
Original i rigsarkivet.

Ebbe Hågensen, Kalle Dus, Niels Munk, Mogens Henriksen, Jens An
dersen, Hagen Tygesen, Niels Ovesen, Jens Tinning, til alle, der ser dette 

brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1366 på Houl

bjerg herreds sidste tingdag1) før kyndelmisse var nærværende brevviser Ja
kob Skytte personligt tilstede for os og mange andre troværdige mænd og fik 
et fuldt tingsvidne lydende på, at en Yte Krag på fornævnte ting skødede og 
frit oplod en gård i Borridsø med alle dens tilliggender, hvorpå nævnte Jakob 
bor, til Jens Hård, førend nævnte Yte Krag pantsatte denne gård til herr 
Bent, provst, hvilken gård nævnte Jens Hård aldrig har afhændet på tinge. 
Hvad vi har set og hørt erklærer vi med sandfærdige ord. Givet under vore 
segl ovennævnte år og dag.

*) torsdag var tingdag i Houlbjerg h.

365 1366. 31. januar. Avignon.
Optegnelse om udbetaling af 8 floriner til vinterbeklædning til hver af pa

vens 16 pønitentiarer, deriblandt til Bent fra Danmark.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

366 1366. 2. februar. Ravnsborg.
Rådet i Nakskov erklærer, at væbneren Hartvig Hummersbuttel har be

myndiget sin broder Johan til at modtage gældsbeløb af lybske borgere og 
lade posterne slette i Niederstadtbuch.

Original i Lubeckarkivet.



26i 6. februar 1366 Nr. 367

Vi rådmænd i Nakskov sender Eder, hæderlige herrer i rådet i Lübeck, 
en erklæring om vor tjenstvillighed.

Vi gør vitterligt for Eder og for alle, der hører dette brev læse, at den hæ
derlige væbner Hartvig Hummersbüttel over for os har sagt, at det er med 
hans vilje og samtykke, at hans broder herr Johan modtager de penge fra de 
borgere, hvem de har lånt dem til, og lader dem slette i Eders stadsbog 1), 
eftersom de fuldt ud er fælles i den sag, og han vil overholde det, som hans 
broder foretager sig i den anledning. Til vidnesbyrd har vi hængt vort segl 
under dette brev, givet i Ravnsborg i året 1366 efter Guds byrd på vor Frues 
dag til kyndelmisse.

*) jf. nf. 369 samt indledningen i Dipi. Dan. til nr. 366, hvor notitsen om slettelsen i 
Niederstadtbuch af denne samt af andre gældsposter er anført.

1366. 6. februar. Bruxelles. 367
Wenceslav af Böhmen, hertug og Johanna, hertuginde af Luxemburg, 

Lothringen, Brabrant og Limburg tillader magistraten og borgere i staden 
‘s-Hertogenbosch at købe et fed i Skåne af kongen af Danmark og hvert år 
indsætte en foged sammesteds.

Original i ‘s-Hertogenbosch.

Wenceslav af Böhmen, af Guds nåde hertug og Johanna af den samme 
nåde hertuginde af Luxemburg, af Lothringen, af Brabrant, af Lim
burg og markgrever1) af det hellige (romerske) rige, gør vitterligt for alle 

folk, at vi til gengæld for den gode og mangeartede tjeneste, der ofte er ydet 
os og vore forgængere af vor stad ‘s-Hertogenbosch, og på grund af den tje
neste, som de fortsat skal yde os og vore efterfølgere, har givet magistra
terne 2) og de gode mænd i vor forskrevne stad ‘s-Hertogenbosch vor tilladelse 
og vort samtykke til og med dette brev på vore og vore efterfølgeres vegne 
giver vor tilladelse og vort samtykke til, at de hos kongen af Danmark må 
købe og erhverve til vor forskrevne stads behov et sted og et fed i Skåneland, 
hvor vore forskrevne og de til enhver tid værende magistrater i ‘s-Hertogen- 
bosch årligt må indsætte og beskikke en foged, der skal dømme på det for
skrevne fed og sted i alle sager, som man er pligtig at pådømme, og det efter 
vor stadsret i ‘s-Hertogenbosch, ligesom andre stæder og folk, som har er
hvervet fed i det forskrevne land, dømmer og plejer at dømme efter deres
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lands ret, på det vilkår, at denne forskrevne foged årligt uden argelist skal 
gøre omhyggeligt regnskab for alle forseelser og sager over for vore magistra
ter i ‘s-Hertogenbosch til behov for vor forskrevne stad. Til overholdelse af 
dette har vi hængt vore segl under dette brev. Givet i Bruxelles den sjette dag 
i februar i det Herrens år 1365 efter bispedømmet Cambrai’s tidsregning 3).

*) under Wenceslavs og Johannas fællesherredømme hørte bl. a. markgrevskabet Ar- 
lon; forholdet er anderledes opfattet i DRB III 6 nr. 191 note 1. - 2) gengiver sehe- 
penen = scabini; om deres stilling jf. DRB II 5 nr. 168 note 2. - 3) d. v. s. at årets be
gyndelse regnedes fra langfredag, der i 1366 faldt på den 3. april.

368 1366. 23. februar. Avignon.
Pave Urban 5. s rundskrivelse til de tyske ærkebisper og deres lydbisper, til 

de tyske fyrster samt til kong Valdemar af Danmark om at støtte biskop 
Petrus af Lissabon i det hverv 1), paven har pålagt ham i forbindelse med det 
forestående rigsmøde i Tyskland.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

*) det omtalte hverv står i forbindelse med den diplomatiske forberedelse af Karl 4.S 
intervention i de italienske forhold til fordel for paven, jf. Analecta Vaticano-Belgica 
IX, Lettres d’Urbain V bd. I 778 nr. 1688-90, samt Böhmer-Huber, Regesta Imperii 
355 nr. 4348a,379 nr. 4646a og 516 nr. 109-112. Kong Valdemar nævnes ikke senere i 
forbindelse med denne sag.

369 1366. 24. februar.
Ridderen Johan Hummersbüttel og væbneren Hartvig Hummersbüttel 

erklærer at have modtaget 630 mark lybsk af Markvard og Johan Rutensten, 
Johan Krowel og Johan Horborg og beder om, at indførelsen om gældsfor
holdet i Niederstadtbuch i Lübeck må blive slettet.

Registratur i Lübeck (19. årh.).

Johan Hummersbüttel, ridder, og Hartvig Hummersbüttel, væbner, brødre, 
erklærer at have modtaget 630 mark lybsk af rådsherren Markvard Ru

tensten og hans broder Johan Rutensten, af Johan Krowel og Johan Horborg, 
og beder om, at indførelsen om gælden i Niederstadtbuch må blive slettet x). 
1366 24. februar.

*) jf. nr. 366 note 1.
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1366. 27. februar. Ahus. 370
Ærkebiskop Niels af Lund bevidner, at Peder Mogensen af Vallosa, ridder, 

har skødet alt sit gods i Vastra Hoby til herr Åge Ingvarsen af Bjårsjdholm, 
ridder.

Original i rigsarkivet.

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

Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at i det 
Herrens år 1366 fredagen efter apostlen St. Mathias’ dag mødte for os i vort 
herberg i Åhus herr Peder Mogensen af Vallosa, ridder, og afhændede og 
skødede alt sit godt i Hoby, som han havde fået med sin elskede hustru fru 
Kristine Jensdatter, med agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og 
tørt, rørligt og urørligt, og med alle deres tilliggender, med hvilke navne de 
end opregnes, til herr Åge Ingvarsen af Bjårsjoholm, ridder, og hans rette 
arvinger, at besidde med rette evindelig, idet han forpligtede sig og sine ar
vinger til selv eller ved sine arvinger at hjemle samme herr Åge og hans ar
vinger nævnte gods og at frigøre det for krav, fravinden og tiltale fra alle, 
hvem det end måtte være. Til bevis for og vidnesbyrd om denne skødning er 
vort segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet ovennævnte år, dag og 
sted.

1366. 13. marts. Avignon. 371
Pave Urban 3. meddeler Herman v. Rostock, kannik i Lübeck og kyndig i 

kanonisk ret, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 1) ‘til 
fordel for dig, hans elskede kapellan’, reserverer ham en dignitet med eller 
uden sjælesorg ved kirken i Lübeck, selv om den er den største næst efter den 
biskoppelige, og man plejer at besætte den efter valg, og uanset at han sidder 
inde med kanonikater med præbender i Lübeck og Bremen samt provstiet ved 
kirken i Bücken i Bremen stift. Herman skal dog, når han har opnået dig- 
niteten i Lübeck, opgive provstiet i Bücken.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1 jf. supplik (33) i nr. 40. Samme dag udfærdigedes indførelsesbrev til fordel for 
Herman, stilet til bispen af Trieste og til dekanen og kantoren i Bremen.
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372 1366. 15. marts.
Erik Ebbesen bemyndiger Godeke Møntmester til at stille krav om udleve

ring af de af rådet i Lübeck beslaglagte kister og deres indhold.

Registratur i Lübeckarkivet (19. årh.).

Erik Ebbesen bemyndiger Godeke Møntmester til at kræve og modtage 
sine af rådet i Lübeck beslaglagte og på dets befaling fra Herbert Kules 

herberge bortførte kister med de deri indeholdte genstande. 1366 den 15. 
marts.

373 1366. 24. marts. Åbenrå.
Hertug Henrik af Slesvig tilstår hansestæderne ret til at bjærge deres gods 

ved skibbrud i hertugdømmet.
Original i Lübeckarkivet.

Henrik, af Guds nåde hertug af Slesvig, til alle, der får dette brev at se 
eller hører det læse, hilsen og alt godt.

Vi erkender med dette brev og vil, at det skal være klart for såvel nu
levende som fremtidige, at vi efter forudgående moden overvejelse og med 
vore tro mænds samtykke og vilje har tilstået og skænket og med dette brev 
tilstår og skænker de af os elskede borgere og købmænd i nedenfor anførte 
stæder, nemlig Lübeck, Rostock, Stralsund, Bremen, Hamburg, Kiel, Wismar, 
Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard og Kolberg og alle, som sammen med 
dem er indbefattet i eller på en hvilken som helst måde vides at være ind
befattet i deres retslige fællesskab, som på folkesproget kaldes den tyske 
‘hanse’, al sand frihed - at gælde til evig tid - på strandbredderne i alle om
råder og lande under vor herlighed eller vort hertugdømme, som vi har i 
vor magt, eller som enhver anden på vore vegne har i sin magt, med hensyn 
til alt skibbrudent gods, på folkesproget kaldet ‘vrag’ eller fund på havet’ 
eller med hvilket navn det end benævnes, i overensstemmelse med dansk 
rets vilkår, som har følgende ordlyd x): (1) Hvis mænd fra fornævnte stæder 
måtte lide skibbrud - hvad Gud afvende - i områder eller lande under vor 
nævnte herlighed eller vort hertugdømme, eller deres skibbrudne gods, ‘vrag 
eller fund på havet’, eller med hvad navn det benævnes, driver i land, eller 
det bliver slået ind på vore strandområder, skal de selv kunne bjærge dette 
gods eller lade det bjærge ved andre og frit uden nogen hindring bruge det
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efter deres vilje. (2) Men hvis de mangler hjælp eller arbejdere, da skal foge
den sammesteds hjælpe dem og tillade, at de for deres egne penge - gyldige 
og fyldestgørende - lejer folk, som kan hjælpe dem med at bjærge og bevare 
dette gods. (3) Hvis fremdeles noget skibbrudent gods kommer i land eller 
bliver slået ind på områder eller lande under vor fornævnte herlighed eller 
vort hertugdømme, og mændene omkommer eller drukner, skal fogeden i 
nabolaget eller den, der har magten på det sted, lade sådant gods bjærge 
og samle det i hob og med gode mænds vidende lade alt det gods, der således 
er bjærget og samlet i hob, anbringe i den nærmeste kirke, ligesom han skal 
anordne, at alt, som måtte forefindes der, optegnes skriftligt, og han skal i 
troskab opbevare det til brug for arvingerne og til deres hånd eller til deres 
hånd, som med rette vil kunne kræve eller forlange det, når blot de inden år 
og dag ved brev fra deres stæder, der, hvor de er borgere, beviser, at de er 
sande arvinger til dette gods, eller at de med rette kan kræve det; til dem skal 
sådant gods uden nogen hindring frit overgives, efter at der er givet arbej
derne rimelig løn for arbejdet. Og for at denne vor tilståelse eller gave ikke 
skal kunne antastes eller ophæves af nogen, men forblive fast og urokkelig 
til evig tid, har vi ladet vort segl hænge under dette brev i nærværelse af vore 
tro og mægtige mænd, de berømte herrer Lyder Limbæk og Jens Dunk, rid
dere, og Henneke Tegemad og adskillige andre troværdige vidner i denne 
sag. Forhandlet på vor borg Åbenrå i det Herrens år 1366 dagen før den 
hellige jomfru Marie bebudelse.

*) jf. nr. 328 note 1.

1366. 8. april. 374
Elav Jensen pantsætter sin gård i Krogsager og tre landbosteder til Karl 

Mikkelsen for 10 mark sølv.

Afskrift i vidisse i rigsarkivet.

Elav Jensen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, 
såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg i 

sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser, den gode mand Karl 
Mikkelsen for 10 mark sølv, nemlig Toursmønt, i sterlinger og i lybske pen- 
ninge, gode og gængse, som fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger af 
mig eller mine arvinger til nu førstkommende mortensdag. Herfor pantsætter
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jeg ham med dette brev min gård i Krogsager, på hvilken jeg personligt bor, 
tillige med tre landbosteder, på hvilke Jens Eskilsen, Jens Ubbesen og Jens 
Jul bor, med alle tilliggender, nemlig agre, enge, skove, græsgange og fiske
vande, tørt og vådt, intet undtaget, på det vilkår, at hvis nævnte 10 mark 
sølv ikke bliver betalt til ovennævnte termin, da forpligter jeg mig og mine 
arvinger til årligt at yde og levere ham eller hans arvinger ni øre korn i 
Randers i de tre kornsorter, nemlig tre øre rug, tre øre byg og tre øre havre, 
indtil gården lovligt indløses fra ham eller hans arvinger, uden at det på 
nogen måde fradrages i gældens hovedstol. Fornævnte korn skal ydes hvert år 
inden pinse, med den tilføjelse, at i hvilket som helst år jeg måtte svigte med 
hensyn til begge dele, nemlig med hensyn til korn og penge, da skal for
nævnte gods tilfalde ham eller hans arvinger til evig og retmæssig besiddelse, 
som var det lovligt solgt og skødet. Ydermere forpligter jeg med dette brev 
mig og mine arvinger til at frigøre og frit at hjemle ham og hans arvinger for
omtalte gods for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd herr Peder 
Albertsen, ridder, og Albert Albertsen. Givet i det Herrens år 1366 onsdag i 
påsken.

375 [1366. 14. april]1).
Hertug Barnim 3. af Pommern-Stettin meddeler kejser Karl 4., at kong 

Valdemar af Danmark, de pommerske hertuger og biskop Johan af Kammin 
er rede til at støtte ham mod hertug Albrecht 2. af Mecklenburg.

Samtidig afskrift i Schwerinarkivet.

Med forudskikket erklæring om i oprigtighed at stå til tjeneste og i skyl
dig underdanighed over for alle slags befalinger.

Vor allernådigste herre. Vi gør Eders kongelige majestæt ved dette brev 
bekendt med og underretter Eder om, at den høje fyrste og herre Valdemar, 
de Danskes konge, har sendt den højbårne mand, vor onkel2), greven af 
Delmenhorst, til os; han har gennem denne anmodet os om, at vi på hans 
vegne skulde føre klage og oplyse Eders nåde om, at Mecklenburgeren på 
ingen måde sørgede for at holde det løfte, han har givet, og den cd, han tid
ligere har aflagt til ham; i den anledning udbad han sig den nåde af Eders 
majestæt, at I i dette anliggende nådigt vilde værdiges at hjælpe ham med 
hensyn til bevarelsen af hans ret; ligeledes bad han om, at hvis Eders nåde
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skulde værdiges at begive sig til disse egne, I da vilde meddele ham, hvor han 
skulde give møde for Eder og med hvilken våbenmagt; han tilbyder bered
villigt på dette punkt at underkaste sig Eders vilje. I skal ydermere vide, at så
ledes som I har underrettet vor fætter hertug Bugislav 3) om, at han skulde 
lade den opståede og verserende strid mellem hans broder 3) og hans og vore 
fætre4) stille i bero fra nu af og til førstkommende pinsedag5), således er 
han i dette anliggende rede til at adlyde Eders befaling med den største omhu 
og være Eders vilje til behag. Ligeledes oplyste han os om, at der var opstået 
strid mellem Eders kejserlige majestæt og Mecklenburgeren, og at denne 
havde pådraget sig Eders vrede. Efter at have hørt dette hidkaldte vi de Dan
skes herre konge, vor fætter hertug Bugislav, herr bispen af Kammin6) og 
vore øvrige venner og tilhængere og gav disse underretning herom; og de var 
og er stadig rede til på Eders vegne at angribe samme Mecklenburger og give 
Eders vrede mod ham større vægt. Af denne grund begav han sig til Eder 
personlig 7) til skade for de Danskes herre konge, vor fætter hertug Bugislav, 
vor fætter bispen af Kammin og os og til skade, fortræd og tynge for vore 
øvrige venner. Derfor bønfalder vi Eders nåde såre indtrængende om, at I 
ikke værdiges at slutte nogen endelig aftale med ham, uden at I forinden er 
underrettet om vore synspunkter, eftersom vi ikke har forset os; thi vi for
venter alle en nåde fra Eders side, også fordi han ofte har tilbudt os alle et 
meget hæderligt og sømmeligt forlig, hvilket vi for Eders skyld ikke har villet 
gå ind på. Ligeledes skal I, stormægtige kejser, vide, at Mecklenburgeren har 
holdt grevinden af Schwerin 8) fangen - og han gør det stadig den dag i dag 
- idet han vil fratage hende hendes livgeding. Ydermere angående at Eders 
nåde har bedt os om, at vi redebont skulde søge at yde bistand til markgrev
skabet og Eders officialer sammesteds 9) og opfylde Eders påbud og henstil
linger, så har nu de, der kaldes v. Wedel, taget vore mænd i Eders officialers 
og høvedsmænds tjeneste til fange, af hvilke de har sat nogle i stokken og 
plyndret andre. Ligeledes har Dobreg v. Osten, ridder, boende i Driesen, som 
var Eders håndgangne mand i markgrevskabet10), og som nu har forladt 
markgrevskabet og stillet sig under Polens konge 11), underholdt flygtninge fra 
Eder og fra vor onkel, hertugen af Schweidnitz12), og han underholder dem 
stadig; han har dertil ved dag og nat plyndret markgrevskabet, udplyndret 
vor fætter hertug Bugislav, vor fætter bispen af Kammin 13) og os, samt taget 
nogle, som ved mandsed var knyttet til alle os nævnte til fange, medens de, 
som nævnt, var i Eders og Eders mænds tjeneste 14), og sat dem i stokken og 
afskattet dem i penge. Endvidere angående det, at Eders nåde ved anden



Nr. 376 19. april 1366 268

lejlighed har ladet os vide, at I om kort tid havde til hensigt at komme til disse 
egne15), så ser vi med overordentlig glæde hen til Eders ankomst, idet vi 
inderligt beder om, at I vil oplyse os om Eders opholdssted, hvis Eders maje
stæt ikke i løbet af kort tid kommer til disse egne; der vil vi, hvis det be
hager Eders nåde, fuld af omsorg besøge Eder, stormægtige kejser, personlig 
sammen med vor fornævnte berømmelige fætter. Gud bevare Eder rask i 
lange tider. Givet i Stettin tirsdag efter søndag Quasi modo geniti.

Bamim, af Guds nåde hertug af Stettin, Pommern og Kassubien.

*) brevet er tidligere i Mekl. UB. XIV nr. 8476 dateret til 1358, men af de følgende 
noter 7, 9, 10, 14 og 15 fremgår, at det må være udstedt i 1366. - 2) slægtskabsforhol
det ukendt. - 3) Bugislav 5. (død 1374) og Vartislav 5. (død 1392) af Pommern- 
Wolgast. - 4) Bugislav 6. og Vartislav 6., sønner af Bamim 4. af Pommem-Wolgast 
(død 1365), som var broder til de under3) nævnte. Brevskriveren Bamim 3. af Pommern- 
Stettin (død 1368) bruger ’fætter’ i videre betydning. Deres fælles stamfader var Bar
nim 1. (død 1278). - 5) 24. maj. - 6) Johan, søn af hertug Erik 1. af Sachsen-Lauen- 
burg. - 7) hertug Albrecht 2. vides i januar 1358 og marts-april 1366 at have opholdt 
sig i Prag hos kejseren, jf. Mekl. UB. XIV nr. 8447 og Strecker 136. - 8) Mechtilde, 
enke efter grev Otto 1. af Schwerin (død 1356). Hendes fangenskab omtales ikke i 
andre kilder. - 9 ved en arveoverenskomst af 1363 og ved en traktat af 1365 med 
markgrev Otto af Brandenburg havde kejser Karl fået fodfæste i Brandenburg med 
ret til for seks år at styre landet, jf. Strecker 194. - 10) Dobreg v. d. Osten var endnu 
1361 15. juli aduocatus i markgrevskabet, jf. Mekl. UB. XV nr. 8921. - 11) Kasimir 3. 
(død 1370). - 12) Bolko (død 1368). - 13) bispens moder var Elisabeth, datter af Bu
gislav 4. af Pommem-Wolgast, jf. også note 6. - 14) jf. note 9. - 15) af et brev af 1366 
10. juni, udstedt af rådet i Lübeck, ses, at kejseren havde stævnet det til møde i Tan
germünde i Brandenburg, Lüb. UB. III nr. 565.

376 1366. 19. april.
Hertug Erik den yngre af Sachsen-Lauenburg kvitterer stæderne Lübeck, 

Rostock og Stralsund for 300 mark til kongen af Danmarks skrivere for ud
færdigelsen af fredsdokumenterne.

Original i Lübeckarkivet.

Vi Erik, af Guds nåde hertug af Sachsen, af Engern og af Westfalen, er
klærer og bevidner offentligt med dette brev, at vi af de forstandige 
mænd, rådmændene i stæderne, nemlig i Lübeck, Rostock, Stralsund, har 

modtaget og fuldt ud oppebåret tre hundrede mark lybske penninge til brug 
og rådighed for herr Roder og herr Niels Ruser og de andre skrivere hos vor 
herre kongen af Danmark, nemlig som vederlag for brevene om udsoningen 
mellem vor fornævnte herre, kongen, og stæderne; og vi lader disse fornævnte
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stæder være kvit og fri for disse tre hundrede mark på vore og de fornævnte 
skriveres vegne. Derfor har vi til vitterlighed om disse punkter hængt vort 
segl under dette brev. Givet år 1366 efter Guds byrd den anden søndag efter 
påske.

1366. 19. april. 377
Prior Niels tildeler Heila og Birgitte, nonner i Dalum kloster, det gods, de 

har fået på Fyns landsting.
Notits hos Hamsfort (efter afskrift af Stephanius).

Idet Herrens år 1366.........den 19. april tildelte prior Niels nonnerne Heila 
og Birgitte i Dalum kloster det gods, der var blevet..*) dem på Fyns 
landsting.

x) et ord mgl. i Stephanius’ afskrift af Hamsfort, antagelig scotata (skødet) eller, 
som SRD. foreslår, adiudicata (tildømt).

1366. 23. april. Prag. 378
Kejser Karl 4. pålægger kongerne af Danmark, Sverige, Norge og Polen 

samt hertugerne af Stettin og Mecklenburg på hans vegne at værne ærke
bispen af Riga og hans kirke i deres strid med den tyske orden i Livland x).

Original i Krakow.

J) allerede 1366 7. maj mæglede højmesteren Winrich v. Kniprode et forlig mellem 
ærkebispen af Riga og den tyske orden i Livland, hvorved striden bragtes ud af ver
den, Bunge II 747.

1366. 24. april—10. juni1). 379
Werner Blengow, Nicolaus Schutow og Johan Korin lover staden Rostock 

skadesløsholdelse i anledning af en indgået forpligtelse i forbindelse med et 
ophold på det lybske fed i Skåne.

Notits i Rostockarkivet.

Werner Blengow, Nicolaus Schutow og Johan Korin lovede, at de vil 
holde staden2) skadesløs for det løfte, den har aflagt for deres skyld 
til de herrer rådmænd i Lübeck og deres foged, som omkring St. Mikkels dag 

optrådte på deres vegne og oppebar penge af gæsterne, som lå på deres fed.

!) indført under 1366 mellem disse to datoer. - 2) Rostock.
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380 1366. 2. maj.
Optegnelse om, at Guido de Cruce, ‘det apostoliske sædes nuntius og kol

lekter i Sveriges, Danmarks og Norges riger’ har indbetalt 1121 floriner, der 
er indsamlet ‘i hans nævnte kollektorområde’.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

381 1366. 3. maj—4. juni1). Lübeck.
Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Peter Spegel skylder Eggert 

Rosenveld 100 mark lybsk, som skal betales i Falsterbo.
Niederstadtbuch i Lubeck.

Man skal vide, at Peter Spegel, skipper, var til stede ved bogen og er
kendte, at han skylder Eggert Rosenveld 100 mark lybsk, der ven

skabeligt skal betales ham førstkommende dag for den hellige jomfru Marias 
himmelfart 2) i Falsterbo i Skåne i sølvpenninge, for hvilke han håndgribeligt 
pantsatte ham en ubehæftet fjerdedel af den kogge, som han var fører af.

*) notitsen er indført mellem de anførte dage. - 2) 15. august.

382 [1366. Før 7. maj]1)«
Ærkebiskop Fromhold af Riga fremsætter under en proces med den tyske 

orden i Livland krav om, at ‘det forlig (jf. DRB II 5 nr. 318), som er bragt 
i stand af herr Isarn, salig ihukommelse ærkebiskop af Lund, og det, som er 
indeholdt deri, virkningsfuldt overholdes’.

Afskrift i Konigsbergarkivet.

!) processen sluttede med et forlig 1366 7. maj, Bunge II 747 nr. 1033.

383 [1366]1). 10. maj. Lund.
Ærkebiskop Niels af Lund beder borgmestre og rådmænd i staden Lubeck 

om at medvirke til, at et af ham udstedt gældsbrev, som Godskalk Bredeveld 
har deponeret i Lubeck, bliver frigivet, da det er indløst.

Original i Lubeckarkivet.
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Vi Niels, af Guds barmhjertighed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, 
hilser Eder, såre vise og indsigtsfulde mænd, de herrer borgmestre og 
rådmænd i staden Lübeck, inderligt med Vor Frues søn Jesus Kristus.

Vi beder Eder indstændigt om, hæderværdige mænd, til hvem vi nærer fuld 
tillid, at I virkningsfuldt med råd og dåd vil medvirke til, at vort brev, som 
Godskalk Bredeveld, borger i Gent, har deponeret i Eders stad, og som den 
herre dekan i Lund tidligere har rejst krav om og ladet beslaglægge samme
steds, frit tilbagegives og tilbageleveres til os eller vore befuldmægtigede, som 
ei skikket til Eder, navnlig fordi denne Godskalk Bredeveld stedet for vor herre 
og konge har hævet hele hovedsummen tillige med skadesløsholdelse, og fordi 
han på sin tro frit har lovet uden hindring at levere dette vort brev tilbage til 
os eller til herr bispen af Lübeck i vort navn, således som det tydeligt inde
holdes i de kvitteringer og offentlige dokumenter, som herr dekanen tidligere 
har vist Eder. Vi beder Eder for vor skyld handle venskabeligt og omhygge
ligt i denne sag, hvilket vi ønsker med glæde og i hengivenhed at gøre os for
tjent til i alle henseender over for Eder og Eders. Måtte Eders hæder altid leve 
i Herren. Skrevet i Lund under vort sekret femte søndag efter påske.

*) angående dateringen jf. nr. 385.

1366. 12. maj. 384
Rådet i Reval vidimerer et brev af Erik, hertug Valdemar af Jyllands søn, 

af 1311 30. marts om et gældsforhold.
Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Göttingen).

Vi borgmestre og rådmænd i Reval til alle, der får dette brev at se eller 
hører det læse, hilsen evindelig med Gud.

Vi erkender og erklærer offentligt med dette brev, at vi har set et brev af 
den berømmelige fyrste Erik, hertug Valdemar af Jyllands søn, beseglet med 
hans segl, hvis ordlyd er denne: Vi Erik, søn af herr Valdemar, af Guds nåde 
hertug i Jylland (o. s. v. = DRB II 6 nr. 336). Til vidnesbyrd om denne vidi- 
mering er vor stads segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1366 
tirsdagen i gangdagene 1).

*) de tre dage før Kristi himmelfart.
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385 1366. 20. maj.
Borgmestre, magistrater og rådmænd i Brügge beder borgmestre og råd

mænd i Lübeck om at foranledige, at et af ærkebispen af Lund udstedt gælds
brev på 2000 guldfloriner, som er deponeret hos to borgere i Lübeck, frigives 
til fordel for deres medborger Nicolaus Hauweschilt og udleveres til dennes 
befuldmægtigede Johan Zonnebalch.

Original i Lübeckarkivet.

Borgmestre, magistrater1) og rådmænd i byen Brügge i Flandern til de 
forstandige og agtværdige mænd, vore elskede venner borgmestrene og 

rådmændene i staden Lübeck, venskabelig hilsen.
Vor elskede bymand Nicolaus Hauweschilt har givet møde for os og har 

forklaret, at et bestemt gældsbrev, i hvilket den ærværdige fader i Kristus og 
herre herr ærkebispen af Lund har lovet nævnte Nicolaus samt Godskalk 
Bredeveld at ville betale 2000 guldfloriner i ret vægt, af bestemte personer er 
anbragt i Eders medborgeres Johan Junges og Henrik v. Lestens varetægt; 
og samme vor bymand forsikrer, at halvdelen af denne gæld tilkommer ham. 
Derfor anmoder og beder vi Eder indtrængende om, gode mænd, at I vil til
kalde fornævnte Johan og Henrik, og, når de har givet møde for Eder, belære 
dem på en sådan måde, at de ufortøvet overgiver og udleverer nævnte gælds
brev til Johan Zonnebalch, nærværende brevviser, som optræder i vor nævnte 
bymands navn og i hans ærinde, idet I ved vore bønners mellemkomst vil 
handle på en sådan måde og i et sådant omfang, som I måtte ønske, at vi 
skulde gøre for Eder i et lignende eller vigtigere tilfælde. Og denne Nicolaus, 
vor bymand, har i vor nærværelse indsat fornævnte Johan Zonnebalch som 
sin befuldmægtigede og særlige sendemand i dette anliggende, idet samme 
vor bymand har givet og tilstået nævnte Johan, hans befuldmægtigede, fuld
magt og særligt mandat til at bede om, oppebære og modtage fornævnte 
gældsbrev eller halvdelen af nævnte gæld, til at føre forhandlinger for at opnå 
og få det, til at kvittere og erklære for kvit angående det, som han oppebærer 
og modtager, og til at give og tilstå kvitteringsbrev og til at gøre alt andet, som 
vor nævnte borger vilde gøre eller kunde og skulde gøre, hvis han personligt 
tog del i ovennævnte, og vor bymand vil under pantsættelse og forpligtelse af 
alt sit gods nu og i fremtiden anse alt det for gyldigt, godt og ukrænkeligt, 
som hans nævnte befuldmægtigede i denne sag og denne sag vedrørende 
måtte forhandle om, foretage sig, udbede sig, modtage og kvittere. Skrevet 
under nævnte by Brügges segl den 20. maj i det Herrens år 1366.

*) se DRB 2. rk. V nr. 168, note 2.
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1366. 26. maj. Avignon. 386
Pave Urban 3. tillader biskop Henrik af Roskilde at lade en dertil egnet 

præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder biskop Henrik af Roskilde hilsen o. s. v. Vi giver 
gerne velvilligt samtykke til Dine fromme bønner og indrømmer Dig 
nådigt, hvad der bidrager til at skaffe Dig fred og ro. Da det nu, således som 

det fra Din side er forebragt 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, x) har Du ydmygt bønfaldet os om at værdiges at 
forsyne 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 be
stemmelse 2), som foreskriver, at kun bisper kan foretage det, hvorfor denne 
bestemmelse ingenlunde skal gælde efter et tidsrum af tre år. Givet i Avignon 
den 26. maj i vort fjerde pontifikatsår.

*) i sin supplik, jf. Dipi. Dan., begrundede bispen det med henvisning til sin alder 
og sin svaghed. - 2) jf. DRB III 2 nr. 172 note 1.

1366. 27. maj. 387
Biskop Bertram af Lübeck vidimerer ærkebiskop Peder Lunds brev af 1337 

6. juli om vragretten.

Original i Lübeckarkivet.

Bertram, af Guds nåde biskop af Lübeck, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Vi erkender med dette brev til vidnesbyrd, at vi har set og undersøgt et 
brev af den ærværdige fader i Kristus og herre herr Peder, ærkebiskop af 
Lund og Sveriges primas, som var ustunget, uskrabet, ufordærvet og ubeska
diget i enhver henseende, aldeles umistænkeligt og beseglet med hans eget 
segl, hvis ordlyd ord til andet indeholdes i det følgende: Peder, af Guds mis
kundhed ærkebiskop af Lund (o. s. v. = DRB II 12 nr. 36). Til klart vidnes
byrd om denne vor vidimering har vi ladet dette brev bestyrke med vort 
segl. Givet i det Herrens år 1366 onsdagen i ugen efter pinse.

3. række. VII. — 18
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1366 30. maj, Reg.Dan. nr. *2593 og Rep. nr. 2791, se 1366 6. juni, 
nr. 390 og 391.

388 1366. 4. juni.
Toste Turesen af Östra Vram, ridder, bemyndiger Peder Larsen, forstan

der for helligåndshuset i Lund, til at skøde en øde gård i Malmø til Niels Er
landsen, kannik i Lund.

Afskrift i Lundebogen.

r fe '■oste Turesen af Östra Vram, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen 
JL med Gud.

Alle skal vide, at jeg har givet den gode mand Peder Larsen, forstander 
for helligåndshuset i Lund, fuldmagt og uindskrænket myndighed til for et 
beløb på 10 skilling grot, som jeg erkender fuldt ud at have oppebåret, at 
afhænde og skøde en øde gård i Malmø til den hæderlige mand herr Niels 
Erlandsen, kannik i Lund, og til at oplade den til hans hånd, hvilken gård 
ligger vest for den gård, som tilhører Jens, kaldet Kviksølv, indvåner samme
steds, og hvilken jord jeg ifølge arveretten har erhvervet med min hustru. 
Desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og fri samme herr 
Niels Erlandsen og hans arvinger nævnte jord, at besidde med rette evindelig. 
Til vidnesbyrd om denne forpligtelse og anerkendelse er mit segl hængt under 
dette brev. Givet i det Herrens år 1366 på dagen for Kristi legemsfest.

389 1366. 5. juni.
Rådet i Ribe meddeler rådet i Lübeck, at drosten Klaus Limbæk har be

myndiget sin tjener Peder Hatting til at kræve den kogge tilbage, som Thomas 
Nannesen uden hans vidende har afhændet.

Original i Lübeckarkivet.

Borgmestre og rådmænd i staden Ribe til de hæderværdige mænd og om
sigtsfulde herrer borgmestre og rådmænd i staden Lubeck i ønsket om 

fortsat fremgang i venskab, tjenstvillighed og ære.
I skal vide, at den strenge og agtværdige mand herr Klaus Limbæk, ridder, 

drost hos den berømmelige fyrste, de Danskes herre konge, i vor nærværelse 
har udnævnt, indsat og beskikket sin tjener Peder Hatting1) som sin sande
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og lovlige befuldmægtigede og særlige sendemand i den sag eller de sager, 
som han rejser eller agter at rejse mod Thomas Nannesen angående en kogge, 
der tilhørte nævnte herr Klaus, og som, idet denne herr Klaus var fuldstæn
digt uvidende herom, blev afhændet af samme Thomas, idet han giver og 
tilstår sin nævnte befuldmægtigede fuldmagt og særligt mandat til at rejse 
klage og føre forsvar, til at kræve og fravriste sin ovennævnte kogge fra nævnte 
Thomas eller fra enhver anden, der ulovligt sidder inde med den, idet han 
anerkender og godkender alt, hvad der bliver forhandlet eller foretaget i denne 
sag eller noget punkt denne sag vedkommende af hans nævnte befuldmæg
tigede. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det 
Herrens år 1366 dagen efter Kristi legemsdag.

i) jf. nr. 331.

1366. 6. juni. 390
Hemming Tuesen af Bjælkerup, væbner, pantsætter sit gods i Valby, Hem

me shøj, Hulby og Bonderup til Ebbe Jakobsen.

Original i rigsarkivet.

Hemming Tuesen af Bjælkerup, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen 
med Gud.

I skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser, 
den gode mand Ebbe Jakobsen for 13 mark lødigt sølv og 2 skilling grot, som 
fuldt ud skal betales ham eller hans rette arvinger af mig eller mine rette ar
vinger til førstkommende St. Mortens dag. For disse penge pantsætter jeg 
ham med dette brev mit gods, som lovligt er tilskødet mig af en mand ved 
navn Frederik og hans søster Katerine, rette arvinger efter en Niels Brun - 
god ihukommelse - på Sjællands landsting til evig besiddelse, hvilket gods i 
Slagelse herred består af en gård i Valby med 3 øre skyld jord, som Peder 
Thomsen for tiden bebor, fremdeles en gård i Hemmeshøj med en fjerding 
skyldjord, som Niels Jensen for tiden bebor, fremdeles i Hulby en gård med 
en fjerding skyldjord, nu en ødegård, fremdeles i Bonderup en toft, som Peder 
Gerversen for tiden bebor, med agre, enge, græsgange, skove, fiskevande og 
alle de øvrige tilliggender hertil, vådt og tørt, hvilket gods jeg eller mine rette 
arvinger skal indløse fra samme Ebbe eller hans rette arvinger for fornævnte
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sum penge og ikke for nogen anden værdi til St. Mortens dag på den betin
gelse, at hvis jeg svigter med betalingen af fornævnte pengesum til fornævnte 
termin, skal samme Ebbe Jakobsen eller hans rette arvinger årligt nyde frug
terne og afgifterne af nævnte gods, uden at de skal fradrages i gældens hoved
stol, indtil det, som ovenfor sagt, lovligt indløses til fornævnte termin, med 
den yderligere bestemmelse, at i det år, da samme gods lovligt indløses, skal 
landgilden af samme gods for det år frit tilfalde nævnte Ebbe eller hans rette 
arvinger tillige med fornævnte pengesum. Yderligere forpligter jeg mig og 
mine arvinger til at fri og hjemle fornævnte Ebbe fornævnte gods, frit for 
krav fra hvem som helst, indtil det, som ovenfor sagt, lovligt indløses. Til 
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhø
rende de velbyrdige mænd, herrerne Jakob Oluf sen og Oluf Lunge, riddere. 
Givet i det Herrens år 1366 lørdagen efter den hellige trinitatis søndag.

391 [1366]1). 6. juni.
Kong Valdemar 4. Atterdag beder borgmestre, rådmænd og hele borger

skabet i Lübeck om at udbetale mandeboden for Markvard Westensee til 
Hartvig Westensee.

Original i Lübeckarkivet.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, med 
forudskikket hilsen i Herren.

Vi vil, at I, hæderværdige mænd og gode herrer borgmestre, rådmænd og 
hele borgerskabet i staden Lübeck, skal vide, at vi på det tidspunkt, da Kon
rad Brüggeman sidst skiltes fra os, ikke kunde give ham noget svar angående 
fyldestgørelsen for Markvard Westensees død, eftersom det på det tidspunkt 
ingenlunde stod os klart, hvem der med rette skulde oppebære fyldestgørelsen 
for hans død. Men efter at samme Konrad var taget af sted fra os, mødtes vi 
med den berømmelige fyrste herr Henrik, af Guds nåde greve af Holsten, 
ved hvilken lejlighed og af hvem vi forstod, at Hartvig, søn af Busche 
Westensee, skulde oppebære boden og fyldestgørelsen for den dræbte. Der
for beder vi om, at I venskabeligt betaler denne med rette skyldige fyldest
gørelse og bod til fornævnte Hartvig Westensee og til ingen anden. Skrevet 
lørdagen efter trinitatis under vort sekret, der er fæstnet til bagsiden.

i) jf. nr. 429.
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1366. 18. juni. 392
Magistrater og råd i Dordrecht giver rådet i staden Lübeck en redegørelse 

for de gældsforpligtelser, der har medført, at Thomas Nannesen og Peder 
Hatting har afhændet deres kogge til Martin Rasseborg fra Danzig.

Original i Lübeckarkivet.

agistrater og råd i byen Dordrecht til alle dem, der skal se eller høre 
dette brev læse, specielt til de hæderlige, vise og forstandige herrer i 

rådet i staden Lübeck hilsen og en sandfærdig underretning i al venlighed og 
gunst.

Vi meddeler Eder, at mange gode mænd, både borgere og ellers gode, 
ærlige og pålidelige købmænd og mæglere, er kommet for os i det samlede 
råd, hvilke i åbenbar sanddruhed og ved deres ed har fremført og bevidnet 
over for os, at Martin Rasseborg fra Danzig i tidligere tid var i England og 
der lånte Thomas Nannesen og Peder Hatting tolv pund grot. Og de samme 
Thomas og Peder havde da i England en kogge, af hvilken de solgte masten 
til Martin for en aftalt sum penge. Derfor gav de Martin et åbent brev om 
disse tolv pund grot og om at levere masten, når de kom på denne side af 
havet, nemlig når de tilsammen kom til Dordrecht med en kullast. Og da de 
havde solgt (lasten) og var fri, da krævede Martin at få sine penge, således 
som hans brev indeholdt, og masten. Før Martin fik disse penge eller masten, 
så bortfragtede fornævnte Thomas og Peder imidlertid denne kogge til en vis 
Jan den Stocker med hans kompagniskab til en færd til Reval; og han gav 
denne Thomas og Peder hele deres fragtbeløb for det salt, som var i koggen. 
Dette erfarede Martin og forlangte da at få sine penge og sin mast, som det 
er skrevet foran; det lod sig ikke gøre for ham. Da kom han med sin vært x) 
for vor domstol i Dordrecht og påklagede, at hans aftale ifølge hans breve 
ikke lod sig realisere for ham. Og de gode folk stævnede denne Thomas og 
Peder for sig til svar, hvilke kom for os og over for ham vedgik aftalen og bre
vet, således som skrevet foran. Der sagde de gode folk til dem, at de sammen 
med deres værter på begge sider skulde holde møde i overværelse af gode skip
pere og købmænd - hvilket de gjorde - for at komme til forlig. Der blev de 
på begge sider enige om, at Martin gav dem masten for seksten pund grot, 
idet gælden blev lagt oven på de første penge. Da blev de ham skyldig otte 
og tyve pund grot, og dem lovede de at give Martin, før de sejlede fra lan
det; og da koggen var lastet, krævede Martin sine penge; og de sagde, at de 
havde dem ikke. Da forhørte de sig hos Martin, om han vilde vente med
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pengene, til de kom på den anden side af havet. Det var Martin ikke indstillet 
på at gøre og vilde fortsat have pengene, før koggen skulde sejle; derimod 
vilde befragterne af sted med deres gods, hvilket ikke kunde lade sig gøre for 
dem på grund af belastning med gæld og mangel på mandskab og proviant, 
så at Thomas, den ene af koggens skippere, forsvandt en fem-seks dage. Det 
var købmændene meget utilfredse med og talte med den anden skipper, Peder 
Hatting, om at gøre koggen klar. Han svarede, at han ikke var mægtig hertil 
uden sin fælle, han kunde ikke uden videre sælge koggen. Da tilkaldte han 
Thomas, sin fælle, og de blev begge enige om, at de skulde sælge Martin 
Rasseborg den ene halvdel af denne kogge og befragterne den anden halvdel; 
hele koggen med alt dens tilbehør for halvfjerds pund grot og med klar og 
tydelig formuleret aftale, i hvilken de begge har lovet at garantere denne 
kogge mod alle krav, som man plejer med frit gods, hvilket mange gode folk 
overværede og var til stede ved i vor by 2), og hvorom gode og sikre aftaler 
og breve uden nogen argelist er givet og vel aftalt. Til vidnesbyrd herom, 
eftersom disse retssager er forebragt os så klart med gode folks vidnesbyrd 
og disse retssager er foregået så klart og åbenbart i vor by, så har vi efter 
gode folks bøn til vidnesbyrd om sandheden heraf beseglet dette åbne brev 
med vor bys segl til vitterlighed om sagen i det Herrens år 1366 torsdagen før 
St. Hans dag ved midsommer.

*) som fuldborger kunde denne optræde for sin gæst i retten. - 2) dette skete i maj 
1365, jf. nr. 421.

393 1366. 18. juni.
Margrete Nielsdatter, enke efter Ingemar Karlsen, sælger en gård i Bjåre- 

sjô til ridderen Åge Ingvarsen af Bjarsjoholm.
Original i rigsarkivet.

Margrete Nielsdatter, enke efter Ingemar Karlsen - god ihukommelse - 
til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg for halvtreds mark 
i nye skånske penninge har solgt og lovligt afhændet en mig tilhørende gård 
i Bjåresjo til den velbyrdige mand, nærværende brevviser herr Åge Ingvarsen 
af Bjarsjoholm, ridder, på hvilken gård Oluf Låle bor, og til hvilken der lig
ger et halvt bol, med agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt, 
rørligt og urørligt, og med dens øvrige tilliggender, med hvad benævnelser
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de end kan opregnes, indtil de fire markeskel. Derfor forpligter jeg mig og 
mine arvinger til at tilskøde og hjemle fornævnte herr Åge Ingvarsen og 
hans arvinger nævnte gård med alle dens tilliggender som ovenfor anført, når 
vi anmodes derom, og til at frigøre den mod og fra krav og tiltale fra hvilke 
som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige 
med segl tilhørende de velbyrdige mænd og herrer David Andersen, Jens 
Pedersen, riddere, Åge Absalonsen, guardian i Ystad, Mads Konstantinsen, 
Lars Mus og Jakob Absalonsen. Givet i det Herrens år 1366 dagen efter 
abbeden St. Bodulvs dag.

1366. 18. juni. 394
Eringisl Ebbeson pantsætter gods i Halland og Kind til Henrik Snakenborg. 
Afskrift i det svenske rigsarkiv,

Eringisl Ebbeson hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindeligt med 
Gud.

Jeg kundgør med dette brev for alle, at jeg for 100 lødige mark purt sølv 
efter kølnsk vægt har pantsat til den hæderlige og ærlige mand Henrik Sna
kenborg tre gårde i Ostro i Dagsås sogn, fire gårde i Troinge i Vinberg sogn 
i Halland, noget gods i Gotshult og fem gårde i Bjdrkås i Kind med alt, hvad 
der ligger dertil, inden gærde og uden gærde, nær og fjern, med oldenskov, 
møllestrøm og fiskeri, intet undtaget, på det vilkår, at hvis jeg ikke indløser 
det fornævnte gods for de fornævnte 100 lødige mark purt sølv efter kølnsk 
vægt - og ikke i nogen anden værdi - inden nu førstkommende St. Mortens 
dag, da skal det fornævnte gods tilhøre fornævnte Henrik Snakenborg til evig 
eje. Og jeg afhænder det fornævnte gods fra mig og mine arvinger til for
nævnte Henrik Snakenborg og hans arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit 
segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, 
herr Magnus Sture, min morbroder, herr Jons Oddeson, riddere, og Lars 
Bjornsson, lagmand i Våstergotland. I det Herrens år 1366 dagen efter ab
beden og bekenderen St. Bodulvs dag.

1366. 23. juni. 395
Optegnelse om udbetaling af 8 floriner til sommerbeklædning til hver af 

pavens 13 pønitentiarer, deriblandt til Bent fra Danmark.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.
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396 1366. 24. juni. Lübeck.
Reces af hansedagen i Lübeck (udtog/

Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

Idet Herrens år 1366 på St. Hans dag var rådmændene fra søstædeme for
samlede i Lübeck; fra Lubeck: de herrer Johan Pertzeval, Herman v. 
Wickede, Jakob Piesko  w, Segebod Crispin, Bernhard Koesveld og Bernhard 

v. Oldenborg, fra Hamburg: de herrer Heine Hoyers, Tideman Uppenperde, 
Bertram Horborg og Hartvig v. Hachede, fra Rostock: de herrer Arnold 
Kröpelin og Johan v. Kyritz, fra Stralsund: Herman v. Rode, Bertram Wulf- 
lam, Wenemar Bukhom og Engelbert Dalwitz, fra Wismar: Andreas Bukow, 
Johan Manderow, Johan Gletzow og Didrik v. Rampen, fra Greifswald: de 
herrer Heine Wruk og Nicolaus Granzow, notar, fra Kolberg: de herrer Ber
told Pretemin og Henrik Wulf, fra Kiel: de herrer Johan Lange, Herman 
Schreye, Nicolaus Rike og Nicolaus Halveploch, fra Visby: herr Henrik v. 
Flandern, fra Riga: herr Johan Bolte, fra Dorpat: herr Johan v. Lippe, fra 
Reval: herr Albrecht v. Verden, fra Stockholm: Johan Hundebeke; og de 
gennemdrøftede de nedennævnte artikler.

(I).........x)
(2) Dernæst lod herr Henrik, greve af Holsten, stæderne mane gennem sine 

udsendinge, idet han bad om, at der måtte blive ydet ham nogen erstatning 
for de tab, som han led i striden, og på grund af hans fangne søster2), idet 
han tilføjede, at der var aftaler med ham herom. Stæderne svarede, at der 
ikke for nogen af dem stod noget klart vedrørende særlige aftaler; de har 
ligeledes ikke lovet at yde ham noget, eftersom det tilkom kongen af Sve
rige 3); de har dog manet for ham og i alle forhold, hvor de kunde, talt hans 
sag som deres egen.

(3-4).......... 4)
(5) Desuden bad herr Johan Walraven, borgmester i Danzig, på højme

sterens vegne om, at ingen skulde købe det gods, der for nylig i Øresund var 
blevet frataget dem fra Preussen, og ingen skulde give lejde til sådant gods 
og til dem, der havde røvet det; for det andet bad han om kopier af forligs
brevet 5) med kongen af Danmark. Begge dele blev bevilget.

(6-13).......... 6)
(14) Fremdeles, at de, som har opgivet deres borgerskab i krigens tid, ikke 

skal optages som medborgere i nogen af de fornævnte stædcr.
(15) Fremdeles, at de, som i krigens tid mod stædernes forbud er rejst til 

Skåne, ikke skal begunstiges eller værnes på tinge af stæderne; ej heller skal
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de have lov til at ligge i Skåne eller nogetsteds på feddene, og med navns 
nævnelse drejer det sig om dem fra Ribnitz, Wolgast, Wollin, Kammin, 
Greifenberg, Treptow, Riigenwalde, Stolp og Grevesmiihlen 7).

(16-24).......... 8)
(25)....Rostockemes beløb for udfriede fanger efter den sidste afreg

ning 9) og for rejser til Vordingborg og Nykøbing og for kongens brev 1377 
mark og 1 o skilling lybsk.........

(26-32).......... i«)

*) § 1 handler om Stcttins forhold til borgen Borgholm og bidraget til krigen. - 2) jf. 
DRB III 6 nr. 337 § 34. - 3) meningen er, at grev Henrik ikke havde været stæder- 
nes, men kong Magnus’ høvedsmand, jf. Hanserec. I s. 299. - 4) § 3 handler om en 
klage fra grev Adolf af Holsten angående overgreb fra Hamburgs side og § 4 om 
Rostocks og Kiels krav på andel i den af Hamburg opkrævne pundtold. - 5) jf. nr. 
328. - 6) § 6-7 handler om fredløshedsdomme i Bremen, § 8 om appel fra hansekon- 
toret i Novgorod, § 9 om Visbys og de preussiske stæders rettigheder i Flandern, § 10 
om de samme stæders sejlads på Zwijn, § 11 om, at kun hanseborgere må nyde hanse- 
privilegieme, § 12 om, at oldermanden i Flandern og i Bergen skal være hanseatisk 
borger og § 13 om, at kun hanseater må besøge Novgorod. - 7) som ikke var medlem
mer af hanseforbundet, jf. DRB. III 6 nr. 297 § 4 og ovf. nr. 317 § 9. - 8) § 16 
handler om, at ingen hanseat må købe vraggods eller røvet gods, jf. ovf. nr. 317 § 12, 
§ 17 om, at ingen må give lejde til fredløse, § 18 om ledelsen af borgen Borgholm, 
§ 19 om overholdelse af bødkerrullen fra 1321, § 20-21 om borgere fra Rostocks gælds
forhold, § 22 om lybsk vraggods i Stade og § 23 om sejladsen på Zwijn. - ®) § 25 
handler først og fremmest om hanseatemes udgifter i forbindelse med besættelsen af 
Borgholm. Rostocks andel heri er 561 mark og 11 skilling. Den sidste afregning, der 
omtales, fandt sted 1364 22. september, jf. Hanserec. I 304 nr. 354 og ovf. nr. 150 - 
10) § 26 handler om hanseforhold i Novgorod, § 28-29 og 32 om hanseforhold i 
Bergen, § 27 om forholdet til landsherrerne og § 30-31 om et hanseatisk meUemvæ- 
rende med Hamm.

1366. 24. juni. Lübeck. 397
Hansestæderne beder kong Håkon 6, af Norge om at udvirke, at der ydes 

erstatning for tre skibe som er blevet taget af hans mænd, idet de henviser 
til kongens nylige løfte i Vordingborg om velvillig behandling af hansekøb- 
mændene.

Afskrift i Liibeckarkivet.

Hansestædemes rådmænd, dags dato forsamlet i Lübeck, til den høje 
fyrste og glorrige herre herr Håkon, Sveriges og Norges konge, deres 

oprigtigt elskede velynder, med oprigtig vilje til at være Eder til behag og til 
tjeneste i et og alt.
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Vi tager anledning til med dette brev at erklære over for Eder, stormægtige 
og ærværdige konge, hvem vi særligt elsker, at nogle af vore købmænd, stedet 
for os alle, under alvorlig klage har meddelt os, at I og Eders mænd tidligere 
har berøvet dem tre skibe med gods; det ene, tilhørende skipperen lille Arnold, 
og det andet, tilhørende Grawetop x) af Rostock, tog Torkil Barun i indløbet 
til Gethekør, det ene i vinterhalvåret 1362-63, det andet i vinterhalvåret 
1363-64, men det tredie, tilhørende Angelbek, tog Eders vasaller forrige år 
i Zuderwiderholm. Derfor beder vi Eder inderligt og indstændigt, stormæg
tige og ærværdige konge, med dette brev om, at I vil have Gud, retfærdig
heden og Eders kongeværdigheds hæder for øje samt, at vi skal kunne tjene 
Eder af vor egen fri vilje, og at I derfor vil værdiges at udvirke og anordne, 
at fornævnte gods gives tilbage til omtalte købmænd eller på anden måde 
erstattes dem i venskab og ufortøvet, i betragtning af, at der i de privilegier, 
som Eders forgængere har givet hansekøbmanden, er tilstået dem de friheder, 
at købmændene fra de tyske hansestæder, hvis der - hvad ikke ske - skulde 
opstå strid eller fjendskab mellem Eder og nævnte stæder, endnu et år og dag 
i Eders rige og i alle dets områder skal nyde sikkerhed og have garanti for 
levnedsmidler, liv og gods, hvilken tilsvarende rettighed købmændene fra 
Eders land skal have i fornævnte stæder. Og vi beder Eder om, at I også vil 
værdiges at udvirke dette - at ovennævnte gods gives tilbage eller i det mind
ste erstattes - i erindring om de ord, som I sagde til nogle rådssendemænd, 
der nylig stedtes for Eder i Vordingborg: at I altid vilde befordre og på intet 
punkt forulempe os og vore. Derfor er det vort ønske, hæderværdige konge, 
at I værdiges at føre disse Eders ord ud i livet, idet I ikke gør fornævnte pri
vilegier magtesløse, men træffer Eders anordninger på en sådan måde, at vi 
virkningsfuldt kan mærke Eders nåde og velvilje mod os og vore. Til gengæld 
vil vi befindes at være end mere tilbøjelige til at tjene Eder, ærværdige konge, 
og være Eder til behag. Vi beder om, at I vil tilstille os et velvilligt og nådigt 
svar. Givet i det Herrens år 1366 St. Hans dag under Lubeckernes segl, som 
vi alle bruger for nærværende.

*) jf. DRB III 6 nr. 297.

1366 24. juni, Reg.Dan. nr.*2597, udelades i DRB.: stæderne i den lybske 
og visbyske trediedel skriver til de preussiske stæder om en forordning 

af Brtigge angående besejlingen af havnen i Zwijn.
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1366 24. juni, Reg.Dan. nr. *2598 udelades i DRB.: stædeme i den lybske 
og den visbyske trediedel skriver til Novgorod om interne hanseatiske 

handelsforhold.

1366. 24. juni. Lübeck. 398
Hansestædernes rådmænd, forsamlet i Lübeck, erklærer Didrik Sasse, bor

ger i Wismar, fri for den anklage, nogle H ambur gkøbmænd har rejst mod 
ham, ‘fordi han, mens krigen mellem de Danskes herre konge og os stod på, 
i strid mod vore forbud og pålæg er rejst til eller har besøgt Skåne’, da han 
har aflagt ed på at være uvidende om forbudet.

Original i H amburgarkivet.

1366. 24. juni. 399
Peder Ludvigsen, ridder, af står alt sit gods i Svensmarke og andetsteds på 

Møn til herr Mads Falster.
Original i rigsarkivet.

Peder Ludvigsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle skal vide, at jeg med dette brev til gengæld for, hvad jeg med rette 
skylder nærværende brevviser, herr Mads Falster, af står og oplader ham og 
hans rette arvinger alt mit gods i Svensmarke og hvor som helst ellers på Møn, 
idet jeg giver ham fuldmagt til at indløse fornævnte gods for fornævnte 
pengesum til ovennævnte terminer (!) og til at råde over det til eget tarv. 
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl til
hørende de gode mænd herr Jens, abbed i Ringsted kloster, Ingvar Nielsen, 
ridder, Peder Lang, Jakob Mus, væbnere. Givet i det Herrens år 1366 på 
St. Hans dag.

1366. Omkr. 24. juni1). 400
Rådet i Reval beder borgmestre og råd i Stralsund om ikke at give frit 

lejde til Lydeke Meye, der i uære har mistet sit borgerskab i Reval og er 
flygtet derfra ‘og er faret med løgne til kongen af Danmark og til hans fogeder 
og har klaget over store forurettigelser, som borgerne i Reval skal have begået
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mod ham, i hvilket de er uskyldige. Dog tror de mere på hans løgne end på 
sandheden hos gode folk for den fordels skyld, de derved kan opnå; og han 
har ladet sig give lejde i stædeme Stralsund, Rostock, Lübeck, for, hvorhen 
han kommer, at udspejde folket, og han tilføjer os stor skade’.

Liber de proscriptis i Stralsund Stadtarchiv.

*) indført 1366 omkring St. Hans.

401 [1366. Efter 24. juni]1).
[Rådet i Lübeck] beder [de preussiske stæder] undskylde, at det gennem 

sine rådsudsendinge har fremstillet det, som om striden med kong Valdemar 
om afgifterne af gæsterne på fedene i Skåne var endeligt bilagte, eftersom 
kongen på ny har rejst disse krav.

Afskrift i Thornarkivet.

I øvrigt skal I med hensyn til de penge, der er taget fra gæsterne, der ligger 
på feddene, vide, at vor foged i form af lån har frigjort disse penge hos 

kongen og hans mænd, idet han stillede garantier for pengene ved et fyldest
gørende brev, således at hvis vore forhandlinger førtes igennem til et resultat, 
skulde pengene derefter være frie. Og således skete det i nærværelse af her
tugen af Sachsen og andre af hans råder, hvor kongen lod vore udsendinge, 
der var udsendt sammestedshen, og som førte forhandlingerne til en afslut
ning, være kvit og fri for samme penge, fordi brevet om forliget besegledes 2). 
Og samme vore udsendinge tilforordnede i overensstemmelse med, hvad kon
gen bad om, derhos en udsending, som fulgte kongen, til hvem han vilde 
give en ny formulering af fornævnte brev, og at medloverne skulde være 
kvit3). Men da vore udsendinge i mellemtiden vendte tilbage og på det tids
punkt, da vore rådsudsendinge stadig var i Preussen, stillede kongen atter 
krav om fornævnte penge og manede garanterne på ny og påførte dem store 
tab, hvorfor vi tre gange har sendt vore udsendinge til kongen og for øje
blikket har vore udsendinge hos ham. Derfor beder vi om, at I har vore med- 
rådmænd, som har sagt Eder, at de penge var kvit, undskyldt for dette; thi 
hvis det var forblevet i overensstemmelse med, hvad kongen havde sagt, vilde 
vi gerne have set dette. Hvad der altså hænder os i fornævnte sag, efter at 
vore udsendinge er vendt tilbage, vil vi gerne og velvilligt underrette Eder 
om. Lev vel.
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x) brevet har rimeligvis været udfærdiget af Lübeck, jf. nr. 462, og er en tilføjelse 
til afskriften af traktaten 1365 22. november, nr. 328, som recessen 1366 24. juni, nr. 
396 § 5 lovede Danzig vilde blive tilstillet højmesteren (og hans stæder). — 2) jf. nr. 
328 og 376. - 3) d.v.s. de i fogedens brev nævnte garanter.

1366. 30. juni. København. 402
Kong Håkon 6. af Norge slutter våbenstilstand med staden Kampen og til

lader staden at handle på hans lande, så længe den står ved magt. ‘Givet i 
København i det Herrens år 1366 på apostlen St. Paulus’ mindedag’.

Original i Kampenarkivet.

1366. 10. juli. 403
Testamente af Jakob Jermer, kannik i Lund.

Original i det svenske rigsarkiv.

I faderens og sønnens og den helligånds navn. Idet jeg Jakob Jermer, kan
nik i Lund, betænker menneskelivets vilkår, som vor skrøbelighed til sta

dighed gør anskuelig for den, som fra selve livets begyndelse er underkastet 
dødens magt, ønsker jeg, nær livets afslutning, men mens jeg endnu er i fuld 
besiddelse af talens og hukommelsens brug og er karsk på sjæl og legeme, at 
sørge for min sjæls frelse, hvorfor jeg opsætter og anordner mit testamente 
over det gods, Gud har forundt mig, på følgende måde. For det første testa
menterer jeg til bygningsfonden ved kirken i Lund, hvor jeg vælger min grav, 
fem mark skånsk. Fremdeles til samme kirkes bygningsfond mit gods i Stävie 
i Räng sogn til højtideligholdelse af min årtid en gang om året i koret i Lund, 
idet de derfra hidrørende afgifter skal fordeles på den i kannikernes bog tid
ligere antegnede måde1). Fremdeles til min såre kære herre herr Niels, af 
Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, mit forgyldte sølvbælte og en 
guldring med en grøn sten. Til provsten i Lund et horn. Til dekanen samme
steds et horn. Til ærkedegnen sammesteds en bog, som kaldes Johannes Be- 
leth2), som herr Jakob, fordum ærkebiskop i Lund, har givet mig. Frem
deles til herr magister Mogens to pund korn. Fremdeles til herr Jon Sakstorp 
en bog, som kaldes Mandagotus 3), en sølvske og en guldring med en ‘lubbe- 
sten’ 4). Fremdeles til herr Niels Pose et sølvbælte, en skilling grot, min kor
hue med min bedste overklædning5). Fremdeles til herr Svend Sakstorp en
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sølvske. Fremdeles til herr Jens Henriksen en kommentar til 4. bog af dekre- 
talerne6). Fremdeles til herr magister Hemming, ærkedegn i Roskilde, en 
guldring. Fremdeles til herr Jakob Povlsen, min herre ærkebispens kansler, 
Guidos prædikener 7) i rødt læderbind. Fremdeles til herr Peder Simonsen en 
bog i papir, som kaldes Jacob 8). Fremdeles til herr Lars, præst, min vikar, et 
lille breviar. Fremdeles til herr Ebbe, præst ved St. Povl i Lund, to pund byg. 
Fremdeles til herr Jens, præst ved St. Budolfi sammesteds, en halv mark 
penge, Fremdeles til konventet i Allehelgensklostret nær Lund en halv mark 
penge. Fremdeles til dominikanerkonventet i Lund en halv mark penge. Til 
broder Niels Jermer sammesteds fem mark penge. Fremdeles til franciskaner
konventet i Lund en halv mark penge. Til nonnekonventet sammesteds en 
mark penge. Til fru priorinden sammesteds en skilling sterling. Til min søster 
Margrete, nonne sammesteds, den bedste seng, jeg har, med sengeklæder og 
en guldbroche. Til de spedalskes hus i Lund en halv mark penge. Til hellig
åndshospitalet sammesteds lige så meget. Fremdeles til St. Nikolaj kirke i 
Lund en mark penge. Til præsten sammesteds en halv mark penge. Til kirke
tjeneren sammesteds to øre penge. Fremdeles til St. Mikkels kirke i Lund en 
halv mark penge. Til præsten sammesteds to øre. Til kirketjeneren samme
steds en øre penge. Fremdeles til min kirke i Åsum en mark penge. Til herr 
Bent, præst, en prædikensamling i sort indbinding. Til kirketjeneren samme
steds to øre penge. Fremdeles til Margrete Jenses en mark penge. Fremdeles 
til Niels Jermer, søn af Thomas, en blå kjortel med hætte. Fremdeles til Ger
trud, samme Thomas’ datter, alle mine nye brogede klædninger. Fremdeles 
til Alferth, tonsurklipper, et pund malt. Til hans hustru Katerine et pund 
malt og tre får. Fremdeles til Anders Torkelsen et pund malt. Til hans hustru 
Juliane tre får. Fremdeles til hans søn Anders alle mine bøger, som ikke før 
er skænket bort, undtagen breviaret. Fremdeles til Ølrik, slagter, de penge, 
han skylder mig, nemlig fem skilling og otte grot. Til hans hustru Kristine 
tre får. Fremdeles til Ture Turesen en mark penge. Fremdeles til Margrete 
Tuesdatter tre får. Fremdeles til Margrete, Beddemans datter, min grønne 
klædning. Fremdeles til Konstantin en blå kjortel. Til hans hustru Gertrud 
tre får. Fremdeles til Bo Rask en mark penge og et pund byg. Til hans hustru 
Kristine tre får. Til drengen Jens Bosen en kjortel og hætte. Til Anders Raus 
tre mark penge. Til Peder Jensen, min svend, en halv mark sølv, som han 
skylder mig, fem mark penge, et sværd og en sadel. Fremdeles til Jakob Povl
sen, min svend, den kappe og kjortel, i hvilke jeg plejede at ride, seks mark 
penge og et sværd og sadel med bidsel. Til Anders Nielsen, min fordums køk-
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kenmester, og hans hustru Benedikte de tre og en halv mark penge, de skyldte 
mig. Fremdeles til Bent Henriksen en kjortel med hætte. Fremdeles til sogne
præsternes gilde i Lund en tønde Traveøl. Fremdeles til Jens Jyde et horn, 
som hans hustru har givet mig. Fremdeles til de fattige seks mark penge. 
Fremdeles til Thomas Bylting kjortel, hætte og støvler af hvidt klæde. Til 
eksekutorer af dette testamente og denne min sidste vilje indsætter jeg de 
hæderlige mænd, min fornævnte meget kære herre ærkebispen i Lund, de 
fornævnte herrer Jon Sakstorp og Niels Pose, kanniker i Lund, og min kære 
broder Thomas Jermer, idet jeg ydmygt beder dem ved Gud, at de udfører 
min i det ovennævnte udtrykte vilje således, som de mener, det vil være tjen
ligt for min sjæl. Til vidnesbyrd herom og til fastere forvaring er mit segl 
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1366 på kongen og martyren 
St. Knuds dag.

*) jf. C. Weeke: Lunde Domkapitels Gavebøger p. 36. Bestemmelserne er der ind
ført under 12. februar, men under 25. juli er der en krydshenvisning til denne notits 
med bemærkning om, at årtiden skal holdes denne dag, sikkert Jakob Jermers døds
dag. 2) Rationale divinorum officiorum af Johannes Beleth, jf. DRB III 5 nr. 109 
note 55. - 3) sandsynligvis Libellus super electione facienda af Guillielmus de Manda- 
goto, jf. ibid. note 21. - 4) jf. Du Cange s.v. Loppa: Gemma imperfecta (en ufuld
kommen ædelsten). - 5) ’overklædning’ gengivet efter super pellicium, en lang, hvid 
overklædning af linned tøj, ofte med meget vide ærmer, anvendtes som kor-klædning 
for lavere gejstlige og blev allerede fra 13. århundrede båret af den klerk, der bistod 
præsten ved alteret, jf. J. O. Arhnung: Roskilde Domkap. Hist, indtil 1416, p. 396. - 
6) jf. DRB III 2 nr. 280 note 1 og 20. - 7) jf. DRB III 3 nr. 17 note 3. - 8) ikke 
identificeret.

[1366]1). 16. juli. Brockenhurst. 404
Kong Edvard 3, af England takker grev Henrik 2. af Holsten for hans brev 

og den tilsendte falk og beder ham om at holde ham skriftligt underrettet 
‘med hensyn til nyheder og rygter, der fremkommer hos Eder og i Eders nabo
lande’. - ‘Givet under vort privaCsigil på vor manor Brockenhurst den 16. 
juli.’

Original på Gottorp.

*) tidligere dateret til 1356, men kong Edvard 3. ses kun i to perioder at opholde 
sig på Brockenhurst, nemlig 1361 6.-15. august og 1366 13.—15. juli og 6. august; bre
vet må derfor dateres til 1366, da han i 1361 i juli opholder sig skiftevis i Westminster 
og Henley.
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1366 21. juli, Acta Pont. VI 518 nr. 5149: Pave Urban 5. bevilger grev 
Henrik af Holstens ansøgning om tilladelse til at besøge det hellige land, 

udelades i DRB.

405 [1366. Omkr. 25. juli]1).
Rådet i Lübeck erklærer over for kong Valdemar 4. Atterdag, at det voks, 

som var om bord i det skib, som forliste ved Falster, tilhører Johan van der 
Weze og Wikman Tedinghusen, og beder om, at det må blive udleveret til 
staden Lübecks tjener Henrik, således som det var aftalt med Johan Alwers- 
torp, foged i Nykøbing.

Afskrift i Lübeckarkivet.

Rådmændene i staden Lübeck til den navnkundige og glorværdige fyrste 
. herr Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, ydmygt anbefa
lende sig med god vilje til at være til behag i alle forhold.

Vi ønsker, at Eders stormægtighed skal vide, at Johan van der Weze, ind
våner i vor stad, i vor nærværelse med sin ed har bekræftet, at de ti stykker 
voks, der var om bord i et skib, kaldet ‘holk’, som Henrik Schiphorst førte, og 
som den nærmest forbigangne skærtorsdag2) led skibbrud udfor landet Fal
ster, i sandhed tilhører ham og hans fælle Wikman Tedinghusen, ligeledes 
indvåner i vor stad, og at ingen fremmed har nogen part i nævnte voks. Der
for bønfalder vi Eders majestæt ydmygt og hengivent om, at I lader dette 
voks overgive til Henrik, vor tjener, nærværende brevviser, efter at en rimelig 
løn er holdt tilbage til arbejderne 3), således som magister Johan, vor notar, 
i Eders majestæts nærværelse kom overens om med Johan Alwerstorp, Eders 
foged i Nykøbing. Den glorrige Gud bevare Eder, stormægtige konge. Givet 
under vort segl.

*) brevet er indført i en kopibog (Cynnendorphs) umiddelbart forud for brevet af 
1366 25. juli, nr. 406; jf. også, at notaren magister Johan (Cynnendorph) nævnes i 
begge breve. - 2) 2. april. - 3) d.v.s. til dem, som har bjærget det skibbrudne gods.

406 1366. 25. juli1).
Rådet i Lübeck meddeler kong Valdemar 4. Atterdag, at det ikke har noget 

kendskab til, at en af deres medborgere Dapper skal have medvirket ved et 
overfald på kongens tjenere og bedyrer sin villighed til at være kongen til 
behag.
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Afskrift i Lübeckarkivet.

Rådmændene i staden Lübeck til den stormægtige og glorværdige fyrste 
herr Valdemar, de Danskes, Venders og Goters konge, ydmygt anbefa

lende sig til velvilligt og lydigt at være til behag i alt.
Magister Johan, vor notar, har tilkendegivet os, hvorledes det skal være 

forebragt Eder, stormægtige konge, at der blandt den ansamling, som ved en 
tidligere lejlighed tilføjede Eders tjenere tab og sår i Storebælt, skal have 
været en af vore medborgere, som skal hedde Dapper. Herom ønsker vi, at 
Eders majestæt skal vide, at denne handling var og stadig er os fuldstændig 
ukendt, og vi beder indtrængende og så hengivent, vi kan om, at I ikke i an
ledning af denne handling må nære en ildevarslende mistanke til os; thi vi 
agter overalt, hvor det er os muligt, virkningsfuldt at være Eders majestæt til 
behag, således som Detlev Mane, vor tjener, nærværende brevviser, mundtligt 
vil kunne klarlægge for Eder. Den glorrige Gud bevare Eder, stormægtige 
konge. Givet under vort segl.

1) dateringen står i håndskriftet som overskrift.

1366. 28. juli. Ålholm. 407
Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg, hans sønner hertugerne Henrik 3. og 

Magnus 1. formulerer i kong Albrecht af Sveriges navn en præliminær traktat 
med kong Valdemar 4. Atterdag.

Original i rigsarkivet.

Vi Albrecht, af Guds nåde konge af Sverige, erklærer offentligt med dette 
brev, at vi med hele riget Sveriges råd og samtykke har overladt og 
overlader alle disse lande, der står skrevet herefter, til ret arv og til evigt at 

bruges, besiddes og forblive hos vor kære broder kong Valdemar af Danmark 
og hos hans arvinger og hans efterfølgere og hos riget Danmark; og vi over
lader og henviser disse lande til ham, der står skrevet herefter, til ret arv og 
til evigt at forblive som sådan og henviser dem til ham til ret arvehyldning, 
nemlig følgende lande: hele Gotland med staden Visby og hele landet Värend 
og hele det land, der hedder Finnveden, og Kind og Mark og det hus, som 
man kalder Elfsborg, med den halve 0 Hisingen og hele det herred, i hvilket 
huset Elfsborg ligger. Men ligger Lödöse i det samme herred, så skal Lödöse

3. række. VII. — 19
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dog altid forblive ved riget Sverige og hos os kong Albrecht og hos vore 
arvinger og efterfølgere. Men hvis vi skulde have Elfsborg i vort værge, eller 
hvis det tilfalder os eller nogen på vore vegne, så skal vi uden nogen tøven og 
argelist overgive det til kong Valdemar af Danmark eller til den, hvem han 
vil skal have det, eller til den, hvem riget Danmark vil skal have det, hvis 
den fornævnte kong Valdemar af Danmark dør. Fremdeles overlader vi de 
fornævnte slotte og lande, nemlig Gotland med Visby, Vårend, Finnveden, 
Kind og Mark, Elfsborg med herredet, bortset fra Lodose, hvis det ligger i 
herredet, og det halve Hisingen, og dertil alle de slotte og alle de lande, som 
havde hørt til Sverige og som kong Valdemar af Danmark havde i sit værge 
den nærmest foregående pinse 1), til kongen af Danmark og hans arvinger og 
hans efterfølgere med al kongelig ret, med mandslen og med kirkelen så frit, 
som nogensinde nogen konge af Sverige har haft det, og vi skal hjemle dem 
disse lande og frigøre dem for krav fra os, fra vor fader, fra vore brødre og 
fra alle vore arvinger og fra alle vore undergivne, som bor, sidder eller op
holder sig i riget Sverige. Og hvis nogen vil hindre ham deri eller vil hindre 
hans efterfølgere deri eller vil hindre riget Danmark deri, skal vi fornævnte 
herrer hjælpe med at afværge det med al vor magt, i god tro og med over
holdelse af alle de grænser, som landene er beliggende indenfor, tørre og våde; 
og heri skal ingen være undtaget, bortset fra bispen af Våxjd - den, der er 
biskop eller bliver biskop der - han skal forblive ved riget Sverige. Men hvad 
han har inden for Vårend eller i de andre lande, som man nu overlader kong 
Valdemar af Danmark og riget Danmark, deraf skal han yde kongen af Dan
mark og hans rige Danmark det, hvad han er ham pligtig, svarende til, hvad 
andre gode bisper — salig ihukommelse — hans forgængere, har ydet af besid
delserne. Disse lande og disse slotte, som står skrevet her foran, med alle og 
enhver artikel og bestemmelse, som står skrevet her foran, har vi og rigs
rådet i Sverige med fri vilje og velberåd hu taget fra riget Sverige og har 
lagt dem til kongeriget Danmark, at besidde til evig tid uden nogen art af 
tiltale, således at disse fornævnte lande og slotte hverken af os eller af vor 
fader eller af vore brødre eller af vore arvinger eller af dem, der i riget Sverige 
er os underdanige, nogensinde skal blive krævet tilbage hverken med gejstlig 
ret eller med verdslig ret eller ved nogen slags fremgangsmåde eller påfund, 
som nu er udtænkt eller i fremtiden kan udtænkes. Og vi fornævnte kong 
Albrecht og vore arvinger og vore efterfølgere skal beholde og uindskrænket 
besidde hele riget Sverige bortset fra disse slotte og lande, som vi har overladt 
kong Valdemar af Danmark, således som det er skrevet foran og herefter;
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og vi fornævnte hertug Albrecht, Henrik og Magnus, hertuger, og vore ar
vinger og vore efterfølgere skal beholde og uindskrænket besidde hele hertug
dømmet Mecklenburg, hele grevskabet Schwerin og hele herskabet Rostock. 
Og derudover skal vi fornævnte kong Albrecht, hertug Albrecht, hertug Hen
rik eller hertug Magnus eller vore arvinger eller vore efterfølgere eller vore 
mænd aldrig efter denne dag fratage eller nedbryde eller på nogen måde 
fjerne noget slot eller land eller nogen afgift fra kong Valdemar af Danmark 
eller fra riget Danmark, hverken til vor egen nytte eller til riget Sveriges nytte 
eller til hertugdømmet Mecklenburgs eller til grevskabet Schwerins eller til 
herskabet Rostocks nytte eller til nogens nytte, hvilket kunde skade fornævnte 
kong Valdemar og hans arvinger og hans efterfølgere og kongeriget Danmark. 
Ligeledes forpligter vi os til, hvis der er nogen, det være hvem det være vil, 
der vil befatte sig med de samme lande eller de samme slotte, der står skrevet 
foran og herefter, eller vil rejse krav på dem eller vil foretage sig noget des
angående, så skal vi kong Albrecht med vor fader hertug Albrecht, med vore 
brødre Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, og med vore arvinger 
og med vore efterfølgere og med al vor magt og med hele riget Sveriges magt 
uden nogen argelist og tøven yde hjælp imod ham og fuldt ud med al vor 
magt udvirke og hjælpe til, at disse lande og disse slotte, der er skrevet foran, 
forbliver hos kong Valdemar af Danmark og hos hans arvinger og hos 
hans efterfølgere, og at de skal forblive hos kongeriget Danmark uden no
gen art af tvivl. Ligeledes forpligter vi kong Albrecht, hertug Albrecht, 
Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, os til, at vi og vore arvinger og 
vore efterfølgere og riget Sverige og alle vore mænd trofast med al vor magt 
skal fastholde besiddelsen af Halland, Varberg og af hele riget Danmark for 
den fornævnte hæderværdige fyrste kong Valdemar af Danmark og den 
samme kong Valdemars arvinger og efterfølgere. Ligeledes hvis vi fornævnte 
kong Albrecht eller vi hertug Albrecht, Henrik og Magnus, hertuger af Meck
lenburg, eller nogen på vore vegne har slotte eller befæstede steder eller lande 
i de fornævnte lande, som vi kong Albrecht har overladt kongen af Danmark, 
som det er skrevet foran og herefter, eller som hører til kongeriget Danmark 
eller til Halland, eller som efter denne tid tilfalder os, skal man overgive dem 
til kong Valdemar af Danmark, eller man skal uden tøven og argelist nedrive 
dem, så snart som de bliver overgivet til os eller vore, bortset fra det hus, 
som kaldes Elfsborg; det skal man ubrudt overgive kong Valdemar af Dan
mark, og det skal han og hans arvinger og hans efterfølgere beholde og be
sidde uindskrænket og frit; heri skal vi og vore arvinger og vore efterfølgere
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ikke hindre dem; og også bortset fra herskabet Rostock og alle slotte og lande, 
der hører og ligger til herskabet Rostock, hvilke vi fornævnte hertug Albrecht, 
Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, og vore arvinger og efterfølgere 
skal beholde og besidde uindskrænket og frit; heri skal vor fornævnte herre 
kong Valdemar og hans arvinger og hans efterfølgere ikke hindre os, bortset 
fra det, som vi og vore arvinger og vore efterfølgere er pligtige at yde vor for
nævnte herre kong Valdemar af Danmark og riget Danmark af det for
nævnte herskab Rostock; det skal vi yde ham. Ligeledes erklærer vi og lover, 
at vi fornævnte kong Albrecht skal lade kongen af Danmarks mænd blive ved 
deres ret og ved deres gods, som de har i riget Sverige, og som de med rette 
sidder inde med, på den måde, at de deraf skal yde os, hvad de med rette er 
pligtige at yde os. Har de noget at besvære sig over, skal de påkære det over 
for den herre, under hvem godset ligger. Fremdeles erklærer vi fornævnte Al
brecht, Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, at vi skal ratificere alle 
disse artikler, der står skrevet foran og herefter, inden førstkommende kyndel
misse. Den samme dag skal kong Albrecht komme med os hertug Albrecht 
og med sine garanter, der står skrevet foran og herefter, til Kalmar, og kong 
Valdemar skal lægge sig ind på den borg, der er bygget på Broms; og de skal 
på begge sider komme og lægge sig ind på den måde med begge parters rigs
råd. Hvis de kan finde frem til nogle artikler, der kan føre til evig fred mellem 
kongeriget Danmark og riget Sverige, skal de have bemyndigelse i det anlig
gende. Dog skal de alligevel under alle omstændigheder ratificere alle de afta
ler, der står skrevet foran og herefter. Fremdeles forpligter vi os på vor tro til, 
at vi ikke skal løslade kong Magnus af Sverige af det fængsel, hvori han sidder 
fanget, og ud af hvilket han aldrig skal slippe, førend han har givet den for
skrevne kong Valdemar af Danmark og hans arvinger og efterfølgere og hans 
rige Danmark sådanne garantier for de samme lande og slotte og for den 
fred, der står skrevet foran og herefter, så at den fornævnte kong Valdemar 
og hans arvinger og hans efterfølgere og riget Danmark er sikret derved. Frem
deles lover vi og forpligter os til, at vi ikke skal slutte nogen fred eller våben
stilstand med kong Håkon af Norge - bortset fra den aftale, der lyder på to 
eller i det højeste på tre år 2) - førend samme kong Håkon har givet den for
skrevne kong Valdemar af Danmark og hans arvinger og efterfølgere og hans 
rige sådanne garantier for de samme slotte og for de samme lande og for den 
samme fred, som står skrevet foran og herefter, så at den fornævnte kong Val
demar af Danmark og hans arvinger og hans efterfølgere og hans rige Dan-
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mark er sikret derved. Sker det også, at kong Håkon ikke over for kong Valde
mar af Danmark og riget Danmark opfylder de garantier på den måde, og det 
da af den grund kommer til krig mellem kong Håkon af Norge og kong Al
brecht af Sverige, så skal kong Valdemar af Danmark med al sin magt trofast 
være kong Albrecht behjælpelig mod kong Håkon og hans rige og mod alt det, 
han har, og kong Albrecht skal til gengæld være ham trofast behjælpelig med 
al sin magt, indtil kong Håkon har givet den garanti for slottene og landene 
og freden, som det står skrevet foran. Fremdeles forpligter vi os og vort rige 
Sverige og alle de lande, som vi nu har og som vi herefter kan få, til at holde 
og bevare en evig fred og en stadig fred med den fornævnte kong Valdemar 
af Danmark og hans arvinger og hans efterfølgere og hans kongerige Dan
mark, som vi aldrig skal opsige eller aldrig skal lade opsige, ej heller nogen på 
vore vegne eller på vort rige Sveriges vegne. Og alle disse forskrevne artikler 
skal aldrig brydes af os eller af vore arvinger eller efterfølgere eller af vor fader 
eller af vore brødre eller af deres arvinger ved nogen fremgangsmåde, der no
gensinde kan være den fornævnte konge eller hans arvinger eller hans efter
følgere eller hans kongerige Danmark til skade eller hindring. Men hvis der - 
hvad Gud forbyde - opstår nogen splid mellem riget Danmark og riget Sve
rige, så skal vore mænd på begge sider have magt til, at de bilægger den i 
mindelighed eller ved retskendelse. Og den forskrevne evige fred skal være 
ubrudt og skal forblive i kraft. Fremdeles lover alle vi fra Sverige, som står 
anført i dette brev og har hængt vore segl under dette brev 3), i god tro og på 
vor ære, at den, der efter denne konge, der nu er vor konge i Sverige, bliver 
vor konge i Sverige, skal give kong Valdemar af Danmark eller hans arvinger 
eller hans efterfølgere og kongeriget Danmark sådanne garantier for de slotte 
og lande og den fred, der står skrevet foran og herefter, som kong Albrecht 
og hans mænd og rigsrådet allerede tidligere har givet kong Valdemar og 
hans rige Danmark, og de garantier skal han uden tøven give inden det nær
meste halve år efter, at fornævnte kong Valdemar eller hans arvinger eller 
hans efterfølgere eller hans rige Danmark forlanger det. Fremdeles at over
holde og bevare evigt ubrudt alle og enhver af disse forskrevne artikler og 
punkter i alle måder og med alle bestemmelser, således som de står skrevet 
foran og herefter, uden nogen tøven og argelist, dertil forpligter vi os og vore 
arvinger og vore efterfølgere og vort hele rige Sverige. Fremdeles lover alle 
vi, der er anført foran og herefter, på vor tro og på vor ære sammen med 
vor kære herre kong Albrecht af Sverige. Fremdeles for i evig stadighed at
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overholde alle disse forskrevne artilder, så lover med os vor kære fader Al
brecht og vore kære brødre Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, 
de ærværdige fædre ærkebisper og alle bisper og alle kapitler og abbeder og 
alle kirkernes formyndere, der er prælater, og hele vort rige Sveriges råd og 
halvtreds riddere og væbnce, de bedste, der er bosiddende i Sverige, 
og ti af de bedste købstæder, der er i Sverige. Fremdeles skal vi kong Albrecht 
og vor fader hertug Albrecht og vor broder hertug Henrik og vor broder 
hertug Magnus og vore arvinger og vore efterfølgere i alle forhold vende alt 
til det bedste for den fornævnte kong Valdemar af Danmark og hans arvinger 
og være ham trofast sindet uden argelist, både inden for Danmark og 
udenfor, og inden for det, som han har og fremtidig vil få i de fornævnte slotte 
og lande i riget Sverige, nemlig Gotland med Visby, Värend, Finnveden, 
Kind og Mark, Elfsborg med det herred, hvori Elfsborg ligger, og det halve 
Hisingen og inden for alt det, som han den nærmest forgangne pinse havde 
i sit værge, således som det er skrevet foran. Fremdeles skal alle breve og alle 
aftaler, eder og alle løfter, som den fornævnte kong Valdemar og vi for
nævnte kong Albrecht og fornævnte Albrecht, Henrik og Magnus, hertuger 
af Mecklenburg, gensidigt før denne tid har givet hinanden, aftalt, besvoret 
eller lovet, forblive i fuld gyldighed og skal på ingen måde være krænket i 
medfør af disse nærværende aftaler eller breve, bortset fra det, som disse nær
værende breve indeholder. Og at fornævnte kong Albrecht og riget Sverige 
og vi Albrecht, Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, skal ratificere 
alle forskrevne artikler til de fornævnte tider på enhver måde, som det er 
skrevet her foran, det lover vi fornævnte Albrecht, Henrik og Magnus, her
tuger af Mecklenburg, og vore arvinger vor fornævnte herre kong Valdemar 
af Danmark og hans arvinger og riget Danmark i god tro med dette brev, 
under hvilket vi fornævnte Albrecht, Henrik, Magnus, hertuger, til vidnesbyrd 
om alt dette forskrevne, der er skrevet foran, har hængt vore segl, og som er 
givet på Ålholm i året 1366 efter Guds byrd tirsdagen efter den hellige apostel 
St. Jakobs dag.

x) 24. maj, da kong Valdemar begyndte krigen mod Sverige, jf. Reinhardt s. 369. - 
2) kendes ikke, men jf. omtalen i nr. 415. - 3) ingen svenske segl, men kun de meck- 
lenburgske hertugers findes under brevet. Om disses egenmægtige optræden i Ålholm 
på Sveriges vegne se Reinhardt s. 370 flg., Strecker s. 138 flg., Engstrom s. 110 flg. og 
Tägil s. 283 flg. En ratificering af disse traktater, affattede på Alholm, fandt aldrig 
sted.
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1366. 28. juli. Alholm. 408
Kong Valdemar 4. Atterdags genbrev til det foregående.
Original i Schwerinarkivet.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, er
klærer og bevidner offentligt med dette brev, at vi og vore arvinger og 
vore efterfølgere skal beholde og uindskrænket besidde - sammen med hele 

riget Danmark - disse slotte og lande, som står skrevet herefter, nemlig Got
land, hele landet med staden Visby, hele landet Värend, det land, der hedder 
Finnveden, det hus, der hedder Elfsborg, og det herred, i hvilket Elfsborg 
ligger, bortset fra Lödöse, hvis det ligger i samme herred, endvidere den halve 
0 Hisingen^ Kind og Mark og dertil alle de lande og slotte, som vi havde i 
vort værge den nærmest foregående pinse 1). Og derudover skal vi eller vore 
arvinger eller vore efterfølgere eller vore mænd aldrig efter denne dag fratage 
eller nedrive eller på nogen måde fjerne noget slot eller land eller nogen af
gift fra vor kære broder kong Albrecht af Sverige eller fra kongeriget Sverige 
eller fra hertug Albrecht, hertug Henrik og Magnus, hertuger af Mecklen
burg, eller fra hertugdømmet Mecklenburg eller fra grevskabet Schwerin eller 
fra herskabet Rostock, hverken til vor egen nytte eller til riget Danmarks 
nytte eller til nogens nytte, hvilket kunde skade fornævnte kong Albrecht og 
hans arvinger og hans efterfølgere og kongeriget Sverige eller hertug Al
brecht af Mecklenburg og hans børn og deres arvinger. Ligeledes forpligter 
vi os til, hvis der er nogen, det være hvem det være vil, der vil befatte sig 
med det samme rige Sveriges lande eller slotte eller vil rejse krav på dem eller 
vil foretage sig noget desangående, så skal vi kong Valdemar med vore ar
vinger og med vore efterfølgere og med al vor magt og med hele riget Dan
marks magt uden nogen argelist og tøven yde hjælp imod ham og fuldt ud 
med al vor magt udvirke og hjælpe til, at riget Sverige bortset fra disse lande 
og disse slotte, som kong Albrecht har overladt os, og som står skrevet foran, 
helt forbliver hos vor kære broder kong Albrecht af Sverige og hos hans ar
vinger og hos hans efterfølgere, og at det skal forblive hos kongeriget Sverige 
uden nogen tvivl. Ligeledes forpligter vi kong Valdemar os til, at vi og vore 
arvinger og vore efterfølgere og riget Danmark og alle vore mænd trofast med 
al vor magt skal fastholde besiddelsen af hele riget Sverige for den fornævnte 
hæderværdige fyrste kong Albrecht og hans arvinger og hans efterfølgere, 
bortset fra de slotte og de lande, som fornævnte kong Albrecht nu har over
ladt os, kong Valdemar. Og fremdeles skal vi kong Valdemar lade hertug
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Albrecht, Henrik og Magnus, hans sønner, hertuger af Mecklenburg, og deres 
arvinger forblive ved deres herredømme, nemlig ved hertugdømmet Mecklen
burg, ved grevskabet Schwerin og ved herskabet Rostock. Ligeledes hvis vi 
kong Valdemar eller nogen på vore vegne har eller efter denne tid får slotte 
eller befæstede steder eller lande i det fornævnte rige Sverige, undtagen dem, 
som kong Albrecht har overladt os, som det er skrevet foran, skal man over
give dem til kong Albrecht af Sverige, eller man skal uden tøven og argelist 
nedrive dem, så snart som de bliver overgivet til os eller vore mænd. Ligeledes 
hvis vi fornævnte kong Valdemar eller nogen på vore vegne eller efter denne 
tid får nogen slotte eller befæstede steder eller lande i det fornævnte herre
dømme, hvilke tilhører hertugerne af Mecklenburg, skal man overgive dem 
til fornævnte hertug Albrecht, Henrik og Magnus, eller man skal uden tø
ven og argelist nedrive dem, så snart de bliver overgivet til os eller vore. 
Ligeledes erklærer vi og lover, at vi fornævnte kong Valdemar skal lade kon
gen af Sveriges mænd forblive ved deres ret og ved deres gods, som de har i 
riget Danmark, eller i de slotte og lande, som kong Albrecht har overladt os, 
og som de med rette sidder inde med, på den måde, at de deraf skal yde os, 
hvad de med rette er pligtige at yde os. Har de noget at besvære sig over, 
skal de påkære det over for den herre, under hvem godset ligger. Fremdeles 
erklærer vi fornævnte kong Valdemar, at vi skal ratificere alle disse artikler, 
der står skrevet foran og herefter, inden førstkommende kyndelmisse. Den 
samme dag skal kong Albrecht sammen med hertug Albrecht, sin fader, og 
med sine garanter, der står skrevet foran og herefter, komme til Kalmar, og 
vi kong Valdemar skal lægge os ind på den borg, der er bygget på Broms; og 
vi skal på begge sider komme og lægge os ind på den måde med begge vores 
rigsråd. Hvis de kan finde frem til nogle artikler, der kan føre til evig fred 
mellem kongeriget Danmark og kongeriget Sverige, det skal de have bemyn
digelse til i det anliggende. Dog skal de alligevel under alle omstændigheder 
ratificere alle de aftaler, der står skrevet foran og herefter. Fremdeles for
pligter vi os og vort rige Danmark og alle de lande, som vi nu har, og som vi 
herefter kan få, til at holde og bevare en evig fred og en stadig fred med den 
fornævnte kong Albrecht af Sverige og hans arvinger og hans efterfølgere 
og hans kongerige Sverige, som vi aldrig skal opsige eller aldrig skal lade op
sige, ej heller nogen på vore vegne eller på vort rige Danmarks vegne. Og 
alle disse forskrevne artikler skal aldrig brydes af os eller af vore arvinger 
eller af vore efterfølgere ved nogen fremgangsmåde, der nogensinde kan være 
den fornævnte kong Albrecht af Sverige og hans arvinger og hans efterføl-
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gere og hans kongerige Sverige eller hans fader eller hans brødre eller deres 
arvinger til skade eller hindring. Men hvis der - hvad Gud forbyde - opstår 
nogen splid mellem riget Sverige og kongeriget Danmark, så skal vore mænd 
på begge sider have magt til, at de bilægger den i mindelighed eller ved rets
kendelse. Og den forskrevne evige fred skal være ubrudt og skal forblive i 
kraft. Fremdeles lover alle vi fra Danmark, som står anført i dette brev og 
har hængt vore segl under dette brev 2), i god tro og på vor ære, at den, der 
efter denne konge, der nu er vor konge i Danmark, bliver vor konge i Dan
mark, skal give kong Albrecht af Sverige og hans arvinger og hans efterføl
gere og kongeriget Sverige sådanne garantier for de slotte og lande og den 
fred, der står skrevet foran og herefter, som kong Valdemar og hans mænd 
og rigsrådet allerede tidligere har givet kong Albrecht og hans rige Sverige, 
og de garantier skal han uden tøven give inden det nærmeste halve år, efter 
at fornævnte kong Albrecht eller hans arvinger eller hans efterfølgere eller 
hans rige Sverige forlanger det. Fremdeles at overholde og bevare evigt ubrudt 
alle og enhver af disse forskrevne artikler og punkter i alle måder og med 
alle bestemmelser, således som de står skrevet foran og herefter, uden nogen 
argelist og tøven, dertil forpligter vi os og vore arvinger og vore efterfølgere 
og vort hele rige Danmark. Fremdeles lover alle vi, der er anført foran og 
herefter, på vor tro og på vor ære sammen med vor kære herre kong Valde
mar af Danmark. Fremdeles for i evig stadighed at overholde alle disse for
skrevne artikler, så lover med os de ærværdige fædre, nemlig ærkebisper og 
bisper og alle kapitler og abbeder og alle kirkernes formyndere, der er præ
later, og hele vort rige Danmarks råd og halvtreds riddere og væbnere, de 
bedste, der er bosiddende i Danmark, og ti af de bedste købstæder, der er i 
Danmark. Fremdeles skal vi kong Valdemar og vore arvinger og vore efter
følgere vende alt til det bedste for den fornævnte kong Albrecht af Sverige 
og hans arvinger og hans efterfølgere og riget Sverige og hans fader hertug 
Albrecht og hans brødre hertug Henrik og hertug Magnus og deres arvinger 
og være dem trofast sindet uden argelist, både inden for Sverige og udenfor, 
bortset fra Norge. Men hvis kong Håkon af Norge ikke giver de garantier for 
slottene og for landene og for freden, således som kong Albrecht af Sverige og 
vi har aftalt, så skal vi med al vor magt trofast være kong Albrecht og hans 
arvinger behjælpelig mod kong Håkon og hans rige og mod alt det, han har, 
indtil han har givet de garantier for slottene og landene og freden, som det 
står skrevet foran. Fremdeles skal alle breve og alle aftaler, eder og alle løfter, 
som den fornævnte kong Albrecht, hans fader hertug Albrecht og fornævnte
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1366. 28. juli. Alholm. 410
Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer ikke at ville rejse yderligere krav mod 

hertug Albrecht 2. af Mecklenburg for den skade, stæderne Wismar og Ro- 
stock havde forvoldt ved at deltage i belejringen af Helsingborg, da hertugen 
efter grev Adolf af Holstens afgørelse har ydet en erstatning på 10.000 lødige 
mark.

Original i Schwerinarkivet.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge erklærer 
og bevidner offentligt med dette brev, at vi eller vore arvinger eller vore 
efterfølgere med dette brev lader hertug Albrecht af Mecklenburg og hans 

børn og hans arvinger være fri og kvit for den uret, som hans stæder, nemlig 
borgerne fra Wismar og fra Rostock, havde tilføjet os og riget på det 
krigstogt, da stæderne belejrede Helsingborg, hvilket skete i den tid, da vi 
havde et specielt venskab og en sikker fred med fornævnte hertug Albrecht 
og hans børn og deres mænd 1); og vi eller vore arvinger eller vore efterføl
gere skal ikke mere mane eller lade mane fornævnte hertug Albrecht og hans 
børn og hans arvinger i anledning af det samme fredsbrud, eftersom for
nævnte hertug Albrecht har erstattet os skaden med ti tusind lødige mark, 
således som vor kære fætter grev Adolf af Holsten afgjorde som ret for begge 
parter og afsagde kendelse om. Og alle breve og alle forhandlinger, eder og 
alle løfter, som den fornævnte hertug og hans børn og vi indbyrdes har for
handlet, givet, besvoret eller lovet før denne tid, skal forblive i fuld gyldighed 
og skal ikke på grund af disse nærværende breve være krænket på nogen 
måde. Og til vidnesbyrd om alle disse forskrevne artikler har vi hængt vort 
segl under dette brev, der er givet på Ålholm i året 1366 efter Guds byrd 
tirsdagen efter den hellige apostel St. Jakobs dag.

x) belejringen fandt sted i 1362, da traktaten af 1360 10. august, DRB. III 5 nr. 352, 
stod ved magt.

1366. 28. juli. Alholm. 411
Kong Valdemar 4. Atterdag giver kong Albrecht af Sverige og hertugerne 

Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg frist til 1368 11. november 
med hensyn til indfrielse af løfterne om hans datter (Ingeborg)s livgeding.

Original i Schwerinarkivet.
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Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, er
klærer og bevidner med dette brev, at vi og vore arvinger for os og for 
alle dem, der har modtaget vort løfte derom 1), lader den højbåme fyrste, 

kong Albrecht af Sverige, og endvidere Albrecht, Henrik og Magnus, hertuger 
af Mecklenburg, deres arvinger og deres medlovere være fri og kvit for for
sømmelser, hvis de på nogen måde har begået forsømmelser mod os indtil 
denne dag i anledning af de breve, løfter eller eder, som vi indbyrdes har 
givet hinanden. Og vi eller vore arvinger eller vore medlovere skal aldrig 
mane dem eller drage dem til ansvar for dc samme forsømmelser, hvis der 
hidtil er begået nogen, bortset fra frigørelsen af vor datters livgeding, som 
er fornævnte hertug Henriks hustru 2); og hvad de til det formål er hende 
skyldig at gøre efter ordlyden af deres breve, som de har givet derom, det 
fritager vi dem ikke for; men af god vilje giver vi dem for vort og vore med- 
loveres vedkommende en frist herfor til førstkommende St. Mortens dag og 
videre over to år. Fremdeles erklærer vi, at alle breve, eder og alle løfter, som 
vi fornævnte kong Valdemar af Danmark og fornævnte kong Albrecht, Al
brecht, Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg før denne tid gensidigt 
har givet, besvoret eller lovet hinanden, skal forblive i fuld gyldighed og ikke 
være krænket på nogen måde ved disse nærværende forhandlinger eller breve, 
bortset fra, hvad dette nærværende brev indeholder. Til vidnesbyrd om alt 
dette har vi hængt vort segl under dette brev, der er givet på Ålholm i året 
1366 efter Guds byrd tirsdagen efter den hellige apostel St. Jakobs dag.

1) forkortet udtryk for: dem, der på vore vegne har modtaget løftet til os derom, jf. 
Mekl. UB. XVII (sagregister) s. 354. - 2) jf. DRB. III 3 nr. 337-38 og III 6 nr. 
180-81.

412 1366. 28. juli. Alholm.
Kong Albrecht af Sverige og hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Mag

nus 1. af Mecklenburg slutter aftale med kong Valdemar 4. Atterdag om fri
givelse af fanger på begge sider fra krigen i Sverige.

Original i rigsarkivet.

Vi Albrecht, af Guds nåde konge af Sverige, og vi Albrecht, Henrik og
Magnus, hertuger af Mecklenburg, erklærer og bevidner offentligt med 

dette brev, at vi har forhandlet og truffet en aftale med den højbåme fyrste 
kong Valdemar af Danmark, og han med os, at alle fanger og alle aftaler om
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løsepenge, hvilke nu i denne krig i Sverige i tiden mellem denne dag og sidst 
forgangne pinse er blevet taget til fange eller har indgået aftale om løsepenge, 
skal være kvit og fri på begge sider. Det lover vi fornævnte kong Albrecht 
og hertug Albrecht, Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, og vore 
arvinger og vore efterfølgere over for fornævnte kong Valdemar og hans ar
vinger og hans efterfølgere og riget Danmark på vor gode tro med dette brev, 
under hvilket vi til vidnesbyrd har hængt vore segl, og som er givet på Ål
holm i året 1366 efter Guds byrd tirsdagen efter den hellige apostel St. 
Jakobs dag.

1) 24. maj.

1366. 28. juli. Alholm. 413
Kong Albrecht af Sverige og hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus 

1. af Mecklenburg giver afkald på de 10.000 lødige mark, som kong Valde
mar 4. Atter dag skylder dem (ifølge brevet af 1350 3. november, DRB III 3 
nr. 344).

Original i rigsarkivet. {

Vi Albrecht, af Guds nåde konge af Sverige, og vi Albrecht, Henrik og
Magnus, af den samme nåde hertuger af Mecklenburg, erklærer og be

vidner med dette brev, at vi og vore arvinger for os og for alle dem, der har 
modtaget vort løfte *), har ladet og med dette brev lader den højbårne fyrste 
kong Valdemar af Danmark og hans arvinger og efterfølgere og riget Dan
mark og alle hans garanter, der sammen med ham har lovet derfor, være fri 
for de ti tusind lødige mark, som fornævnte kong Valdemar med rette var os 
skyldig; og vi skal aldrig mere mane dem derom. Fremdeles lader vi og vore 
arvinger for vort og for alle deres vedkommende, der har modtaget vort løfte 
derom, den samme højbårne fyrste kong Valdemar og hans arvinger og deres 
medlevere være kvit og fri for alle de forsømmelser, hvis de på nogen måde 
har begået forsømmelser mod os indtil denne dag i anledning af de breve, 
løfter eller eder, som vi gensidigt har givet hinanden. Og vi eller vore arvinger 
eller vore medlovere skal aldrig mane dem eller deres arvinger eller deres med- 
lovere eller drage dem til ansvar for de samme forsømmelser, hvis der hidtil 
er begået nogen. Fremdeles skal alle breve, eder og alle løfter, som den for
nævnte kong Valdemar og vi før denne tid gensidigt har givet hinanden, be
svoret eller lovet, forblive i fuld gyldighed og skal ikke på nogen måde være
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krænket ved disse nærværende aftaler eller breve, bortset fra, hvad dette nær
værende brev indeholder. Til vidnesbyrd om alt dette har vi kong Albrecht, 
Albrecht, Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, hængt vore segl under 
dette brev, der er givet på Ålholm i året 1366 efter Guds byrd tirsdagen efter 
den hellige apostel St. Jakobs dag.

*) jf. ovf. nr. 411 note 1.

414 1366. 28. juli. Ålholm.
Kong Albrecht af Sverige og hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus 

1. af Mecklenburg udsoner sig med hertug Erik 3. af Sachsen(-Lauenburg) i 
anledning af dennes deltagelse i krigen i Sverige.

Original på Gottorp.

T Ti Albrecht, af Guds nåde konge af Sverige, og vi Albrecht, Henrik og 
V Magnus, af samme nåde hertuger af Mecklenburg, erklærer offentligt 

med dette brev, at vi lader vor onkel hertug Erik af Sachsen være kvit og løst 
for alt det, som han eller hans mænd har begået nu i denne krig i Sverige. 
Ligeledes hvis grev Henrik og grev Klaus af Holsten vil drage ham til ansvar 
for det samme, som han eller hans mænd har begået i denne krig i Sverige, 
skal vi frigøre ham og hans mænd for det, således at han og hans mænd ikke 
skal lide nogen nød derfor fra de fornævnte grever Henrik og Klaus eller 
deres mænds side. Og alle breve, eder og alle løfter, som den fornævnte hertug 
Erik og vi før denne tid gensidigt har givet hinanden, besvoret eller lovet, 
skal forblive i fuld gyldighed og skal ikke være krænket på nogen måde ved 
disse nærværende aftaler eller breve, bortset fra. hvad dette nærværende brev 
udviser. Til vidnesbyrd om alt dette har vi fornævnte kong Albrecht og vi 
Albrecht, Henrik og Magnus, hertuger, hængt vore segl under dette brev, 
der er givet på Ålholm i året 1366 efter Guds byrd tirsdagen efter den hel
lige apostel St. Jakobs dag.

415 1366. 28. juli. Ålholm.
Hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus 1. af Mecklenburg indestar 

for, at kong Albrecht af Sverige vil besegle en (ukendt) traktat med kong 
Håkon af Norge samt brevene nr. 412, 413 og 414.

Original i rigsarkivet.
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Vi Albrecht, Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, erklærer og 
bevidner offentligt med dette brev, at kong Albrecht af Sverige skal 
besegle det brev, som vi har beseglet med vore segl, og som handler om de 

dagtingninger, som skal holdes mellem kong Håkon af Norge og kong Al
brecht af Sverige 1), samt det brev, der handler om de fanger og de aftaler 
om løsepenge, der er blevet fanget og aftalt siden pinse, nemlig at de skal være 
fri, hvilket vi allerede har beseglet med vore segl 2), fremdeles det afkaldsbrev, 
der handler om de ti tusind lødige mark og om forsømmelser, som vi allerede 
har beseglet med vore segl 3) og endvidere det afkaldsbrev, som fritager her
tug Erik af Sachsen for, hvad han og hans nu har gjort i Sverige, som også 
allerede er beseglet med vore segl4). At fornævnte kong Albrecht også skal 
besegle alle disse fornævnte breve til førstkommende kyndelmisse med sit segl 
og skal hænge sit segl under de samme fornævnte breve ved siden af vore 
segl, der allerede hænger der, det lover vi fornævnte Albrecht, Henrik og 
Magnus, hertuger, og vore arvinger over for vor kære herre kong Valdemar 
af Danmark og hans arvinger og hans efterfølgere og riget Danmark i god 
tro med dette brev, under hvilket vi har hængt vore segl til vidnesbyrd, og som 
er givet på Ålholm i året 1366 efter Guds byrd tirsdagen efter den hellige 
apostel St. Jakobs dag.

1) kendes ikke, men jf. omtalen i nr. 407. - 2) jf. nr. 412. - 3) jf. nr. 413. - 4) jf. 
nr. 414.

1366. [31. juli—28. august]1). 416
Henrik Westfal og Johan Beringershagen lover staden Rostock skadesløs

holdelse for et løfte, afgivet til foged og rådmænd i Roskilde angående noget 
arvegods.

Notits i en stadsbog i Rostockarkivet.

Henrik Westfal og Johan Beringershagen lovede, at de vil holde de herrer 
rådmænd og staden skadesløse i anledning af det løfte, der var aflagt 

til foged og rådmænd i Roskilde til fordel for Gerhard Herwig om noget arve
gods.

*) indført mellem disse datoer.
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417 1366. 6. august. Avignon.
Pave Urban 3. pålægger efter ansøgning1) af Maria de St. Pol, grevinde af 

Pembroke, officialen ved universitetet i Paris med apostolisk myndighed at 
reservere Jakob Nielsen, gejstlig i Roskilde stift, et kirkeligt beneficium, hvor
til bispen af Ely og prior og kapitel sammesteds har overdragelsesretten.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn, officialen i Paris, hilsen o. s. v. Vi anser det for søm
meligt og passende, at det apostoliske sæde viser sig nådigt over for dem, 
hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt anbefaler dertil. Idet vi der

for ønsker at omfatte vor elskede søn Jakob Nielsen 2), gejstlig i Roskilde stift, 
magister i de frie kunster, som er os mangfoldigt anbefalet for sin boglige lær
dom, sit sædelige liv, sin vandel og sin retskaffenheds øvrige fortjenester og 
dyder, med nådig gunst i betragtning heraf, pålægger vi Dig, vor gode søn, 
ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet ham 
finder nævnte Jakob, der, som det forsikres, i tre år har studeret teologi, egnet 
hertil — hvorom vi bebyrder Din samvittighed - med vor myndighed reserve
rer et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, der fra gammel tid plejer 
at blive overdraget til ikke-regelbundne gejstlige, og hvis frugter, indtægter og 
indkomster ikke overstiger en årlig værdi af 25 pund sterling ifølge tiende
taksten3), hvis det er med sjælesorg, men 18, hvis det er uden, og hvortil 
vor ærværdige broder bispen af Ely og vore elskede sønner, prior og kapitel 
ved kirken i Ely af Benediktinerordenen, i fællesskab eller hver for sig har 
overdragelses-, provisions-, præsentations- eller al anden rådighedsret, hvis 
et sådant for tiden er ledigt, eller når det bliver ledigt, og samme Jakob selv 
eller ved sin dertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds 
forløb, efter at han eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til dets 
ledighed, beslutter at godtage det, til efter denne godtagelse at overdrages 
gennem Dig til nævnte Jakob med alle rettigheder og tilbehør. Du skal strengt 
forbyde samme biskop, prior og kapitel, i mellemtiden, også før samme god
tagelse, at driste sig til på nogen måde at træffe bestemmelse om dette bene
ficium, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at fornævnte Jakob 
eller hans befuldmægtigede ikke har villet godtage det, og Du skal lige så 
vel med samme myndighed efter fornævnte godtagelse overdrage og anvise 
samme Jakob dette beneficium, som Du reserverer, hvis et sådant som oven
for nævnt er ledigt, eller når det bliver ledigt, med alle dets rettigheder og til
behør. Du skal personligt eller ved en eller flere andre indføre samme Jakob 
eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af beneficiet og
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dets omtalte rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge 
for, at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, afgifter, indkomster, ret
tigheder og oppebørsler af dette beneficium, idet Du med vor myndighed tug
ter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel, uanset om no
gen angående provisioner, de skal have på dette beneficium, har fået særligt 
eller angående andre 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 nævnte Jakob med hensyn til opnåelse af dette 
beneficium skal foretrækkes for alle disse undtagen for dem, der med vor 
myndighed har ventebrev på beneficier sammesteds, men at der ikke derved 
må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre beneficier, (over
dragelsen skal endvidere gælde), uanset om samme biskop, prior og kapitel 
eller hvilke som helst andre 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 eller rammes af interdikt, 
suspension eller bandlysning, og at dette eller andre kirkelige beneficier, hvor
til (------ ) 4) særlig omtale sted. Thi hvis man finder nævnte Jakob egnet
hertil som fornævnt, erklærer vi det derefter 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, ganske som om vi på dette 
brevs udstedelsesdag ved en truffen afgørelse særligt havde ladet dette bene
ficium reservere til apostolisk overdragelse til samme Jakob efter fornævnte 
godtagelse, hvis et sådan da var ledigt, eller når det blev ledigt, og nævnte Ja
kob, som ovenfor omtalt, vilde godtage det. Givet i Avignon den 6. august 
i vort fjerde pontifikatsår.

hendes ansøgning er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. - 2) for
fatter til »Distinctio metrorum«, mindedigt over Aymer de Valence, jarl af Pembroke, 
gift med Maria de St. Pol, jf. Ellen Jørgensen i Hist. Tidsskr. 8. rk. III (1910-12) p. 
238 flg. Digtet er nu udgivet af Aage Kabell i lacobus Nicholai de Dacia, Liber de 
distinccione metrorum (Uppsala 1967). - 3) jf. DRB III 5 nr. 24 note 3. - 4) for de 
forkortede formler se nr. 47.

1366. 8. august. 418
Lambert v. Hamm, borger i Lubeck, forpligter sig til at lade de boder, han 

har solgt til Henrik Smylow, indføre i kongen af Danmarks bog, således som 
det er ret i Skåne.

Original i Lubeckarkivet.

3. række. VII. — 20
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Det skal være vitterligt, at jeg Lambert v. Hamm, borger i Lubeck, erklæ
rer, at jeg i løbet af i år for Henrik Smylow skal lade de klædeboder, 

som jeg har solgt ham, indskrive i kongen af Danmarks bog, som en lov
bestemmelse 1) i Skåneland foreskriver, således som de herrer og de andre 
gode folk, der var til stede derved, har forhandlet og aftalt. Vidner om dette 
er herr Markvard Rutensten og herr Dankvard v. See, rådmænd i Lubeck, 
som har dokumenter til ihukommelse2) af disse sager. Dette er sket i det 
Herrens år 1366 lørdagen nærmest før St. Marias himmelfartsdag.

1) teksten har eyn landrecht, hvilket ikke kan sigte til Skånske lov. - 2) ndt. denke 
breue = Littere memoriales, d.v.s. breve af samme form som dette, nr. 418.

419 1366. 9. august.
Rådet i Slesvig beder rådet i Lübeck om at yde deres medborgere Evert 

og Klaus retfærdighed i deres erstatningssag i Lübeck mod ridderen Valdemar 
Sappi.

Original i Lübeckarkivet.

Rådmændene i Slesvig til de vise og ærværdige herrer borgmestre og de 
øvrige rådmænd i Lübeck hilsen med velvilligt og gunstigt tilsagn om, 

at de er beredt til at være dem til behag i alt.
Vi erklærer i fortrolighed over for Eder, gode og agtværdige mænd, at de 

nærværende brevvisere, Evert og Klaus, købmænd og vore medborgere, om
kring nu nærmest forbigangne St. Hans dag for to år siden blev holdt i fan
genskab på borgen Arnsholm af den højbårne mand Valdemar Sappi, ridder, 
og hans medskyldige, og at de sammesteds blev udplyndret for deres gods til en 
værdi af 120 mark lybsk tilsammen, således at halvdelen af pengene tilhørte 
fornævnte Evert men den anden halvdel ovennævnte Klaus, hvilket skete un
der den velbekræftede våbenstilstand, der var indgået, og under den enighed, 
der rådede mellem herr kongen og vore grever af Holsten. For dette gods 
har ovennævnte herr Valdemar Sappi ofte i nærværelse af den højbårne fyr
ste, vor herre, herr grev Klaus af Holsten og Stormarn, og adskillige andre 
troværdige mænd på tro og love afgivet løfte over for vore fornævnte borgere 
om, at han fuldt ud vilde betale dem i rede penge. Dette har han hidtil ikke 
gjort, men han har tværtimod på grund af sin overvættes magt og sit hovmod
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ikke bekymret sig om at betale det. Det erklærer vi i sandhed over for Eder 
her og overalt med dette vort brev. Derfor retter vi en from bøn og anmod
ning til Eder, agtværdige mænd, om, at I af kærlighed til Gud og retfærdig
hed og med henblik på vore bønner vil lade vore ovennævnte borgere veder
fares deres ret fra ovennævnte herr Valdemar Sappis side, da nu disse oft- 
nævnte borgere for nylig hos Eder har ladet hans skib og gods beslaglægge i 
overensstemmelse med Eders stads ret og lov, og dette ønsker vi - om 
noget lignende skulde hænde i fremtiden - at gengælde over for Eder og 
Eders borgere, når vi bliver opfordret tilbørligt dertil. Til tegn på sandheden 
og et sandfærdigt vidnesbyrd har vi ladet dette brev bestyrke på bagsiden 
med vor stads segl. Givet i det Herrens år 1366 dagen før Martyren St. 
Laurentius’ dag.

[1366—67]1). 14. eller 13. august. Putbus. 420
Henning Podebusk, ridder, gælker i Skåne, Halland og Blekinge, erklærer 

sig villig til at lade striden mellem ham og Eldena kloster om Kalverdanz, 
hans fædrenearv, hensky  de til hertug Vartislav 6. af Pommerns afgørelse.

Original i Greifswald.

Jeg Henning Podebusk, ridder, gælker i Skåne, i Halland og i Blekinge, 
gør vitterligt for alle dem, der ser eller hører dette brev læse, at hele den 

retssag, der har været mellem mig på den ene side og abbeden og konventet 
i Eldena på den anden, nemlig om Kalverdanz, min rette fædrene arv, har jeg 
helt og holdent henskudt til den højbårne fyrste hertug Vartislav, min nådige 
herre. Hvad han forkynder for mig som billighed, mindelighed eller også ved 
retskendelse, det vil jeg give mig tilfreds med og vil overholde det stadigt og 
fast uden nogen modsigelse. At dette er sket, det har de hæderlige mænd, 
nemlig herr Engelke Manteufel, herr Wedege Buggenhagen den unge, herr 
Gottan Morder, herr Henrik v. Jasmund, herr Da(nie)l........d2) Bonow, 
riddere, været til stede ved. Til vidnesbyrd om disse forskrevne........ 2) brev, 
der er givet i Putbus........ 2) efter Guds byrd den nærmeste fredag efter St. 
Laurentius’s dag.

Kalverdanz afstodes engang i 1366 til klostret i Eldena af en Markvard Ede, og i 
1368 er Henning Podebusk rigets drost. - 2) huller i dokumentet.
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421 1366. 15. august.
Rådet i Dordrecht bekræfter over for staden Lubeck rigtigheden af de (i 

brevet af 1366 18. juni) givne oplysninger om Thomas Nannesens og Peder 
Hattings salg af en kogge til Martin Rasseborg.

Original i Lubeckarkivet.

Vor tjeneste tilforn x). Vi meddeler Eder, ærværdige herrer og højtelskede 
venner: Uagtet vi har udstedt et andet åbent brev 2) under vor bys segl 
om, at såvel vore medmagistrater og rådmænd som andre af vore bymænd i 

vor nærværelse har aflagt vidnesbyrd om en handel og lovformelig aftale om 
og salg af en kogge, der, som det fyldestgørende indeholdes i vort nysnævnte 
brev, blev solgt af Thomas Nannesen sammen med Peder Hatting til en Mar
tin Rasseborg eller andre af hans fæller, der er nævnt i samme brev, for 70 
pund grot, og i henhold til, at vi derefter efter fyldestgørende garanti for beta
lingen, som det er skik, lod udfærdige et magistratsbrev på det tidspunkt, nem
lig i det Herrens år 1365 i maj eller deromkring 2), som samme brev beretter, 
ønsker vi i den anledning - for at undgå tvivl eller indvendinger og tab for 
købmændene —, at I skal vide, at Tileman, søn af Johan van Steenberghen, og 
Henrik van Waes, søn af herr Herman Vincke, er fremstået for os i denne 
anledning og med deres ed har bekræftet, at de fuldt ud står ved dette deres 
magistrale vidnesbyrd om handelen med denne kogge i hele dets ordlyd, så
ledes som det indeholdes i deres brev, som de har hængt deres segl under, 
hvorved det er klart, at samme på det tidspunkt var vore retskafne og tro
værdige medmagistrater, ligesom de har arvet store midler hos os, og de regnes 
stadig hos os blandt de rigeste og bedste, og samme Henrik er stadig vor borg
mester. Men desuden fremstod i vor nærværelse, således som vi skriver i vor 
bys fornævnte brev, de brave og gode mænd ved navn Cysarius, søn af denne 
Henrik, der stadig er vor borgmester, Gerhard van Halle, Jakob van Tempel, 
Willem van Waes og adskillige andre af vore bymænd, hvilke er vore tro
værdige rådgivere af et godt ry, ligeledes rige og i besiddelse af såre meget 
arvegods hos os, og de afgav en sandfærdig erklæring om alt, hvad vor bys 
brev indeholder - det, der tidligere blev givet om denne handel med og aftale 
om denne kogge - og bekræfter det fremdeles klart efter hele brevets form og 
ordlyd. Derfor beder vi Eder om, at det må behage Eder nådigt at vise disse 
udsagn og handlinger Eders velvilje og tillid, således som det sømmer sig, og 
således som I måtte ønske at blive behandlet fra vor side. Og til større vitter
lighed om denne sag og på anmodning af vore venner er vor bys segl sammen
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med fornævnte Tilemans og Henriks segl fæstnet til dette brev i det Her
rens år 1366 på St. Marias himmelfartsdag.

J) adressen står på brevets bagside: Til de indsigtsfulde og hæderværdige mænd, de 
herrer rådmænd i staden Lübeck, vore højtelskede venner. - 2) jf. nr. 392 - 3) kendes 
ikke; det første kendte brev i sagen er Klaus Limbæks brev af 1365 25. november, nr. 
331-

1366. 15. august. 422
Torben Pedersen, ridder, pantsætter byen Truelstrup til Niels Reimer sen 

for 16 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

r I 1orben Pedersen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
X Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg i sandhed 
står i skyld og gæld til den nærværende brevviser Niels Reimersen og hans 
rette arvinger for seksten mark lødigt sølv i gode og gængse sølvpenninge, 
nemlig i groter fra Tours, sterlinger og lybske penninge og i ingen andre vær
dier, hvilke fuldt ud skal betales til førstkommende St. Mortens dag. Herfor 
pantsætter jeg ham med dette brev hele min torp Truelstrup i Ramsø herred 
med agre, enge, græsgange, fiskevande, skove, vådt og tørt, slet intet heri und
taget, dog på den forud mellem os aftalte betingelse, at samme Niels eller 
hans arvinger, indtil det omtalte gods til den fastsatte termin lovligt indløses 
for nævne sum sølv, årligt skal oppebære seksten pund korn af dette gods, 
som ikke på nogen måde skal fradrages i hovedstolen; men hvis fornævnte 
Niels eller hans arvinger skulde komme til at mangle noget under oppebørslen 
af dette kom, da forpligter jeg ved dette brev mig og mine rette arvinger til 
at fyldestgøre samme Niels Reimersen eller hans arvinger og betale ham for 
det ikke ydede korn. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at 
hjemle og ganske fri nævnte Niels og hans arvinger det ovennævnte gods, alt 
og hvert enkelt, for krav fra mig, mine arvinger og hvilke som helst andre, nu
levende eller fremtidige, således som landets love kræver det, med den yder
ligere mellem os aftalte betingelse, at når nævnte gods indløses til den fore
skrevne termin af mig eller mine arvinger, da skal alle frugter og afgifter, som 
samme år kommer ind fra samme gods, tillige med fornævnte sum sølv frit og 
uanfægtet tilfalde fornævnte Niels eller hans arvinger til hans eller deres tarv
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og nytte uden enhver modsigelse med hensyn til ovennævnte. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de for
nemme mænd, herrerne Niels Ågesen, Jakob Olufsen, Oluf Lunge, riddere, 
til vidnesbyrd og sikrere forvaring. Givet i det Herrens år 1366 på jomfru 
Marias himmelfartsdag.

423 1366. 23. august.
Rådet i Lübeck beder ridderen Narve, høvedsmand på Bohus, om at er

statte det gods, der i Marstrand blev frataget lybske borgere i et skib, der sej
lede fra Ålborg til Bergen.

Afskrift i Lübeckarkivet.

Rådmændene i staden Lübeck til den mægtige mand og berømte herr 
. Narve, ridder, høvedsmand i Bohus, med redebon vilje til at være til 
behag i alt.

Vi gør med dette brev vitterligt for Eder, agtværdige ridder, at de forstan
dige mænd, vore elskede medborgere Werner Koesweld, Werner Hüning og 
Everhard Paal i vor nærværelse over for os har fremført tunge og alvorlige 
klager over, hvorledes I og Eders hjælpere dagen før den nærmest forbi
gangne apostelen St. Jakobs dag1) i havnen Marstrand fjernede deres gods 
fra en skippers skib, som var på vej fra Ålborg til Bergen, nemlig for for
nævnte Werners og Werners vedkommende mel og salt til en værdi af 100 
mark og for Everhards vedkommende malt til en værdi af 15 mark penge, så
ledes som enhver for sig lovformeligt har bekræftet med deres ed, at det 
nævnte gods er deres eget og tilhører dem på lovlig vis, og at ingen gæst 
eller fremmed har nogen part deri. Derfor bønfalder og formaner vi Eder 
indtrængende, ærværdige ridder, med dette brev om, at I vil værdiges at hu
ske de ord, som I for nylig i Nykøbing sagde til nogle af vore rådmænd: at I 
altid vilde befordre os og vore medborgere og ikke hindre dem i noget; og 
ligeledes (bønfalder og formaner vi Eder) - eftersom vi ikke kendte til andet 
end fred, venskab og alt godt med Eder - om, at I derfor vil værdiges at til
bagelevere vore omtalte medborgere fornævnte gods, der er frataget dem, 
eller på anden måde erstatte dem det og overgive det til Heine Dannenberg, 
vor medborger, nærværende brevviser, som disse i denne anledning i vor nær
værelse har indsat som deres særlige befuldmægtigede. Det ønsker vi at gøre 
os fortjent til i alle henseender, hvor vi kan. Vi beder om, at I vil sende os et
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godt svar herom. Givet i det Herrens år 1366 på St. Timotheus’ og Apollina
ris’ dag under vort sekret.

!) 25. juli.

1366. 24. august. Trelleborg. 424
Rådet i Trelleborg erklærer over for rådene i Lübeck, Stralsund, Rostock, 

Wismar og Greifswald, at et skib med gods, tilhørende Hasse Stubbe og Johan 
Krukow, hertug Bugislav 3. af Stettins tjenere, blev erobret af stædernes hær, 
da denne hærgede byen.

Afskrift i Lübeckarkivet.

Rådmænd og bymænd i byen Trelleborg til de vise mænd og berømte her- 
.. rer borgmestre og rådmænd i stæderne Lübeck, Stralsund, Rostock, 
Wismar, Greifswald og til alle, hvem dette brev når, hilsen evindelig med 

Gud.
Vi gør vitterligt med det brev for Eder, agtværdige mænd, at i det år1) 

og på den tid, da krigen stod på mellem den berømmelige fyrste, vor herre 
kongen af Danmark, og Eders fornævnte stæder, kom de gode mænd Hasse 
Stubbe og Johan Krukow, nærværende brevvisere, til os under fuldt lejde 
med skib og gods, idet de viste os et åbent brev 2) fra den ærværdige fyrste 
herr Bugislav, hertug af Stettin, hvori denne herre erkendte, at ovennævnte 
var hans tjenere, og at han på sin ære gik ind for deres befordring. Men da 
de på grund af modvind lå i vor havn på samme dag, som fornævnte stæders 
hær hærgede vor by med brand og plyndring 3), blev skibet og alt deres gods 
- og det var meget - derefter frataget dem af omtalte hær, og af det fik de 
overhovedet intet tilbage. Det erklærer vi enstemmigt i sandhedens navn, idet 
vi til vidnesbyrd hænger vor fornævnte bys segl under dette brev. Givet i 
Trelleborg i det Herrens år 1366 på apostelen St. Bartolomæus’ dag.

x) d.v.s. 1362. - 2) kendes ikke. - 3) ved breve af 1366 18. juni og 29. august, Lüb. 
UB III 600 nr. 567 og 615 nr. 585, forsvarede rådet i Lübeck sig over for hertug 
Bugislavs beskyldninger for at have andel i plyndringen af dennes tjenere; episoden i 
Trelleborg omtales dog ikke direkte heri. Derimod omtales Trelleborgs brev i 1366 29. 
december, nr. 466.

1366. Omkr. 24. august1). 425
Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Eggert Rosenveld skylder 

Henrik Smylow 30 mark lybsk, som skal betales i Skåne.
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Niederstadtbuch i Lubeck.

Eggert Rosenveld skylder Henrik Smylow 50 mark i lybske sølvpenninge, 
som han skal betale ham i Skåne førstkommende Marias fødselsdag 2). 

Men hvis han ikke gør det, da skal han i mindelighed gøre ham fyldest her
for, således at denne Henrik føler sig tilfreds.

1) notitsen er den 4. på en side, der som overskrift har 1366 Bartholomeusdag. - 
2) 8. september.

426 1366. 25. august.
Optegnelse i staden Deventers regnskaber om udbetaling til løberen Heiden- 

rik, der bl. a. sendes til Ribe med breve.
Regnskabsnotits i Deventers by arkiv.

r I irsdag efter Bartholomeus’ dag er der af Johan Haderslief 1), Ghene, 
JL Ode, Herbert og Werner Wacker blevet udbetalt ni skilling og tre pen- 

ninge, da de sendte et bud, kaldet Heidenrik, til Ribe på stadens vegne........  
og seks pund, to skilling og seks penninge til den foromtalte Heidenrik, der 
blev sendt til Ribe, til Stade og til Hamburg med breve til vore borgere om 
deres rejserute 2).

*) stadens kæmner, de andre rådsherrer. 2) under 1366 20. august er der indført en 
notits af beslægtet indhold: Udbetalt syv skilling og seks penning til en fremmed væb
ner, som bragte stadens breve med sig hjem til Lübeck og Rostock, i hvilke man adva
rede vore borgere om deres rejserute.

427 1366. 7. september.
Oluf, ærkedegn, og kapitlet ved kirken i Ribe overlader Frederik Spandow 

to otting jord på Mejlby mark og Fårup mark mod en årlig afgift af tre skil
ling sterling.

Original i rigsarkivet.

Oluf, ærkedegn, og hele kapitlet ved Ribe kirke til alle, der ser dette brev, 
hilsen med alles frelser.

Alle skal vide, at vi med dette brev til gengæld for en årlig afgift på tre 
skilling sterling, at erlægge hvert år omkring den hellige og glorrige jomfru 
Marias himmelfartsdag, har overladt nærværende brevviser Frederik, kaldet
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Spandow, to otting jord på Mejlby mark og Fårup mark såvel i agre som i 
enge tillige med en byggetoft, hvorpå hans egne bygninger står, at råde over 
til hans egen tarv og fordel, hvilke jorder nu på grund af de ringe afgifter 
er henlagt til en årtid for herr Jakob, fordum kantor ved Ribe kirke1), skønt 
det vides, at de, da afgifterne blev svaret helt og fuldt deraf, med deres ube
skårede afgifter slog til såvel til at afholde en messe for herr Niels Knudsen, 
ridder2), som til at afholde fornævnte kantors årtid, idet de personer, som 
alt efter sted og tid i tidens løb har haft nævnte messe, var forpligtet til at 
afholde fornævnte årtid over for de kanniker, som overværede samme. Dette 
vilkår vedføjes, at nævnte jord ikke må fratages ovennævnte Frederik og hans 
rette arvinger, sålænge de årligt til ovennævnte termin betaler fornævnte af
gift. Til vidnesbyrd herom er vort kapitels segl hængt under dette brev. Givet 
i det Herrens år 1366 dagen før den hellige jomfrus fødsel.

x) død 1278, jf. Kinch, Ribe Bys Hist. I 581. - 2) dømt for mordet i Finderup, jf. 
Kinch ibid.

1366. 8. september. Kalundborg. 428
Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer rådet i Lübeck for rigsskatten for 

1366.
Original i Lübeckarkivet.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, er
klærer offentligt med dette nærværende brev, at vi har modtaget og op
pebåret fra de hæderlige, vise og forstandige mænd, rådmændene i staden 

Lübeck, den sum penge for det år, der nu er gået indtil denne dag, hvilken 
de årligt plejer at give os af den afgift og skat, som vor nådige herre kejseren 
har anvist og givet os brev på at opkræve i den fornævnte stad hvert år 1). 
Og for den samme betaling for dette år lader vi dem være ledig, kvit og fri 
ved dette nærværende brev, der er givet og skrevet på vort slot Kalundborg 
i året 1366 efter Guds byrd på vor Frues dag den senere, da hun blev født.

*) jf. nr. 131.

1366. 8. september. Lübeck. 429
Hartvig Westensee, søn af Busche Westensee, og hans venner tiltræder det 

forlig, som biskop Bertram af Lübeck, Eggert Krummesse og Peder Dene i
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sin tid (1354 22. maj, DRB III 4 nr. 120) som befuldmægtigede for kong 
Valdemar har sluttet i Westenseesagen, og kvitterer for modtagelse af mande- 
boden på 1000 mark fra Lübecks side ((jf. ovf. nr. 391).

Original i Lübeckarkivet.

430 1366. 8. september. Stralsund.
Bertold Quatz, sognepræst i Altenkirchen, forpagter bispegodset på Rügen 

og rugtienden af biskop Henrik af Roskilde for to år.
Original i rigsarkivet.

Jeg Bertold Quatz, sognepræst i Altenkirchen, Roskilde stift, til alle, der får 
dette brev at se eller lærer det at kende, hilsen med alles frelser.

I skal vide, at jeg for det bispelige gods og for rugtienden på landet Rügen, 
der er overladt til min rådighed af den ærværdige fader i Kristus og min 
herre herr Henrik, biskop af Roskilde, fra næstkommende St. Mikkels dag 
og fremdeles i to år, ufortøvet skal betale 500 mark stralsundske penge årligt 
i Stralsund til denne min herre eller til den, der er udpeget af ham, til de 
nedenfor anførte terminer, nemlig halvdelen af denne sum til St. Mortens dag 
og den resterende halvdel på St. Vitus’ og Modestus’ dag1), idet jeg skal 
overholde nedenfor anførte betingelser, nemlig at jeg skal holde huse og byg
ninger på nævnte gods og særlig på hovedgården i Ralswiek i god stand, i det 
mindste som de nu er, at jeg ikke må pålægge hans undergivne skatter eller 
noget andet usædvanligt, at jeg ikke på skadelig vis må forhugge hans skove 
eller tillade, at de forhugges af nogen, og heller ikke i den tid overlade nævnte 
gods til en eller flere andre uden på hans opfordring eller med hans samtykke, 
men at jeg personligt skal bo i denne gård, at jeg, hvad der end i hans navn 
bliver opladt til mig på nævnte gård til mit brug i ejendele eller løsøre, skal 
tilbagelevere denne min herre eller den, der bliver udpeget hertil af ham, 
dette eller noget tilsvarende, når ovennævnte to år er forløbet, at jeg atter 
skal oplade denne gård og godset i god tilstand og de enkelte agre til samme 
gård skal være dyrkede og opbrudte til vintersæd på den måde, som kaldes 
‘brak’, at jeg ikke skal tillade, at besiddelserne afhændes eller beslaglægges, 
men effektivt kræve de besiddelser, der hidtil med urette er blevet beslaglagt 
eller tilbageholdt, tilbage fra dem, der ulovligt har beslaglagt eller tilbageholdt 
dem, og angive dem, der således holder dem tilbage, for min fornævnte herre, 
at jeg skal afregne med hensyn til de enkelte bøder, der i den tid indgår fra
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hans undergivne, og at jeg skal stille mig tilfreds med det, som min samme 
herre derefter bevilger mig, idet denne min herre ligeledes forbeholder sig ret 
til at opholde sig på ovennævnte gods, når han vil, og kræve bede af sine un
dergivne, der bor på det, når han vil; dette fremdeles forudsat, at denne min 
herre i løbet af denne tid frit kan overlade sit gods i Jasmund til en anden 
end mig, hvis det synes ham tilrådeligt, og at der i medfør af den landgilde, 
der ydes deraf, afkortes mig 27 mark stralsundske penge årligt i ovennævnte 
sum på 500 mark. Ydermere, hvis jeg bryder en eller flere af fornævnte be
tingelser, skal det som følge heraf straks stå min omtalte herre eller hans efter
følger frit for at tilbagekalde nævnte gods til deres rådighed. Og jeg altnævnte 
Bertold samt Helmike v. Dorne og Markvard Langedorp, borgere i Stralsund, 
forpligter os in solidum på tro og love til ubrydeligt at overholde alt dette 
uden nogen som helst indsigelse, og til fuld sikkerhed for alt det fornævnte 
har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Handlet og givet i Stralsund 
i det Herrens år 1366 på den glorrige jomfru Marias fødselsdag.

15. juni.

[1366?] 16. september, Reg.Dan. nr. *2611, også registreret Hans. UB. IV 
187 nr. 451 med datering 1373 21. september: rådet i Visby til rådet i 
Lübeck om forholdet til Novgorod og om fredsforhandlingerne med rus

serne, udelades i DRB. som vedrørende interne hanseatiske forhold.

1366. 20. september. 431
Herman Kröpelin og elleve andre rådmænd og borgere i Wismar lover 

rådet sammesteds at holde det skadesløst, dersom dets henvendelse til rådet i 
Stralsund om at udbetale arven efter ‘Engelke Smale, der døde i Næstved’ til 
Henrik Sten og hans søster Hille i Wismar skulde føre til senere krav mod 
rådet. ‘Handlet i det Herrens år 1366 dagen før apostelen Mathæus’ dag’.

Referat i stadsbog i Wismar.

1366. [Før 22. september]1). 432
Marina, herr Niels Haks hustru, pantsætter sit gods i Västra Skrävlinge til 

herr Jakob Bæger.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).
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Fremdeles et brev om, at Marina, herr Niels Haks hustru, erkender at være 
herr Jakob Bæger 42 lødige mark skyldig, for hvilke hun pantsætter ham 
sit gods i Skråvlinge. År 1366.

1) Jakob Bæger omtales som afdød i nr. 433.

433 1366. 22. september.
Niels Ågesen af Karsholm, ridder, sælger alt sit gods på Sjælland til kong 

Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

Niels Ågesen af Karsholm, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med 
Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg, ikke tvungen men 
af fri vilje og egen drift til gengæld for en bestemt sum penge, som jeg skyldte 
herr Jakob Bæger, ridder, og som efter fornævnte herr Jakobs død med rette 
overgik til den meget berømmelige fyrste, min elskede herre herr Valdemar, af 
Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, og for adskillige andre gælds
poster, for hvilke jeg tidligere stod i gæld til min fornævnte herre, Danmarks 
konge, har solgt og skødet alt mit gods på Sjælland til min fornævnte herre 
konge, og at jeg af egen drift har opladt det til hans hånd til evig og retmæs
sig besiddelse, nemlig min hovedgård, kaldet Annisse, hele byen Annisse og 
Annissefang med vandmølle, agre, enge, grægange, skove og fiskevande, med 
al viming på samme gods og med de afgifter, der nu skal falde deraf, med 
vådt og tørt, nært eller fjernt, aldeles intet undtaget, med hvilken benævnelse 
det end kan opregnes, fremdeles i Holbo herred hele Valby by og en gård i 
Høbjerg med alle tilliggender hertil, fremdeles på Halsnæs hele Evetofte by 
og hele torpen Hågendrup med alle tilliggender hertil, fremdeles en vand
mølle, kaldet Kratmølle ved Slangerup, hvis årlige ydelse har en værdi af en 
mark kom, fremdeles i Gørløse en gård, hvis ydelse har en værdi af 4 pund 
kom, fremdeles i Ølstykke en gård med gårdsædetoft, hvis ydelse har en værdi 
af 5 pund kom, fremdeles i Greve gods, hvis årlige ydelse har en værdi af 18 
pund kom og 9 skilling grot, fremdeles hele Egøje by og Olstrup med en 
vandmølle, som x) tidligere af mig er pantsat til herr Bo Falk, ridder, for 50 
mark sølv, og hvilket gods min herre, fornævnte konge af Danmark, person
ligt skal indløse, fremdeles i Raklev halvandet bol jord sammen med alle de 
ovennævnte tilliggender, som er nævnt ved fornævnte gods. Hvis der frem-
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deles forefindes andet gods på Sjælland tilhørende mig foruden det allerede 
nævnte, hvad enten det er pantsat af mig eller ikke, da skal det sammen med 
alt det andet fornævnte gods tilfalde min samme herre, fornævnte konge af 
Danmark, hans arvinger og efterfølgere og Danmarks riges krone til evig 
og retmæssig besiddelse tillige med alle tilliggender hertil som ovenfor nævnt; 
dog således, at hvis der forefindes noget gods, som er pantsat af mig før denne 
skødning og dette salg, skal det indløses af min herre, fornævnte konge, hvem 
jeg med dette brev overdrager fuldmagt til at indløse det, hvortil kommer 
det fornævnte gods, som skal oplades upantsat og frit til ham. Desuden er
kender jeg, at jeg helt og fuldt har oppebåret lovlig, fuld og hel betaling af 
min samme herre, fornævnte Valdemar, for alt det ovennævnte gods til mit 
brug og efter mit ønske. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at 
hjemle min samme herre, fornævnte konge, hans arvinger og efterfølgere og 
Danmarks riges krone det fornævnte gods, alt og hvert, med dets tilliggender, 
som ovenfor nævnt, og til at fri det for krav fra hvem som helst. Yderligere 
forpligter jeg mig til på Skånes og Sjællands landsting mundtligt og uden 
nogen som helst forhaling at skøde det fornævnte gods, alt og hvert, med 
dets tilliggender, som ovenfor nævnt, til samme fornævnte herr Valdemar, 
hans arvinger og efterfølgere og Danmarks riges krone eller til den, hvem 
han hertil beskikker i sit sted. Til vidnesbyrd om dette salg og denne skød
ning er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende den ær
værdige fader i Kristus herr Niels, ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, og 
herrerne Niels Jakobsen, provst i Lund, Anders Nielsen af Skabersjd, Jens 
Pedersen af Gundralbv, David Andersen og Torben Pedersen, riddere, og 
Peder Eskilsen, væbner. Givet i det Herrens år 1366 på martyrerne St. 
Mauritius’ og hans fællers dag.

d.v.s. Egøje og Olstrup med vandmøllen.

1366. 26. september. Linkbping. 434
Kong Albrecht af Sverige bemyndiger sine høvedsmænd Raven Barnekow 

og Bo Jonsson til at optage forhandlinger med kongerne Valdemar 4. Atter- 
dag og Håkon 6.

Original i Uppsala universitetsbibliotek.

Albrecht, af Guds nåde de Svenskes og Goters konge, til alle, hvem dette 
brev når, hilsen med alles frelser.
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I skal vide, at vi ifølge råd af vore råder, som nu er til stede, med dette brev 
giver og tilstår de velbyrdige og indsigtsfulde mænd, herr Raven Barnekow 
og Bo Jonsson, vore i Herren elskede høvedsmænd, hvilke vi nu sammen med 
andre af vore tilhængere og undergivne til forsvar af vort rige Sverige har 
besluttet at sende til vor borg Humblaborg og til andre lande og grænseområ
der inden for vort fornævnte rige og tillige for at forhandle med de høje fyr
ster og herrer, de herrer Valdemar og Håkon, konger i rigerne Danmark 
og Norge, eller samme herrer kongers høvedsmænd og befuldmægtigede, der 
i øjeblikket har særlig beføjelse hertil af fornævnte herrer konger, fuldmagt 
i enhver henseende til at forhandle, gå ind på våbenstilstand og afslutte andre 
traktater til gavn for os, vort fornævnte rige og for alle vore mænd og tilhæn
gere, idet vi evindeligt vil anerkende og godkende alle forhandlinger, afgørel
ser, aftaler og dispositioner, som bliver truffet af herr Raven og Bo, vore for
nævnte høvedsmænd, med hensyn til det fornævnte eller noget af det for
nævnte, og idet det er vor vilje, og vi urokkeligt lover at holde fornævnte herr 
Raven og Bo skades- og sagesløse med hensyn til alt, hvad de ved denne 
lejlighed i vort og vort riges navn måtte forhandle, slutte våbenstilstand eller 
som nævnt affatte traktater om, samt desuden for tab, udgifter og mora
rente, hvis disse, herr Raven og Bo eller deres undergivne, i den tid skulde 
have eller lide sådanne på grund af fangenskab eller på anden måde. Givet i 
Linkoping i det Herrens år 1366 den 26. september under vort sekret.

435 1366. September. Linkoping.
Kong Albrecht af Sverige stadfæster det mageskifte, som kong Magnus har 

foretaget med nonneklostret i Skånninge (1337 18. maj, DRB III 3 nr. 34), 
hvorved det har fået gods i Svem og Sålla i Ostergotland ‘til gengæld for gods 
i Hambro i Nørrehalland........ Givet i Linkoping i det Herrens år 1366 den 
(...) x) september.’

Vidisse 1442 10. maj i det svenske rigsarkiv.

*) dagsangivelse mangler.

436 1366. 6. oktober. Avignon.
Pave Urban 3. overdrager efter ansøgning af kejser Karl 4. af Tyskland 

officialen i Prag med apostolisk myndighed at indføre Folmer Folmersen fra
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Nykøbing i et kanonikat ved St. Peders kirke i Visse grad og give ham vente- 
brev på en præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

Til vor elskede søn officialen i Prag hilsen o. s. v. Vi anser det for sømme
ligt og passende, at det apostoliske sæde viser sig nådigt over for dem, 
hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt anbefaler dertil. Idet vi der

for ønsker at omfatte vor elskede søn Folmer, søn af vor elskede søn Folmer 
fra Nykøbing, og gejstlig i Odense stift, som er os mangfoldigt anbefalet for 
sine retskafne og fortjenstfulde dyder, med nådig gunst i betragtning heraf 
og af hensyn til vor såre kære søn i Kristus Karl, Romernes kejser, til alle 
tider rigets øger og Bøhmens berømmelige konge, som ydmygt har indgivet 
en ansøgning herom til os på den ægtefødte Folmers vegne, elsket medlem af 
hans husstand, pålægger vi Dig, vor gode søn, ved apostolisk brev, at Du, 
hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet ham, finder nævnte ægtefødte Fol
mer, der nu har fyldt sit attende år, egnet hertil - hvorom vi bebyrder Din 
samvittighed - med vor myndighed ved provision giver nævnte ægtefødte 
Folmer et kanonikat ved St. Peders kirke i Vissegrad nær Prag med fuld 
kanonisk ret og skaffer denne ægtefødte Folmer eller hans befuldmægtigede 
i hans navn anerkendelse som kannik og broder i samme kirke, efter at have 
anvist ham plads i koret og sæde i samme kirkes kapitel med som nævnt fuld 
kanonisk ret. Hvis en præbende for tiden er ledig i nævnte kirke, hvor ind
tægterne og oppebørslerne af hvert enkelt kanonikat og præbende, som det 
forsikres, ikke overstiger en årlig værdi af 15 mark sølv ifølge tiendelisten 2), 
eller når den bliver ledig, og samme ægtefødte Folmer selv eller ved sin dertil 
lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at han 
eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter 
at godtage den, skal Du med samme myndighed efter denne godtagelse re
servere den for Din overdragelse til nævnte ægtefødte Folmer med alle dens 
rettigheder og tilbehør. Du skal strengt forbyde vor ærværdige broder (Ar
nest), ærkebiskop af Prag, og vore elskede sønner i kapitlet ved denne kirke 
og den eller dem, hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al 
anden rådighed over præbenderne ved samme kirke i fællesskab eller hver 
for sig tilkommer, i mellemtiden, også før samme godtagelse, at driste sig til 
på nogen måde at tage bestemmelse om denne præbende, undtagen efter at 
have bragt i sikker erfaring, at fornævnte ægtefødte Folmer eller hans be
fuldmægtigede ikke har villet godtage den, og Du skal lige så vel med for-
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nævnte myndighed efter fornævnte godtagelse overdrage og anvise samme 
ægtefødte Folmer denne præbende, som Du reserverer i nævnte kirke, hvis 
en sådan som ovenfor nævnt er ledig, eller når den bliver ledig, med alle dens 
rettigheder og tilbehør. Du skal personligt eller ved en eller flere andre ind
føre samme Folmer eller nævnte befuldmægtigede i hans navn i faktisk be
siddelse (------ ) 3) som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen med
apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed (------ ) 3). Det er nemlig
vor vilje, at nævnte ægtefødte Folmer med hensyn til opnåelse af denne præ- 
bende skal foretrækkes frem for alle disse undtagen for dem, der med vor 
myndighed har fået anerkendelse i denne kirke og har ventebrev på præben- 
der sammesteds, men (------ ) 3) særlig omtale sted; (overdragelsen skal også
gælde), hvis nævnte ægtefødte Folmer ikke har været (------ ) 3) i egen per
son. Thi hvis man finder nævnte ægtefødte Folmer egnet (------ ) 3), ganske
som om vi på dette brevs udstedelsesdag i kraft af en beslutning særligt havde 
ladet den reservere til apostolisk overdragelse til samme Folmer efter samme 
godtagelse. Givet i Avignon den 6. oktober i vort fjerde pontifikatsår.

A) ansøgningen herom er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. - 2) jf. 
DRB III 5 nr. 24 note 3. - 3) for de forkortede formler se nr. 47.

437 1366. 6. oktober. Avignon.
Pave Urban $.s rundskrivelse til vestens fyrster, deriblandt kong Valdemar 

af Danmark, om at komme kong Peter af Cypern og johannitterordenen til 
hjælp i kampen mod saracener og tyrker, der nylig har generobret Aleksandria 
og truer Cypern og Rhodos.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor såre kære søn i Kristus Karl, Frankrigs berømmelige konge, hilsen 
o. s. v.

Blandt andre fromme gerninger, som rettroende fyrster til stadighed bør 
hige efter, bør især denne ligge dem varmt på sinde og føres ud i livet, at den 
rene tro, i hvilken de skal opnå nåden i evig frelse, uophørligt må komme til 
at indtage en mere ophøjet plads, og at dens bekendere forsvares mod fjen
derne af dem, der bærer navn af kristne, og hertil bør de fomemmeligt i 
disse tider anspores, jo mere de er vidende om, at en fare truer de troende. 
Vi er ikke i tvivl om, at det er kommet til Eders stormægtigheds kundskab,
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at vor såre kære søn i Kristus Peter, Cyperns berømmelige konge, og hans 
undersåtter samt brødrene af St. Johannes Jerusalemitanerens hospital, Kristi 
forkæmpere og den kristne tros stridsmænd, og med det apostoliske sædes til
ladelse støttet af enkelte troende, i kampen mod de vantro saracenere, Kristi 
bespottere, kristenhedens fjender og de uretmæssige besiddere af det hellige 
land, der tilhører de kristne, i hvilket vor frelser, Guds søn Jesus Kristus, 
værdigedes at udvirke frelse for menneskeslægten, med våbenmagt har erob
ret staden Aleksandria fra nævnte saracenere, idet Herrens højre hånd, der 
var med dem, indgav dem kraft, skønt - hvad vi med smerte beretter - 
samme saracenere få dage efter kunde tilbageerobre den; og tyrkerne, det 
skændige folkeslag, fjender og forbitrede forfølgere af den fornævnte tro, 
truer med at gå i land på øerne Cypern og Rhodos og at trænge ind i andre 
lande over havet, som tilhører nævnte konge og brødre og fjerne - det ske 
ikke — Kristi glorværdige navn fra dem. Idet vi derfor tager i betænkning, at 
dersom de foromtalte øer og lande, ved hjælp af hvilke der ligesom ved en 
slags trappe haves adgang til det nævnte hellige land - hvis generobring hele 
kristenheden bør sætte alt ind på af ærefrygt og from hengivenhed for samme 
frelser og af hensyn til de troendes ære — erobredes, vilde håbet om en sådan 
generobring svinde hen, og mange folkeslag, som er genfødte ved dåbens vand, 
vilde gå tabt, og det kristne navn og den kristne ære sandsynligvis tilintet- 
gøres i Østen, og andre farer og såre tunge svære ulykker, skændsel og for
virring opstå for de troende i Vesten, og idet vi derfor indser, at nævnte konge 
og de nævnte brødre og deres undersåtter i de lande over havet særligt i disse 
tider trænger til hjælp fra de fornævnte fyrster og fra andre troende, er det 
vor inderlige bøn og vor indstændige anmodning til Dig, fromme stormægtige 
fyrste, at Du fromt tager det ovenanførte i betænkning og — for at imødegå så
danne farer og skader af ærefrygt for den højeste konge, fra hvem Din konge
magt udledes, for Din sjælefrelses skyld og til forsvar af nævnte konge og 
brødre og deres undersåtter og af de øer og lande, som tilhører dem i de egne 
over havet, mod fjendtligheder og forfølgelser fra de fornævnte vantro samt 
af hensyn til havets sikkerhed, for at de troende kan være sikret adgang til 
disse øer og lande - hurtigt vil komme samme konge og brødre til undsætning 
med nogle våbenføre mænd, idet Du skal vide, at vi har besluttet at tilstå 
såvel dem, der drager af sted, som dem, der sender hjælp, samme synds
forladelse, som tilstås dem, der drager over havet til støtte for det hellige land. 
Givet i Avignon den 6. oktober i vort fjerde pontifikatsår.

3. række. VII. — 21
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På samme måde til vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks be
rømmelige konge.

438 1366. 6. oktober. Avignon.
Pave Urban $.s rundskrivelse til patriarker og ærkebisper, deriblandt ærke

bispen af Lund, om at prædike korstog mod saracener og tyrker til hjælp for 
kong Peter af Cypern og johannitterordenen på Rhodos.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

* I ^il de ærværdige brødre (Markvard), patriark af Aquileja, og hans lyd- 
JL bisper hilsen o. s. v.

Da vi trods vore utilstrækkelige fortjenester beklæder det byrdefulde em
bede at vogte Herrens hele hjord, bør vi med apostoliske hjælpemidler imøde
gå farer, der truer Kristi får, og særligt dem, der er stedte i ulvenes gab. Vi 
er jo ikke i tvivl om, at det er kommet til alles kundskab, at vor såre kære søn 
i Kristus Peter, Cyperns berømmelige konge (------ o. s. v. = nr. 437 s. 321 
1. 22), og idet vi derfor ønsker med den forudseenhed, vi nu råder over, 
at modstå fordærvelsen i dens udspring, for at vi ved dette fremsyn, alt efter
som den almægtige, som er sit folks beskytter, vil forunde os det, lettere kan 
nå frem til de mere virksomme hjælpemidler, som bør fremskaffes, pålægger 
vi Eder, vore brødre, ved apostolisk skrivelse, at I enten selv eller ved en 
anden eller ved andre i vort navn under prædikerne formaner og med iver 
i overensstemmelse med den Eder af Gud givne forstand bevæger alle Kristi 
troende i Eders stæder og stifter til, at de viser sig villige til - af ærefrygt for 
Gud, hvis sag det drejer sig om, og til sjælefrelse for dem, til hvem opfordrin
gen rettes - enten i egen person eller med det gods, Gud har forundt dem, at 
yde hjælp og bistand til forsvar af nævnte konge og brødre og deres undersåt
ter og af de øer og lande, der tilhører dem i de egne over havet, mod fjendtlig
heder og forfølgelser fra de fornævnte vantro samt af hensyn til havets sikker
hed, for at de troende kan være sikret adgang til disse øer og lande. Og for at 
de må være des mere rede hertil, jo større belønning de ved, de høster derved, 
eftergiver vi så i tillid til Gud den almægtiges barmhjertighed og hans hellige 
apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed og i kraft af den magt til at binde og 
at løse, som Gud har overdraget os uværdige, alle troende kristne, som af 
hensyn til og til opnåelse af nævnte forsvar og sikkerhed begiver sig over havet 
og i egen person og på egen bekostning underkaster sig en sådan møje, fuld
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forladelse for deres synder, for hvilke de føler sand anger i hjertet og som de 
bekender med munden; og som belønning for de retfærdige kommer hertil 
den evige frelse. Men de, der omend på andres bekostning, så dog i egen per
son begiver sig derhen, og ligeledes de, som alt efter omstændigheder og evne 
på egen bekostning sender velegnede stridsmænd - skønt de ikke selv drager 
af sted i egen person - tilstår vi fuld forladelse for deres synder. Men hvis 
nogen af de fornævnte har undladt en syndsbekendelse eller aflagt den urig
tigt, da tilgiver vi dem dette, når blot det ikke angår brud på et andet pilgrims- 
løfte eller en anden from gerning eller løfte om restitucio 1) eller en anden fast 
ydelse eller udbetaling; og vi tilstår alle disse, at de ved en almindelig beken
delse af synder, som de ikke erindrer sig, men som de dog, om de mindedes 
dem i enkeltheder, gerne vilde bekende, skal opnå fuld syndsforladelse, når 
de bekender således, dog således, at de, hvis senere sådanne synder dukker 
op i deres erindring, skal bekende dem i enkeltheder 2). Vi vil endvidere, at 
de, som — omend ikke stemmende med deres omstændigheder og evne — dog 
sender en eller flere velegnede stridsmænd på egen bekostning til nævnte for
svar og til opnåelse af nævnte sikkerhed, eller som af deres timelige gods bi
drager til, at nogen bliver udsendt, og at de, som af samme timelige gods yder 
et sømmeligt bidrag til nævnte forsvars- og sikkerhedsmål, alt eftersom hver 
enkelt tilskyndes dertil af Gud, samt at de, som tages med på råd af testa
torer, og som opfordrer samme testatorer til virkningsfuldt at yde hjælp til 
nævnte forsvars- og sikkerhedsmål, samt at ligeledes andre, som vil arbejde 
og hidtil har arbejdet for nævnte forsvars- og sikkerhedsmål, og på anden 
vis yder gavnlig råd og bistand til fremme af samme forsvars- og sikkerheds
mål, alt efter hjælpens beskaffenhed og graden af fromhed og omfanget af 
møjen, skal have del i omtalte syndsforladelse. Men eftersom dette brev på 
grund af farer på vejene eller på grund af andre hindringer muligvis ikke let 
kan forelægges hver enkelt af Eder, er det vor vilje, at Du, broder patriark, 
lader tage en transsumpt af nævnte brev ved en offentlig notar, og at det 
under Dit segl sendes til Eder, fornævnte lydbisper enkeltvis, hvilken trans
sumpt vi vil I skal skænke fuld tiltro lige så fuldt som originalen. Givet i 
Avignon den 6. oktober i vort fjerde pontifikatsår.

På samme måde til vor ærværdige broder ærkebispen af Lund og hans 
lydbisper.

!) jf. DRB III 1 nr. 129 note 3. - 2) jf. DRB III 5 nr. 152 note 3.
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439 1366. 8. oktober.
Borgmestre, magistrater og rådmænd i Brügge meddeler borgmestre og råd- 

mænd i Lübeck, at deres medborger Nicolaus Hauweschilt i stedet for den 
nylig afdøde Johan Zonnebalch har indsat Nicolaus Harinchals som sin be
fuldmægtigede til at forlange det gældsbrev udleveret, som er deponeret hos 
to borgere i Lübeck (jf. nr. 385), og ‘som er beseglet med den ærværdige 
fader og herre herr ærkebispen af Lunds segl, og ifølge hvilket samme ærvær
dige fader skylder nævnte Nicolaus Hauweschilt samt Godskalk Bredeveld 
2000 florentinske gylden i godt guld og efter lovlig vægt........Handlet i det 
Herrens år 1366 den 8. oktober.’

Original i Lübeckarkivet.

440 1366. 10. oktober. Avignon.
Johannes, kardinalpræst af St. Marcus, pålægger dekanen og en af kan- 

nikerne i Lübeck at undersøge de fornyede klager, som Johan v. Helle, præst 
i Slesvig stift, i en supplik til pave Urban 3. har rejst mod rådet i Lübeck, og 
træffe afgørelse i sagen. Hvis parterne i sagen ikke vil rette sig efter kendel
sen, skal sagen på ny indberettes til kardinalen 1).

Original i Lübeckarkivet.

x) jf. DBB III 6 nr. 217 note 1.

441 1366. 13. oktober. Almind sysselting.
Tingsvidne af Almind sysselting, at Gøde Ryder, Mads Larsen, Niels Al

drup, Niels Jensen, Morten Tostesen, Ivar Skræne og Jakob Nyman har er
klæret, at afdøde Ivar Terkelsen Trane på samme ting pantsatte sit gods i 
Hvilsbjerg til Jakob Jensen fra Keldkær.

Original i rigsarkivet.

Niels Henzesen, Jens Skelesen, Mads Kristiansen, Mikkel Terkelsen, As
ser Biuli, Esbern Degn, Jakob Tostesen fra Hesselballe og Peder Jensen 

fra Ravning til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1366
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dagen før paven St. Calixtus’ dag var Gøde Ryder, Mads Larsen, Niels Al- 
drup, Niels Jensen fra Nebel, Morten Tostesen, Ivar Skræne og Jakob Ny
man på Almind sysselting og erklærede med deres sandfærdige ord og på 
deres tro, at de havde været til stede på samme ting og havde set og i sandhed 
hørt, at Ivar Terkelsen kaldet Trane - god ihukommelse - på fornævnte Al
mind sysselting i form af forved pantsatte nærværende brevviser Jakob Jensen 
fra Keldkær sit gods i Hvilsbjerg, hvorpå en mand ved navn Povl bor, med 
dets enkelte tilliggender, rørligt og urørligt, tørt og vådt, intet deraf undtaget, 
og at han frit afstod det i denne panteform. Hvilket vi med dette brev be
vidner endrægtigt og med sandfærdige ord overfor alle, hvem det angår eller 
kan angå. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Handlet 
og givet ovenævnte år, dag og sted.

1366. 20. oktober. Avignon. 442
Macarius Mogensen, præst i Roskilde stift, der studerer kanonisk ret i 

Paris, ansøger pave Urban 3. om tilladelse til at forelæse og efter 4 års forløb 
om godkendelse til licentiatgraden.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Macarius Mogensen, præst i Roskilde stift fra Danmarks rige, kongens 
klerk, magister i de frie kunster, og som studerer kanonisk ret ved 

fakultetet i Paris, fordum rektor1) ved Pariseruniversitetet, bønfalder Eder, 
hellige fader, om, at I, idet I viser ham en særlig nåde, vil værdiges - da han 
er fra et fjernt land og på grund af dettes fjerne beliggenhed og farerne på 
vejene ikke uden store vanskeligheder kan få penge til at fortsætte længe med 
nævnte studium - at bevilge, at han, skønt han ikke har hørt forelæsninger 
over verdslig ret, godkendes til at forelæse, når han har påhørt forelæsninger 
fem år ved nævnte fakultet, og når han derefter har forelæst i fire år, god
kendes til licentiatgraden, uanset herimod stridende privilegier eller bestem
melser og med alle andre ‘uanset’. Lad det ske. B. Uden anden læsning. Lad 
det ske. B. Givet i Avignon den 20. oktober i vort fjerde pontifikatsår.

1) opr. forstander for en af de fire nationer eller for artesfakultetet, senere fra mid
ten af 14. årh. forstander for hele universitetet, jf. Hammarstrom, Glossarium s.v. rec- 
tor.
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443 1366. 22. oktober.
Rådet i Lübeck beder kong Håkon af Sverige og Norge om at udvirke, at 

det gods tilhørende lybske borgere, som fornylig den 24. juli blev beslaglagt i 
havnen Marstrand af ‘herr Narve, høvedsmand på Bohus, herr Peter Fleming, 
Absalon Kjeldsen og deres medhjælpere i denne sag’ ombord i et skib på vej 
fra ‘Ålborg til Bergen’ (jf. nr. 423), frigives.

Afskrift i Lübeckarkivet.

444 [1366]. 28. oktober1)- Falsterbo.
Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler kong Edvard 3. af England som 

svar på dennes brev, at han har sendt Rikman v.d. Lancken, høvedsmand på 
borgen Falsterbo, til Brügge som sin udsending for der at afvente den engel
ske konges lejde, og beklager, at hans svar er blevet forsinket af uroligheder 
på markederne i Skanør, iværksat af folk fra Zeeland.

Original i London, Public Record Office.

Stormægtige fyrste. Af Eders brev2), som for nogen tid siden sendtes til 
os, og som vi nøje har gennemlæst og forstået i eet og alt, har vi erfaret, 

at Eders sendemænd og udsendinge efter Eders vilje vil blive sendt til Brügge 
i Flandern til et møde med vore, eller at vore udsendinge skal sendes til Eng
land under Eders sikre lejde, som i forvejen vil blive sendt til dem i Brügge. 
Derfor har vi sendt den velbyrdige mand Rikman v. d. Lancken, vor elskede 
og tro mand, høvedsmand på vor borg Falsterbo, til Brügge, for at han senere 
kan sætte over il England for at møde Eder, idet han dog i Brügge i Flandern 
skal afvente Eders sikre lejde til rejsen frem og tilbage. Vi beder Eder, stor
mægtige konge, om, at I ikke vil tage det ilde op, hverken at vi så sent sender 
vort svarbrev eller vor udsending; thi medens vi var optaget i fjerne egne af 
vort rige, har mænd fra Zeeland i Holland i afsindig og uretfærdig rasen mod 
vor foged og høvedsmand på vort marked i Skanør trods hans uskyld dræbt 
ham til tab og skændsel for vort rige og til ikke ringe skade for vor handel, 
ja ikke blot har de på forbryderisk vis udgydt hans og adskillige af hans un
dergivnes uskyldige blod, men de har også i den dybe nat røvet ejendele og 
penge fra os, hvilket vi fremfører over for Eder under dyb beklagelse. Skrevet 
på vor borg Falsterbo på apostlene Simons og Judas’ dag under vort sekret.

Valdemar, de Danskes konge.

t) lejdet til Rikman v.d. Lancken udstedtes 1367 1. januar - 2) kendes ikke.
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[1366]1). 28. oktober. Falsterbo. 445
Kong Valdemar 4. Atterdag beder kong Edvard 3. af England fæste lid 

til, hvad hans udsending Rikman v. d. Lancken beretter.
Original i British Museum.

Stormægtige fyrste. Vi har, høje fyrste, sendt den velbyrdige mand Rikman 
v. d. Lancken, høvedsmand på vor borg Falsterbo, som er inde i vore 

sager, til Eder, idet vi indtrængende bønfalder Eder om, at I vil nære den 
samme tillidsfulde tiltro til de ord, som denne vil fremføre for Eder personlig 
i vort navn, som om vi personligt forhandlede med Eder. Skrevet på vor borg 
Falsterbo på selve de hellige apostle Simon og Judas’ dag under vort sekret.

Valdemar, de Danskes konge.

*) jh nr. 444.

1366. 30. oktober. 446
Optegnelse om, at Guido de Cruce, ‘det apostoliske sædes nuntius og kol

lekter i Danmarks, Sveriges og Norges riger’, for penge, han har indsamlet 
‘i sit nævnte kollektorområde’ har købt 6627 stk. ubearbejdet gråværk og 
mdrskind, som i det apostoliske kammer er blevet afregnet med 363 floriner 
og 6 skilling, og for hvilke der i transportomkostninger er betalt 42 floriner og 
21 skilling.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

1366. 31. oktober. Rostock. 447
Hertugerne Albrecht 2. og hans sønner Henrik 3. og Magnus 1. af Meck

lenburg og biskop Frederik af Schwerin slutter overenskomst og et fjorten
årigt forsvarsforbund med Laurentius, Johan 4. den ældre og Johan 3. den 
yngre, herrer af Werle. Hertug Albrecht undtager dog kejser Karl 4., ‘kongen 
af Danmark’, hertugerne Rudolf, Wenceslav og Albrecht af Sachsen, mark
greven af Brandenburg, hertugerne af Stettin, greverne af Holsten og gre
verne af Lindau fra dem, mod hvem han skal yde hjælp, og herrerne af Werle 
undtager hertugerne af Stettin, greverne af Holsten og greverne af Lindau.

Original i Schwerinarkivet.
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448 [1366]1). 5. november. Lund.
Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger for fjerde gang arvingerne efter rid

deren Jens Uf fesen i Skåne straks at betale deres del af de 25 mark skånsk, 
som Jens Uffesen skyldte kirken i Lunds bygningsfond.

Original i det svenske rigsarkiv.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til ind
byggerne i Skåne, hilsen og nåde.

Vi pålægger nu for fjerde gang - skønt til overflod - arvingerne blandt 
Eder efter den afdøde ridder herr Jens Uffesen straks efter forevisningen af 
brevet at udrede til forstanderen for Lundekirkens bygningsfond den del, som 
de skal betale af de 25 mark ny skånske penge, som samme herr Jens Uffesen 
ved sit åbne brev 2) skyldte samme bygningsfond, især da den rette betalings- 
termin er udløbet. Givet i Lund torsdag efter allehelgensdag med Ivar Pe
dersen som vidne.

*) jf. nr. 456-458. - 2) jf. 1340 5. januar, DRB III 1 nr. 3.

449 1366. 7. november. Tønder.
Jens Dunk, ridder, hertug Henrik af Jyllands drost, bevidner, at abbeden 

i Løgum kloster har overgivet Lydeke Arestsen et pantebrev på gården Æbild.
Afskrift i Løgumbogen.

Jens Dunk, ridder og drost hos den berømmelige herre herr Henrik, hertug 
af Jylland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Jeg vil, at det med dette brev skal stå fast for alle, at den fromme mand 
herr abbeden af Løgum i min nærværelse har opladt en mand ved navn Ly
deke Arestsen et pantebrev angående gården Æbild på det vilkår, at samme 
Lydeke forpligtede sig eller sine arvinger til ganske at fri nævnte herr abbed 
og hans kloster for ethvert krav og tab, som måtte kunne ramme samme fra 
arvingerne efter en Ratslev Stage som følge af opladeisen af fornævnte brev. 
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Lille Tøn
der i det Herrens år 1366 lørdagen før bispen og bekenderen St. Mortens dag.

450 [1366]. 11. november.
Rådet i Lübeck sender Klaus Limbæk, Danmarks drost, kopier af brevene 

fra rådet i Dordrecht, samt beder ham udvirke en mere nådig behandling af 
deres medborgere fra kong Valdemar 4. Atterdags side.
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Afskrift i Lübeckarkivet.

Rådmændene i staden Lübeck til den strenge og meget berømmelige rid- 
„ der herr Klaus Limbæk, Danmarks riges drost, vor oprigtigt elskede 
velynder, hilsen tilforn og altid rede til tjenstvilligt og forbindtligt at vise Eder 

ære og ærbødighed.
Vi oversender Eder, hvem berømmelsen forherliger og vi særligt elsker, 

sammen med dette brev kopier af de breve, som rådmændene i Dordrecht1) 
har sendt os angående Peder Hattings, Eders svends dispositioner med en 
kogge, og når I har set deres indhold og lært dem at kende, vil I, ærværdige 
og indsigtsfulde ridder, kunne se, at vi er uden skyld i denne sag. Thi vi bør 
og skal yde enhver retfærdighed i overensstemmelse med vor stads krav, 
når han rejser klage for os i vor jurisdiktion. Derfor beder vi om, at I, strenge 
ridder, vil værdiges at have os undskyldt i dette, og at I ikke vil forekaste os 
eller vore dette eller tage os det ilde op, men snarere vil værdiges at befordre 
os og vore, som I plejer. løvrigt ønsker vi ikke at skjule for Eder, elskede rid
der, at den berømmelige fyrste, herr kongen af Danmark, igen har krævet og 
taget penge af feddene og af en kogge, som I ved, skønt han ellers havde er
klæret samme penge for kvit. Derfor beder vi indtrængende om, at I i oprig
tighed vil give ham en fremstilling af sagen og udvirke, at han ikke forsmår 
at vise sig som en mere nådig herre mod os og vore, end vi hidtil har følt, at 
han har været, idet I af hensyn til vor underdanige og vedvarende tjenst
villighed, viser Eder os bevågen og velvillig hvad dette og vore tarv iøvrigt 
angår. Gud bevare Eder altid lykkeligt og længe; byd i tillid over os i alt. 
Givet under vort sekret på mortensdag.

i) jf. nr. 392 og 421.

1366. 11. november. Lübeck. 451
Dominikanerklostret i Lübeck forpligter sig til daglig at holde to messer 

for Stig Andersen af Bjørnholm, hans hustru Tove, hans forældre, sønner og 
brødre, samt, når Stig Andersen er død, at holde deres årtid på hans dødsdag.

Original i rigsarkivet.

Vi, broder Nicolaus, prior, broder Johan, supprior, broder Gerhard, lektor, 
og hele konventet af dominikanerbrødre i Lübeck erkender med dette 
brev og erklærer offentligt, at skønt vi står i kærlighedsgæld til alle, er det
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dog utvivlsomt sikkert, at vi skylder dem endnu mere, hvis hengivenhed vi 
har haft de stærkeste prøver på ved deres gunstbevisninger, befordringer og 
bevislige velgerninger. Og eftersom den velbyrdige og strenge ridder og herre, 
herr Stig Andersen af Bjørnholm, med den sindets oprigtighed og hengiven
hed, han længe har næret og stadig nærer over for vor orden og især over for 
os og vort konvent i Lübeck, fromt og omsorgsfuldt har betænkt os og vort 
konvent med en bestemt og værdifuld almissegave, for at der ved hjælp af 
nævnte almisse - som vi og de, der følger efter os, hvert år til evig tid skal 
nyde, og som ikke på nogen måde eller under nogen form skal kunne sælges - 
til hans evige ihukommelse virkningsfuldt år efter år kan blive sørget for 
brødrene i vort nævnte konvent, de nulevende og de fremtidige, med dagligt 
brød til vort bord, at skænke og uddele hver dag til evig tid, er det vort ønske, 
så vidt vor skrøbelighed tillader det, at gengælde denne hans fromme og kær
lighedsfulde højhjertethed og den gavmildhed, han har lagt for dagen ved at 
vise os en så stor velgerning som til evig tid at skaffe og skænke os brød til 
hver dag; derfor er det vor vilje og vort løfte, samt forpligter vi os og vore 
efterfølgere med dette brev til at holde to sjælemesser for nævnte herr Stig 
og hans hustru fru Tove, for herr Anders og fru Margrete, hans forældre, og 
for de herrer riddere Uffe, Ove og Henrik og for væbnerne Anders og Jens, 
hans sønner, samt for Uffe, Jakob og Ove, hans brødre, den ene messe om 
Vor Frue, at læse efter fromessen og den anden for de afdøde, at afsynge ved 
den tredie time, (hvilke messer skal afholdes) hver dag til evig tid undtagen 
på de store festdage, ved alteret i det kapel, som vi mod nord i vor kirke har 
opført og bygget fra nyt af til evig ihukommelse af dette, og som vi sammen 
med alteret særligt har henlagt til nævnte herr Stig, udsmykket med og kende
tegnet ved hans ridderlige insignier eller våben, der allerede er aftegnet, ud
ført og anbragt, og som til evig tid skal forvares og vedligeholdes der, for at 
hans fromme ihukommelse kan lyse klart for alle, samt for at ihukommelsen 
af alle dem, der nævnes i det foregående, og som under de enkelte messer 
skal nævnes af dem, der celebrerer messen i nævnte kapel, kan virke des from
mere, jo mere strålende det sker. Ydermere lover og forpligter vi os og vore 
efterfølgere fast til hvert år til evig tid højtideligt at holde nævnte herr Stigs 
og alle de ovennævntes årtid med vigilier og messer på den dag, på hvilken 
nævnte herr Stig går al kødets gang, idet vi desuden tildeler ham broderskab 
og i liv og død lader ham og hver enkelt af de fornævnte have del i alle gode 
gerninger, som frelserens mildhed værdiges at udvirke hos os dag og nat. 
Endvidere lover vi med dette brev til evig ihukommelse af fornævnte herr
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Stig, at vi velvilligt vil tage imod alle brødre af vor orden, der kommer til os 
i Lübeck fra Danmark, og som ønsker at læse messe ved nævnte alter i for
nævnte kapel, og i en uge behandle dem med kærlighed, som var de brødre i 
vort konvent. Men hvis det ovenanførte eller noget af det ved ligegyldighed 
eller forsømmelighed - hvad Gud forbyde - ikke overholdes, og forsømmel
sen ikke inden en måned rettes, da vil vi fra da af være under bandlysning; 
og hvis vi forbliver under den i den måned, der følger derefter, da vil vi, at 
vi fra da af ganske skal være berøvet ovennævnte almisse, og da frasiger vi os 
den med dette brev. Til åbenbart vidnesbyrd om denne gave, forpligtelse og 
dette løfte er vort konvents segl samt prioratets embedssegl hængt under dette 
brev. Handlet og givet i Lübeck i det Herrens år 1366 på den ærværdige 
biskop og bekender St. Mortens dag.

1366. 12. november. Värpinge. 452
Niels Ågesen af Karsholm, ridder, erkender at skylde kong Valdemar 4. 

Atter dag 10 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

Niels Ågesen, ridder af Karsholm, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.

Jeg vil, at det med dette brev skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, 
at jeg erkender, at jeg i sandhed i medfør af et sandt lån står i skyld og gæld 
til den stormægtige fyrste og herre, min såre kære herre Valdemar, af Guds 
nåde de Danskes, Venders og Goters konge, for ti mark lødigt sølv, som jeg 
eller mine arvinger fuldt ud uden al yderligere forhaling skal betale ham, 
hans arvinger og efterfølgere og hans rige Danmarks krone inden næste hellig
trekongersdag i gode sterlinger og gængse lybske penninge og ikke i nogen 
anden form for betaling eller værdi. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev. Givet i Vårpinge i det Herrens år 1366 første torsdag 
efter bispen og bekenderen St. Mortens dag.

1366. 18. november. 453
Nicolaus v. Bremen erklærer, at rådet i Lübeck har gjort ham fyldest ‘for 

at jeg tidligere under krigen mellem herr kongen af Danmark på den ene side 
og hansestædeme på den anden faldt i fangenskab i deres tjeneste, samt for
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det tab, som jeg led i sammes tjeneste, og i lige måde for den sold, de herefter 
skulde yde mig’, og udsteder kvittering.

Original i Lubeckarkivet.

454 [1366]1). 19. november.
Indførelse i Liber proscriptorum i Wismar om, at Jesse og Timme er blevet 

lyst fredløse, fordi de har plyndret fogeden i Blekinge.

Liber proscriptorum i Wismar.

Fremdeles blev Jesse og Timme på Elisabeths dag lyst fredløse i nærvæ
relse af ovennævnte herrer 2), fordi de med urette har plyndret fogeden 

i Blekinge.

*) indførelsen er den sidste under 1366 i håndskriftet. - 2) d.v.s. de herrer Johan 
Gletzow og Jordan Lubberstorp.

455 1366. (1360 ?)’). 20. november.
Niels Tokkesen meddeler, at han har valgt sit gravsted i Løgum kloster og 

skænker herfor gods i Bredevad.
Efter tryk i Staatsbürgerliches Magazin IX 450.

Niels Tokkesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Jeg 
ønsker, at det med dette brev skal være vitterligt for alle, såvel nu

levende som fremtidige, at jeg har valgt mit gravsted hos de fromme mænd 
i Løgum kloster, hvem jeg til bod for min sjæl overdrager mit gods i Bredevad, 
på hvilket Peder Dampe nu bor - hvilket jeg ifølge arveret fik efter min 
fader - at besidde ukæret efter min død uden indsigelse fra nogen som helst 
på denne betingelse, at ovennævnte fromme mænd skal lade mit legeme, hvor 
som helst end jeg dør i Sønderjylland, føre til klostret og højtideligt afholde 
min begravelse, således som klosterbrødrenes evne rækker til. Men hvis jeg 
skulde dø i det fjerne, skal de alligevel, når de har erfaret dette, udføre min 
ligbegængelse med forrettelse af messer og andre gudstjenstlige handlinger for 
afdøde. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i 
det Herrens år 1360 1) fredagen før den glorrige jomfru Cecilies dag.

*) det trykte forlæg har som overskrift 1366 men 1360 i teksten.
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1366. 22. november. 456
Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger ridderne David Andersen og Jens 

Pedersen og væbnerne Peder Då og Mads Konstantinsen sammen med kon
gens foged at skaffe fyldestgørelse for Lundekirkens krav på arvingerne efter 
ærkedegnen, herr Knud, samt for kongens ret.

Original i det svenske rigsarkiv.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til Skånes 
indbyggere, hilsen og nåde.

Vi pålægger herrerne David Andersen og Jens Pedersen, riddere, og Peder 
Då og Mads Konstantinsen, væbnere, hos Eder, at de i følge med vor foged 
skal begive sig til herr Knuds arvingers bopæl - fordum ærkedegn i Lund -, 
og at de under hensyntagen til vor ret uden at være forsømmelige på noget 
punkt skal skaffe Lundekirkens befuldmægtigede retslig fyldestgørelse såvel 
for hovedsagen som for vore fire breve1), som de trods dennes anmodning 
trodsigt har siddet overhørige. Givet i det Herrens år (13)66 på jomfruen 
St. Cecilies dag med Ivar Pedersen, vor justitiar, som vidne.

tabte.

1366. 22. november. 457
Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger arvingerne på Sjælland efter ridde

ren Jens Uffesen inden 15 dage at betale deres del af de go mark skånsk, 
som Jens Uffesen skyldte Lundekirkens bygningsfond.

Original i det svenske rigsarkiv.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til ind
byggerne på Sjælland, hilsen og nåde.

Vi pålægger arvingerne blandt Eder efter den afdøde ridder herr Jens Uf
fesen, at de ikke undlader at udrede den del, de er skyldige at betale af de 
30 mark nye skånske penge, som samme Jens Uffesen ved sit åbne brev1) 
skyldte kirken i Lund, inden femten dage til forstanderen for samme Lunde
kirkes bygningsfond, især da den rette betalingstermin er udløbet. Givet år 
(13)66 på jomfruen St. Cecilies dag med Ivar Pedersen, vor justitiar, som 
vidne.

*) jf. DRB III 1 nr. 4.
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458 1366. 22. november. Lund.
Kong Valdemar 4. Atter dag pålægger arvingerne på Sjælland efter rid

deren Jens Uffesen inden 15 dage at betale deres del af de 23 mark skånsk, 
som Jens Uffesen skyldte Lundekirkens bygningsfond.

Original i det svenske rigsarkiv.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til ind
byggerne på Sjælland vor hilsen og nåde.

Vi pålægger arvingerne blandt Eder efter den afdøde ridder herr Jens 
Uffesen, at de ikke undlader at udrede den del, de er skyldige at betale af de 
25 mark nye skånske penge, som samme Jens Uffesen ved sit åbne brev 4) 
skyldte Lundekirkens bygningsfond, inden 15 dage til forstanderen for samme 
bygningsfond, især da den rette betalingstermin er udløbet. Givet i Lund i 
året (13)66 på jomfruen St. Cecilies dag med Ivar Pedersen, vor justitiar, 
som vidne.

1) jf. DRB III 1 nr. 3.

459 1366. 24. november—1367. 31. januar.
Udgiftsposter i staden Middelburgs regnskaber i forbindelse med forholdet 

til Danmark; jf. også tilføjelsen s. 348.
Notits i Middelburg.

Af gaver: Fremdeles på St. Lucias dag1) givet en matun2), hvilket 
, udgør 52 skilling, til et bud, der bragte os et brev fra hansestæ- 
derne i Preussen. Fremdeles aftenen før helligtrekongersdag givet en matun, 

hvilket udgør 52 skilling, til staden Kampens sendebud, der bragte os et brev 
derfra. (2) Vingave: Fremdeles på St. Lucias dag, da der kom et brev til os 
fra staden Thorn, til fortæring 49 skilling3). (3) Vedrørende rejse: Frem
deles St. Katharines aften 4) blev der sendt udsendinge på stadens vegne til 
et møde i St. Maartensdijk, hvor man forhandlede om de krigeriske hand
linger i Skåne 5); dem gav man hver til fortæring i 3 dage - hver tre skilling 
grot om dagen - hvilket udgør 21 pund og 12 skilling. Fremdeles om sønda
gen 6) før vor Frues renselsesdag rejste Wouter Janssen og Pieter Janssen på 
stadens vegne til Dordrecht til et møde, hvor man behandlede de krigeriske 
handlinger i Skåne, og derfra til min herre i Haag 7); dem gav man til fortæ-
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ring i 12 dage - hver af de to havde 4 skilling grot om dagen - hvilket udgør 
115 pund og 4 skilling 8).

4) 13. december. - 2) fransk guldmønt (mouton). - 3) de anførte breve antages i 
Hans. UB. IV 81 note 1 at stå i forbindelse med forhandlinger om et nyt forbund mod 
Danmark, jf. nr. 463-64 og 1367 11. juli. - 4) 24. november. - 5) jf. nr. 444. - 6) 31. 
januar. - 7) hertug Albrecht af Bayern, regent i Holland, Zeeland og Friesland. - 8) 
96 skilling grot er lig 1152 groter. Hver grot svarede til 2 skilling hollandsk, i alt altså 
2304 skilling hollandsk eller 115 pund (å 20 skilling) og 4 skilling.

[1366]1). 29. november. Borgen Segeberg. 460
Grev Henrik 2. af Holsten underretter kong Edvard 3. af England om, at 

Rikman og andre udsendinge er på vej til ham for at forhandle på kongen af 
Danmarks vegne, og advarer mod at skænke dem tiltro.

Original i British Museum.

Henrik, greve af Holsten og Stormarn, til sin såre glorværdige fyrste 
og herre, sin nådige herre herr Edvard, af Guds nåde Englands 

konge, i velvilje og redebon til i alt at yde ham uegennyttige tjenester.
I skal vide, højeste herrer, at en mand ved Navn Rikman 2) og andre ud

sendinge er på vej til Eder personlig for at udføre kongen af Danmarks 
ærinder; I skal ikke nære nogen tiltro til dem, eftersom det, som måtte blive 
forebragt Eder som sandhed, vil være falsk, da de kun er sendt over for at se 
sig om. Højeste herre, måtte I blomstre og leve vel i Kristus. Skrevet på min 
borg Segeberg dagen før apostlen St. Andreas’ dag under mit segl.

jf. 1366 28. oktober, nr. 444-45. Borgen Segeberg var 1342 blevet pantsat til Lü
beck, men blev 1366 1. oktober indløst af de holstenske grever, Lüb. UB. III 624 nr. 
592. - 2) originalen har Rikvin, der må være fejl for Rikman.

1366. 30. november. 461
Testamente af Henrik Smylow, borger i Lübeck.

Registratur i Lubeck (20. årh.).

1366 30. november (in die beati Andree apostoli gloriosi). Testamente af 
Henrik Smylow. Vidner: Bernhard Pleskow, Everhard Swarte, rådsherrer. 
Eksekutorer for hans børn i andet ægteskab (puerorum secundorum): Ar
nold v. Lübeck, Johan Lange i Mengsstrasse (Menghenstrate), Henrik
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Schonenberg, Henrik Knif........ Indhold: Testator har med indforståelse 
af deres slægtninge (parentes) delt mødrenearven mellem børnene af hans 
første ægteskab Everhard og Mechtilde, på følgende måde: Everhard får 
hjørnegrunden i Effengrube (angulum in der Ofkengroven situm); denne 
har testator i overensstemmelse med råd af sine venner ladet gå lige op 
(computaui) mod den af ham - testator - beboede ejendom (hereditas), da 
begge ejendomme er arvegods (demortue proprie verstorven); fremdeles en 
klædebod (wantbode) i Falsterbo (in Valsterboden), nemlig den sjette hen- 
imod den lybske mark (uersus campum Lubicensem), og endelig 500 mark 
lybsk; Mechtilde får 900 mark lybsk.

462 1366. 17. december.
Hansestæderne anmoder ærkebiskop Niels af Lund, bisperne Mogens af 

Ribe og Povl af Århus samt Klaus Limbæk, drost, Evert Moltke, kammer
mester, Stig Andersen, Fikke Moltke, høvedsmand på Kalø og i Randers, 
og Henning Podebusk som medlovere ved overenskomsten mellem kong 
Valdemar og hansestæderne om at opfordre denne til at tilbagegive de penge, 
han har afpresset gæsterne på feddene, samt det skibbrudne gods, han har 
ladet beslaglægge.

Optaget i nr. 464 § 14.

al ærbødighed og med alle æresbevisninger i redebon vilje til at være til 
tjeneste og til behag.

Vi ønsker med dette brev, at det skal være vitterligt for Eder, ærværdige 
og hæderværdige mænd, at de hæderværdige mænd, rådmændene i staden 
Lübeck, gennem deres egnede rådsudsendinge under alvorlige klager har 
klarlagt for os, der er tilstede på denne hansedag, hvorledes den fremragende 
fyrste, den herre kongen af Danmark, på ny har opkrævet, taget og oppebåret 
penge, der ved anden lejlighed var afpresset og taget fra gæsterne1), der 
da lå på deres fed, og at de ligeledes har ført alvorlig klage vedrørende skib
brudent gods, der tilhørte en af deres medborgere; disse penge og dette gods 
havde han selv for nylig, da han modtog brevet om den overenskomst, der 
er anordnet mellem ham og os, og i nærværelse af den højmodige fyrste herr 
Erik, hertug af Sachsen, samt notarer fra Lübeck, Rostock og Stralsund er
klæret for kvit 2). Af den grund er alvorlige og store tab blevet påført deres 
medborgere som garanter for nævnte penge, i modstrid med den gode og
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fastlagte overenskomst, som de og vi har med ham. Ligeledes er såre meget 
andet skibbrudent gods af hans folk blevet frataget adskillige andre, der sam
men med os falder under samme overenskomst, således som dette er kommet 
os for øre ved mange klager. Derfor maner vi Eder som garanter for den 
samme overenskomst og anråber Eder, ærværdige herrer, indtængende med 
dette brev om fremdeles at informere fornævnte herre konge således og sørge 
for at udvirke dette hos ham, at han tilbagegiver fornævnte penge og det 
skibbrudne gods og erstatter disse omtalte garanter deres fornævnte tab, så
ledes at det med rette og af gode grunde forekommer os, at han ikke krænker 
fornævnte overenskomst i forholdet til os, og at han drager omsorg for, at 
det øvrige skibbrudne gods, der således er taget af hans folk, gives tilbage, og 
ligeledes tager vare på, at sådant ikke yderligere hænder, idet I alle forholder 
Eder sådan i denne sag, at der ikke behøves flere eller yderligere maninger i 
denne anledning. Det ønsker vi i gerning at gøre os fortjent til hos Eder in
den for de muligheder, enhver af os har, idet vi beder om, at vi må blive 
underrettet desangående ved Eders gode svar. Givet i det Herrens år 1366 
torsdag efter St. Lucies dag under rådmændene i Rostocks sekret, som vi 
alle bruger denne gang.

jf. nr. 401. - 2) jf. nr. 328 og 376.

[1366. Omkr. 17. december]. 463
Hansestæderne meddeler hofmesteren og de preussiske stæder, at de under 

de foreliggende omstændigheder må afvise deres forslag om et forbund rettet 
mod kongen af Danmark.

Optaget i nr. 464 § 13.

Disse stæders borgere har med velvilje modtaget og fuldt ud forstået Eders 
brev. Som svar herpå siger de, at de selv, medens krigen mellem kongen 

af Danmark og dem stod på, flere gange og indtrængende ved deres råds
udsendinge, notarer og andre egnede udsendinge har opfordret Eder til at 
slutte forbund med dem mod kongen. Da I har nægtet at slutte dette forbund 
med dem, er de gået ind på et forlig med nævnte konge. De vilde ikke have 
gjort dette, hvis I havde været i forbund med dem, og skønt samme konge 
har påført dem mange tab, viser han sig dog rede til at udvise passende bil
lighed over for dem i den anledning. Derfor beder de om, at I overvejer dette 
indbyrdes. Thi således som sagen endnu står, kan de denne gang ikke med

3. række. VII. — 22
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æren i behold indgå nævnte fælles forpligtelse med Eder. De beder om, at I 
ikke vil tage dem dette ilde op. Thi de er rede til at udføre, hvad de med 
æren i behold kan udvirke til hansekøbmandens tarv og fremgang.

464 1366. Omkr. 17. december1)- Rostock.
Reces af hansedagen i Rostock fudtogj.

Afskrift i den ledreborgske håndskriftsamling.

Idet Herrens år 1366 onsdag efter Lucie dag forsamledes de herrer råd- 
mænd fra søstæderne i Rostock; fra Lübeck: Jakob Pleskow, Segcbod 
Crispin og Bruno Warendorp, fra Rostock: Johan Bomgarden, Lambert 

Witte, Johan v. Kyritz, Ludolf v. Gothland, Ludolf Niendorp og Gerwin 
Wilde, fra Stralsund: Bertram Wulflam og Wenemar Bukhorn, fra Wismar: 
Johan Manderow, Henrik Wessel og Bertold Kalsow, fra Greifswald: Heine 
Wruk, fra Hamburg: herr Johan Wunstorp, notar, fra Stettin: notaren Jo
han Stureman, og de gennemdrøftede det nedenfor skrevne.

<i-9>.........2)
(10) Ydermere skal Lybækkerne under deres vedhængende segl give andre 

stæder, der anmoder om det, kopier af brevet om den overenskomst, der er 
truffet mellem de Danskes konge og stæderne 3 ).

(11-12).........4)
(13) Derpå læstes et brev fra borgerne i stæderne i Preussen om at indgå 

en fælles forpligtelse mod kongerne af Danmark og Norge, hvortil også andre 
søstæder opfordrer. Herom sendte stæderne deres brev til herr Alard, proto- 
notar i Stralsund, idet de beder om, at denne i deres navn skal drage til høj
mesteren og til Preussens stæder for at forhandle om og svare på fornævnte 
brev, på denne måde : Disse stæders borgere har med velvilje ( o. s. v. = nr. 
463).

(14) Fremdeles har stæderne på Lybækkernes opfordring sendt deres ne
denfor anførte brev til de nedenfor anførte herrer Niels, ærkebiskop af Lund, 
fremdeles til Klaus Limbæk, kongen af Danmarks drost, Evert Moltke, kam
mermester, Stig Andersen, Fikke Moltke, høvedsmand på Kalø og i Randers 
og Henning Podebusk af følgende ordlyd: I al ærbødighed (o. s. v. = nr. 462).

1) recessen for hansedagen, der påbegyndtes 16. december, kan ifølge de ekspederede 
breve, jf. nr. 462, tidligst være affattet den 17. december. - 2) § 1 handler om, at 
Hamburg, Stettin og Kolberg ikke ser sig i stand til at deltage i hansedagen; § 2 om, 
at striden om Hamburgs pundtold er overladt til påkendelse af Lüneburg og Hannover,
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jf. nr. 465; § 3 om hansestædemes forhold til landsherrerne og om en forordning for 
bødkerne; § 4 om Kiels forhold til Hamburg m.h.t. krigsskadeerstatning; § 5 om en 
lybsk borgers tilgodehavende hos rådet i Gadebusch; § 6 om hanseatemes rettigheder i 
Bergen; § 7 om Hamburgs eventuelle appel i sagen om pundtolden, jf. § 2; § 8 om 
hanseatemes udgifter i forbindelse med besættelsen af borgen Borgholm på Øland og 
§ 9 om Borgholms overladelse til kong Håkon af Norge. - 3) nr. 328. - 4) § 11 hand
ler om et økonomisk krav fra Rostock, Wismar og Greifswald mod Hamburg og Stet- 
tin og § 12 om fælles tøndemål i stædeme.

[1366. Efter 17. december]1)- 465
Hansestæderne giver rådene i Lüneburg og Hannover, der har jaet over

draget at afsige kendelse i striden mellem dem og Hamburg, en fremstilling 
af deres opfattelse af Hamburgs rolle under krigen mod kong Valdemar og 
stadens formentligt for store anpart i pundtolden, som er blevet opkrævet 
under krigen.

Afskrift i Lübeckarkivet.

I skal vide, I herrer rådmænd i Lüneburg og Hannover, at vi rådmænd 
i søstædeme indbyrdes blandt os fastsatte et fælles møde om den store uret, 
som kongen af Danmark havde gjort os og hansekøbmanden og fortsat gjorde 

dag for dag; og vi samledes desangående, og der blev vi i fællesskab efter 
rådslagning enige om, at vi vilde føre krig mod kongen af Danmark, og traf 
aftale om og fastsatte indbyrdes, hvor stor en styrke i kogger og folk enhver 
stad skulde udsende til det formål. Fremdeles lovede vi og aftalte indbyrdes, 
at udbytte, omkostninger, skade og tab, der hidrørte fra den krig, skulde vi 
ligeligt dele mellem os efter mandtal2). Ligeledes pålagde vi os en told, at 
opkræve af købmændene, der sejlede ud af vore havne; og den told skulde 
ligeligt komme os til hjælp 3). Alle disse artikler lovede vi indbyrdes at over
holde stadigt og fast, og også at bekræfte brevene med vore store segl; og de 
fra Hamburg og medlemmerne af deres råd, som de sendte til mødet, aftalte 
og lovede med os at overholde alle disse artikler stadigt og fast. Herefter 
iværksatte vi og de fra Hamburg den krig, hver med så mange folk og kogger, 
som vi var enedes om, og opkrævede også tolden i hver stad efter vor over
enskomst ; og vi kom med vore kogger og folk - de fra Hamburg med os og vi 
med dem fra Hamburg - til Danmark og førte så længe krig med kongen, at 
vi i fællesskab enedes om at holde et møde med ham om en våbenstilstand, 
hvilken vi med alles samtykke afsluttede og garanterede4). Dog havde vi 
lidt store skader og haft store omkostninger i krigen og kom derefter indbyrdes
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overens om en tid og et sted til gensidigt at afregne med hinanden, både an
gående opkrævningen af tolden og angående erstatningen for tab og omkost
ninger, som vi havde haft; og enhver stad meddelte, hvor meget den havde 
oppebåret i told, og også hvor meget den havde brugt til omkstninger og lidt 
af skade. Og skriveren hos dem fra Hamburg, herr Johan Wunstorp, kom 
derhen med et akkreditiv og meddelte ligeledes sammesteds på deres vegne, 
hvad de havde oppebåret i told, og hvad omkostninger og tab, de havde haft 
og lidt. Da alle disse poster angående, hvad hver stad var pligtig til at udrede 
til de andre, var blevet udregnet, da påhvilede det dem fra Hamburg at ud
rede 1600 mark lybske penninge til nogle af de andre stæder5 ), fordi de havde 
oppebåret mere i told end nogen af de andre stæder; ligeledes havde nogle af 
de andre stæder efter opkrævningen lidt større skade end de. Ligeledes har 
de fra Hamburg sammen med os sluttet våbenstilstand med kongen af Dan
mark og har hængt deres stads store segl under våbenstilstandsbrevet ligesom 
andre stæder. Derfor håber vi, eftersom vor aftale og vor overenskomst går 
ud på, at vi skal bære skade og udbytte ligeligt efter mandtal, at de fra Ham
burg til de andre stæder, der har lidt mere skade, skal udrede så meget, som 
det påhviler dem efter den regnskabsaflæggelse, som deres skriver var med 
til, og som hver af os har aflagt over for de andre, og at de også skal erstatte 
det tab, som disse har lidt ved, at de har trukket det så længe ud. Om alle 
disse artikler beder vi Eder, I herrer rådmænd i Lüneburg og Hannover, at I 
skiller os ad ved retskendelse. I skal også vide, at en del af disse fornævnte 
summer angår dem fra Kiel 6) ; men hvor meget der angår dem, det giver vi 
os ikke af med, eftersom de ikke på deres vegne vilde give sagen fra sig; hvor
ledes det derfor forholder sig med de poster mellem dem, det finder de vel ud 
af indbyrdes.

x) recessen nr. 464 havde i § 2 fastslået, at striden om pundtolden mellem Hamburg 
og de øvrige hansestæder skulle afgøres af Lüneburg og Hannover. - 2) jf. 1361 9. 
september, DRB. III 6 nr. 82 - 3) 1361 7. september, ibid. nr. 79. - 4) 1362 16. no
vember, DRB. III 6 nr. 250. - 5) om disse indviklede regnskaber handler en mængde 
aktstykker i Hanscrecesse I og III. - 6) jf. nr. 464 note 2.

466 [1366]1). 29. december.
Rådet i Lübeck meddeler hertug Bugislav 5. af Stettin, at det har afvist 

de erstatningskrav, som hans undersåt Hasse Stubbe, borger i Kammin, har 
fremsat, da denne ikke har kunnet udpege bestemte lybske borgere eller tje
nere som skyldige i de tab, han har lidt i Trelleborg.
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Afskrift i Lübeckarkivet.

Rådmændene i staden Lübeck til den stormægtige og berømmelige fyrste 
og herre Bugislav, hertug af Stettin og rygboemes fyrste, deres nådige 

velynder, med så megen kærlig tjenstvillighed, ærbødighed og forbindtlighed, 
som det er muligt.

Vi har med ærbødighed modtaget Eders brev 2), herre, af det indhold, at 
nogle af vore folk under god fred har udplyndret Hasse Stubbe, Eders borger 
fra Kammin; og desangående oplyser vi Eder tilstrækkeligt klart med dette 
brev, højmodige fyrste, at vi under en omhyggelig og klar udspørgen af nævnte 
Hasse, som I har udsendt til os, og som fremstod for os, har fremsat over for 
denne, at hvis han havde til hensigt at anklage nogen eller nogle af vore folk 
for en eller anden forseelse, skulde han meddele os hans eller deres navn eller 
tilnavn; vedkommende vilde vi stille i retten sammen med ham og ifølge vor 
retsorden yde ham fuld retfærdighed i hver enkelt af hans anklager eller be
sværinger. I sit svar bekræftede han, at han ikke havde kendskab til nogen 
af vore, som han kunde anklage for noget, idet han tilføjede, at hans sag og 
besværinger tydeligt fremgik af brevet fra rådmændene i Trelleborg 3). Her
til sagde vi ham, således som vi også siger og svarer med dette brev, at disse 
nysnævnte rådmænd fra Trelleborg ikke med navns nævnelse i deres omtalte 
brev udpeger nogen enkeltperson af vore, ja hverken nogen borger eller nogen 
i vor tjeneste, som skulde have gjort sig skyldig i denne handling; og desuden 
vilde det dog være en grov handling og en urimelig sag på den måde uden 
gyldig grund og erklæring at rette beskyldninger mod nogen, uden at det 
skulde være nødvendigt at angive en anklaget og fremføre beviser for det 
skete. Derfor har vi besluttet med dette brev så indtrængende som muligt at 
bønfalde Eder, ærværdige herre, om, at I ikke yderligere fortrædiger eller 
forulemper os og vore folk, men anser os for undskyldt i fornævnte sag, og at 
I, som I altid plejer, med henblik på vor villige tjenstvillighed oprigtigt og 
virkningsfuldt vil værdiges at befordre vort og vores tarv; thi I skal uden for al 
tvivl vide, at vi, hvis vi kendte eller på nogen måde kunde opspore en eller 
anden eller nogen som helst af vore som sagvolder i dette, vilde foretage så 
meget som det burde sig, ja så meget som vi i et tilsvarende tilfælde vilde bil
lige at modtage fra Eders side, idet vi ønsker virkningsfuldt at være Eder til 
behag på alle for os mulige måder. Den højeste bevare Eder lykkeligt og 
længe. Givet på St. Thomas af Canterburys dag under vort sekret.

!) til datering se nr. 424. - 2) kendes ikke. - 3) nr. 424.
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467 1366.
Pave Urban 5. pålægger efter klage af prior Niels bispen af Odense at 

sørge for, at det gods, der er taget fra Dalum kloster, gives tilbage.

Notits hos Hams fort.

Idet Herrens år 1366.........Niels, prior i Dalum, havde i et brev klaget 
til pave Urban 5. over de uretfærdigheder, der var påført ham og Dalum 
kloster, hvorfor denne skriver til bispen af Odense om at sørge for, at det, der 

er frataget klostret, gives tilbage under trusel af bandlysning.

468 1366.
Staden Hamburgs udgifter til forskellige formål.

Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg I 94.

r I ^il forskelligt:.......... 5 skilling for udgifter til udsendingen fra kongen af
JL Danmark.

469 1366.
Kristian Kås kvitterer kong Valdemar for Nytbjerggård og Drostholm.
1. Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at Kristian Kås kvitterer kong Valdemar for 100 lødige mark sølv 
for Nytbjerggård og tilbyder for sig og sine arvinger at fri og frelse kong 

Valdemar fornævnte gård; og han kvitterer også fornævnte kong Valdemar 
for Drostholm. Givet i det Herrens år 1366 *).

2. Registratur over breve udleveret til Eiler Bryske (1519 og 1521).

remdeles Kristian Krags2) brev på latin på Nytbierig3) på Mors.

x) i marginen er tilføjet: Dette er ikke til kronen. - 2) efter al sandsynlighed fejl for 
Kås. - 3) i registraturens andet eksemplar læses Nytberiggaard.

470 1366 eller 1367
Peder Då og Esger Brok skøder deres gods i Strammelse og andet gods på 

Tåsinge til kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).
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Brev om, at Peder Då og Esger Brok, væbnere, skøder og oplader kong
Valdemar alt deres gods i Strammelse *) og alt andet gods, som de har 

på Tåsinge, hvilket de fik som arv efter fru Ingeborg, og som hun havde 
pantsat til herr Hartvig Krummedige, og kong Valdemar skulde indløse det. 
Givet i det Herrens år 1366.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Peder Dås og Esger Broks skødebrev til kong Valdemar på Strammelse 
fang og på alt deres andet gods på Tåsinge, som de arvede efter fru 

Ingeborg Hamunds. År 1367.

x) registraturen har Stenløse, men jf. ndf.

1366. 471
Esger Brok af Håckeberga oplader Pilegård med tre gårde i Nyby og en 

ødegård på Tåsinge til kong Valdemar.
V ordingborgske registratur (1476).

Brev om, at Esger Brok af Håckeberga, væbner, oplader kong Valdemar 
gods på Tåsinge, først en gård, som hedder Pilegård med tre gårde i 

Nyby, den ene giver 2V2 ørtug korn, den anden giver 5 ørtug korn og en gi
ver 2^/2 ørtug kom, desuden en ødegård sammesteds. Givet i det Herrens år 
1366; med en afskrift som lyder på det samme gods.

1366. 472
Mogens Pedersen af Gerlev oplader jord i Torkilstrup i Volborg herred til 

kong Valdemar.

Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at Mogens Pedersen af Gerlev oplader kong Valdemar alt det 
gods i Torkilstrup i Volborg herred, nemlig 16 ørtug jord, som han havde 

i pant af herr Jens Nielsen af Kragerup, med alle breve og på de vilkår, 
hvormed han havde det. Givet etc. 1366.



Nr. 473 1366 344

473 1366.
Fortegnelse over kronens gods i Lynge herred.
Vordingborgske registratur (1476).

Fremdeles et skrift, hvori står skrevet alt det gods, som kronen og konge
dømmet havde i Lynge herred, i det Herrens år 1366 1).

x) forud står uden årsangivelse: Fremdeles et skrift, i hvilket star skrevet alt det gods 
som kronen og kongedømmet havde på Halsnæs. Disse to notitser er overstregede og i 
marginen tilføjet: Disse skrifter blev ført til København.

474 1366.
Herr Niels Sture og Sune Nielsen Kam (eller Kande) pantsætter alt deres 

gods i Halland til kong Valdemar.
1. Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at herr Niels Sture og Sune Nielsen, som kaldes Kam (!), pant
sætter kong Valdemar alt deres gods i Sønder- og Nørrchalland for 700 

(!) lybske mark i purt sølv. Givet etc. 1366.

2. Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Et pantebrev om, at Niels Sture og Svend Nielsen, der kaldes Kande (!), 
har sat kong Valdemar alt deres gods i Sønder- og Nørrehalland i pant 

for 7o (!) lybske mark i purt sølv. Givet i det Herrens år 1366.

475 1366.
Peder Eskilsen af Bosarp skøder to gårde og et fæste i Oja til kong Valde

mar.
Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at Peder Eskilsen af Bosarp i nærværelse af ærkebispen, herr 
Niels af Lund, skødede og overdrog kong Valdemar to gårde i Oja i 

Herrestads herred, som giver 12 pund kom, og et fæste, som giver 12 øre 
penge i årlig skyld. Givet 1366.
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1366. Kungsbacka. 476
Ærkebiskop Niels af Lund erklærer, at Peder Eskilsen har skødet to gårde 

i O ja til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

Brev om, at ærkebispen, herr Niels af Lund, erkender, at fornævnte Peder 
Eskilsen1) skødede kong Valdemar fornævnte to gårde i Oja på Kungs

backa slot. Givet på Kungsbacka som ovennævnt.

*) jf- nr. 475.

1366. Lunds landsting. 477
Landstingsvidne om mageskifte mellem ærkebiskop Jakob af Lund og 

Jakob Jensen i Markie.
Yngre Kalundborgske registratur (1551) (Breve angående Bornholm).

Et brev udstedt af Lunde landsting angående nogle mageskifter, som brevet 
indeholder nærmere om, mellem herr Jakob, ærkebiskop i Skåne, og 

Jakob Jensen i Markie, sådan som der videre indeholdes i brevet. År 1366.

1366. 478
Peder Mindesen, Mikkel Jegen og T orkil Bentsen sælger gods i Nørre hal

land til Tideke Rokelos.

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Et brev på latin om, at Peder Mindesen, Mikkel Jegen og Torkil Bentsen 
har solgt Tideke Rokelos alt deres gods i Nørrehalland. År 1366.

1366. 479
Jon Hvids pantebrev på sit gods i Lystrup.
S kanderborgske registratur (1606, Øm kl. breve).

J on Hvids latinske pantebrev på hans gods i Lystrup. Givet 1366.
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480 1366.
Biskop Povl af Arhus oplader sine rettigheder til en gård i Skogstorp til Øm 

kloster.
S kanderborgske registratur (1606, Øm kl. breve).

Biskop Povls af Århus’ latinske opladelsesbrev på al hans ejendomsret til en 
gård i Skogstorp, som var pantsat biskop Povls broder Knud Olufsen. 

Givet 1366.

481 1366.
Niels og Anders Jonsens pantebrev på gods i Villerup.
Vestervig klosters registratur (1599).

Niels Jonsens i Klæstrup og Anders Jonsens pantebrev på noget gods i
Villerup til Vestervig kloster. 1366.

482 1366.
Bent i Edderup testamenterer sin gård til Nørre kloster.

1. Mariager klosters registratur (1584).

Bent i Edderup, hans testamente på fornævnte gård1), givet til Nørre 
kloster. År 1366.

2. Mariager klosters registratur (1584).

Vidisse af et testamente af en, der kaldes Bent, i hvilket hans gård i Edde
rup, som han beboede, gives til Nørre kloster. 1366. Vidissen givet 1421.

x) sigter til den ndf. anførte vidisse af 1421, der står forud i registraturen.

483 1366.
Hr. Peder Nielsen Kyrning skøder herr Ture Knudsen sit gods i Magleby 

og Lundstorp.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Herr Peder Nielsens kaldet Kyrnings skøde til herr Ture Knudsen på alt 
hans gods i Magleby og Lundstorp 1366.
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1366. 484
Herr Niels Pedersen af Brorup pantsætter gods i Nybølle og i Basnæs til 

herr Ture Knudsen.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

err Niels Pedersen af Brorup pantsætter herr Ture Knudsen to gårde
i Nybølle og to gårde i Basnæs for 1 o mark purt sølv. 1366.

1366. 485
Niels Hjort pantsætter en gård i Melby til Tue Tuesen.

Antvorskov klosters registratur (1607).

Niels Hjort skyldte Tue Tuesen otte mark, hvorfor han pantsatte ham en 
gård i Melby. År 1366.

1366, ÆA. IV 27, Rep. II 115, se DRB III 6 nr. 256.

1366. 486
Katerine af Klågerup pantsætter sin gård i Balkåkra til Peder Due.

Udkast til Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690).

Katerine af Klågerups pantebrev givet Peder Due for 80 mark rent og 
. gangbart sølv, som hun lånte vedrørende hendes gård og arvegods kal
det Balkåkra. Givet 1366.

1366. 487
Birger Knutsson skøder herr Ebbe Piik en halv gård i Bjurumhult.

Registratur over Ebbe Piiks og Abraham Brodersens godsbreve (15. årh.).

Et brev af Birger Knutsson, ved hvilket han skøder herr Ebbe Piik en halv 
gård i Bjurumhult i.......... x) med alle tilliggender. Givet 1366.

1) navnet er udeladt i registraturen.
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488 [Omkr. 1366p).
Bent Knudsen, ridder, skøder herr Ebbe Piik sit gods i Bjurumhult.
Registratur over Ebbe Piiks og Abraham Brodersens godsbreve (15. drh.).

drh.).

Et brev af Bent Knudsen, ridder, ved hvilket han skøder herr Ebbe Piik 
sit gods i Bjurumhult.

i) jf. nr. 487.

489 [1366—87p).
Niels Urne sælger en gård i Høm til Eskil Falk af Vallø.
Registratur i rigsarkivet (1541).

Niels Urnes brev om, at han solgte herr (!) Eskil Falk af Vallø en gård 
i Høm, og at han oplod ham alle de breve, han havde på samme gård.

*) Eskil Falk har sandsynligvis tidligst kunnet benævnes ‘til Vallø’ i 1366, da faderen 
Bo Falk sidste gang nævnes 1366 22. september (nr. 433). Niels Urne omtales sidste 
gang i 1383 (SRD. I 314 og Adelsaarbogen XXI 465), og Eskil Falk, som ikke var rid
der, døde 1387 23. juli, Adelsaarbogen IX 119.

Tilføjelse til nr. 459:
Under rubrikken Vingave er følgende notitser oversprunget:

Fremdeles St. Mortens aften *), da rentemesteren2) var til stede her, og 
da man behandlede den strid, som skete i Skåne, 3 pund 4 skilling til for

tæring. Fremdeles om aftenen på St. Mortens dag 3), da rentemesteren også 
kom til stede, og da man forhandlede om det samme, 57 skilling og 6 penning 
til fortæring. Fremdeles om aftenen på St. Clemens’ dag4), da Baselis og 
Pieter Janssen blev beføjet til at drage til et møde i St. Maartensdijk, hvor 
man behandlede de krigeriske handlinger i Skåneland, 57 skilling i fortæring.

1) 10. november. - 2) d.v.s. den grevelige embedsmand i den vestlige del af Zeeland, 
i hvilken Middelburg lå. - 3) 11. november. - 4) 23. november.
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PERSONNAVNEREGISTER

A og A
Age: 1. A. Absalonsen, guardian i Ystad. 

1366: 393. — 2. A. Ingvarsen (Båd) af 
Bjärsjöholm, ridder. 1364: 116. 1365: 
23b 263, 327. 1366: 370, 393. — 3. Å. 
Jonsen, i Skåne. 1364: 171.

de Abbatibus se Antonius Lucas.
Abele Larsdatter, nonne i Dalum kloster. 

1365:275.
Absalon: 1. A. Jakobsen, væbner. 1365: 

227. — 2. A. Kjeldsen, i kong Håkon af 
Norges tjeneste. 1366: 443.

Achim se Engelbert.
Adelheid, enke efter Johan Ohm i Rostock. 

1365: 211.
Adolf: 1. A. 7., greve af Holsten (-Plön). 

1364: 22, 23, 58, 59, 69, 70, 87 (indledning 
i Dipi.Dan.), 92, 116, 117. 1365: 263, 
263A. 1366: 410. — 2. A. 8., greve af 
Schauenburg. 1364: 22, 59, 87 (indledning 
i Dipi.Dan.), 92, 116, 117. 1365: 263A

Agnes, enke efter Jakob Mus af Højby. 1365: 
250.

Ahlefeld se Benedikt.
Alard, stralsundsk notar. 1364: 104. 1365: 

317. 1366: 462, 464.
Albert: 1. A. Stralendorp, kannik i Arhus, 

evig vikar i Lübeck. 1366: 356. — 2. 
A. Albertsen, bevidner brev af Elav Jensen. 
1366: 374. (Se også Albrecht).

Alberti Antiqui, handelshus i Firenze. 1364: 
89, 109.

Albrecht: 1. A., ærkebiskop af Bremen. 
1364: 86. — 2. A., biskop af Schwerin. 
1364: 40, 50, 52 (note). — 3. A., konge 
af Sverige, søn af hertug Albrecht 2. af 
Mecklenburg. 1364: 22, 63, 116, 117, 136, 

1365: 263. 1366: 378, 396, 407, 408, 409. 
410, 411, 412, 413, 414, 415, 434, 435. — 
4. A., hertug af Bayern, regent i Holland, 
Zeeland og Friesland. 1364: 12. 1366: 
459. — 5. A. 2. (1.), hertug af Mecklen
burg. 1364: 22, 60, 63, 69, 92, 97 (note), 
116, 117, 177. 1365: 209, 263, 263A, 
318, 319. 1366: 375, 378, 407, 408, 409, 
410, 411, 412, 413, 414, 415, 447. — 6. 
A. 4., hertug af Sachsen, afdød, fader til 
hertug Albrecht 5. 1364: 17. — 7. A. 
5., hertug af Sachsen(-Lauenburg-Mölln).
1364: 17. 1365: 263A. — 8. A., hertug 
af Sachsen (-Wirtenberg). 1366:447. — 9. 
A., borggreve af Nürnberg. 1364: 25. — 
10. A. Leddege, i dansk fangenskab. 1364: 
6, 151. — 11. A. Pritzwalk, sømand, i 
dansk fangenskab. 1364: 151. — 12. A. 
v. Verden, rådmand i Reval. 1366: 396. 
— 13. A., Grote, v. d. Wisch, holstensk 
væbner. 1365: 263.

Aldrup se Niels.
Aleke, ~ Lyder Limbæk. 1365: 276.
Aleksander, Jakob Pedersen Spinks frænde. 

1364:102.
Alen se Bernhard.
Alferth, tonsurklipper. 1366: 403.
Alsen se Martin.
Altheim se Jakob.
Alwerstorp se Johan.
Anders: I. Gejstlige: 1. A. Hågensen, præst 

i Lund. 1364: 179. — 2. A. Jonsen, 
præst. 1365: 224. — 3. A., vikar ved kryp
ten i Lund. 1365: 265, 283. — 4. A., 
kannik i Odense. 1364-76: 200.
II. Verdslige: 1. A. Davidsen, i Lund, 
afdød. 1365: 326. — 2. A. Eriksen, i strid



352 Anders—Behr

om gods på Hersnab mark. 1364-76: 
200. — 3. A. Finsen, væbner. 1364: 26. — 
4. A. Glob, slutter forlig med kong Val
demar. 1365: 341. — 5. A. Jakobsen 
(Grim) af Tosterup, ridder, ~ Bodil. 
1364: 15, 40, 44, 176. — 6. Jakobsen, hr. 
Ivar Nielsens befuldmægtigede. 1364: 15. 
— 7. A. Jonsen, har pantsat gods til Vester
vig kloster. 1366: 481. — 8. A. Murer 
(el. Murre), borger i Malmø. 1365: 245. — 
9. A. Nielsen (Due) af Skabersjd, ridder. 
1364: 16, 116. 1365: 231, 263, 286, 328. 
1366: 433. — 10. A. Nielsen, ~ Bente, 
forhen Jakob Jermers køkkenmester. 1366: 
403. — 11. A. Olufsen, Helene Olufsdat- 
ters frænde. 1364: 138. — 12. A. Olufsen, 
borger i Lund. 1364: 85, 165. — 13. 
A. Ovesen, har ejet gods i Store-Ladager. 
1365: 247. — 14. A. Pedersen, broder til 
Lars Pedersen. 1364: 168, 169. 1365: 236. 
— 15. A. Pedersen, borger i Malmø. 
1365: 245. — 16. A. Peet, ridder. 1364: 
40. — 17. A. Raus, betænkes i Jakob 
Jermers testamente. 1366: 403. — 18. 
A. Rud, overdraber godsrettigheder til 
Næstved St. Peders kloster. 1364: 186. — 
19. A. Skytte, borger i Viborg. 1365: 
273. — 20. A. (Stigsen), ridder, fader til 
Stig Andersen. 1366: 451. — 21. A. 
(Stigsen), væbner, søn af Stig Andersen. 
1366: 451. — 22. A. Terkelsen, ~ Juliane. 
1366: 403. — 23. A., søn af Anders Terkel
sen. 1366: 403.

Andreas: 1. A. Bukow, rådmand i Wismar. 
1364: 92, 104. 1366: 396. — 2. A. Reygher, 
fader til Heseke. 1365: 332.

Angelbek, skibsejer. 1366: 397.
Antonius: 1. A., biskop af Trieste. 1366: 

371 (note). — 2. A. Lucas de Abbatibus, 
pavelig våbendrager. 1364: 61.

Arnaldus, ærkebiskop af Auch, pavelig kam
mermester. 1364: 86.

Arnest, ærkebiskop af Prag. 1364: 2, 3, 4, 12. 
1366: 436.

Arnold: 1. A. Goldenstede, rådmand i Stral- 
sund. 1364: 6, 116, 117, 129, 149.— 2. 
A. Knap, landstingsdommer på Sjælland, 
1365: 216. — 3. A. Kropelin, rådmand i

Rostock. 1364: 6, 92, 104, 116, 117, 129. 
149. 1365: 229, 252, 317. 1366: 396. — 
4. A. v. Kymen, lybsk udsending. 1364: 
59. — 5. A. Lange, rådmand i Greifswald. 
1364: 6. 1365: 229. — 6. A. v. Lübeck, 
formynder for Henrik Smylows børn. 1366: 
461. — 7. A. Rüst, i dansk fangenskab. 
1364: 6, 151. — 8. A. v. d. Wisch, hol
stensk væbner. 1365: 263. — 9. A., lille, 
skipper. 1366: 397.

Arvid: 1. A. Ketilsson, svensk væbner. 1365: 
260. — 2. A. Piik, besegier brev af Torsten 
Nilsson. 1365: 352.

Asgot, Jensen, på Åbo sysselting. 1365: 
240.

Asmund, Smed, borger i Lund. 1364: 179. 
Asser: 1. A. Fadersen, kannik i København.

1364: 103. — 2. A., forhen præst ved 
Vor Frue alter i Arhus, broder til Jens 
Tordsen. 1365: 240. — 3. A. Biuli, på 
Almind sysselting. 1366: 441.

Atte, præst i Värnamo. 1364: 98.

B

Babbe se Nicolaus.
Bager se Bo.
Balgø se Peder.
Balthasar: 1. B., hertug af Braunschweig. 

1364: 2, 3, 12. — 2. B., markgreve af 
Meissen. 1364: 25.

Barnekow se Godskalk og Raven.
Barnim: 1. B. 3., den ældre, hertug af 

Pommern-Stettin. 1364: 2, 3, 4, 22, 23, 
25, 69, 87, 92, 116, 117. 1365: 263. 1366: 
375, 378, 447- — 2- B. 4-, den yngre, 
hertug af Pommern-Wolgast. 1364: 22, 23, 
25, 87, 92, 104, 106, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129. 
1365: 229, 263. 1366: 375 (note).

Barun se Torkil Eringisleson.
Basedow se Eggert.
Baselis (Blankaerdsson), borgmester i Middel

burg. 1366: 459 (s. 348).
Basse se Jon, Man, Sten og Uffe. 
Basthorst se Henrik.
Beddeman, fader til Margrete. 1366: 403. 
Behr se Hugold, Johan og Markvard.
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Beleth se Johannes.
Benedikt: 1. B. 12., afdød pave. 1364: 139.

— 2. B. v. Ahlefeld, ridder, kong Valde
mars råd, Katerine. 1364: 73, 116, 
117, 183. 1365: 282, 286, 292, 328. (Se 
også Bengt og Bent).

Benedikte: 1. B., ~ Anders Nielsen. 1366: 
403. — 2. B., ~ Jens Pedersen af Svin- 
ninge. 1364: 114.

Bengt Brudsson, bevidner brev af Erland 
Matthiasson. 1364: 98.

Bent: 1. B. fra Ringsted, dominikaner, 
pavelig pønitentiar for Danmark. 1364: 
57, 96. 1365: 203, 246, 320. 1366: 365, 
395. — 2. B., provst. 1366: 364. — 3. 
B., præst i Asum. 1366: 403. — 4. B. 
Arvidsen, broder til Bodil. 1364: 137. — 
5. B. Byg, ridder. 1364: 174. 1365: 225. 
— 6. B. Henriksen, betænkes i Jakob Jer- 
mers testamente. 1366: 403. — 7. B. 
Knudsen, ridder. 1366: 488. — 8. B. af 
Edderup. 1366: 482.

Bequeti se Franciscus.
Berge se Gerhard og Ludolf.
Beringershagen se Johan.
Bernewik se Henrik.
Bernhard: 1. B., provst i Hamburg. 1364: 

40. — 2. B. Snakenbeke, afdød ærkedegn 
i Scheessel. 1364: 113. — 3. B. v. Alen, 
sømand, i dansk fangenskab. 1364: 151. — 
4. B. v. Dorpen, rådmand i Stralsund. 
1364: 129. — 5. B. Schele Hemmingsen, 
i Trelleborg. 1364: 104. — 6. B. Koes- 
veld, rådmand i Lübeck. 1366: 396. — 
7. B. Koesveld, borger i Stralsund. 1365: 
332. — 8. B. Oldenborg, rådmand i Lü
beck. 1364: 6, 104, 149. 1365: 252. 1366: 
396. — 9. B. Pleskow, rådmand i Lübeck. 
1366: 461. — 10. B. Wale, den ældre, 
fra Trelleborg. 1364: 104. — 11. B. Wale, 
den yngre, fra Trelleborg. 1364: 104.

Berta, Klaus Limbæk. 1364: 25. 1365: 
282, 292.

Bertold: 1. B. Quatz, sognepræst i Alten
kirchen. 1366: 430. — 2. B. Wusseken, 
præst. 1365: 279. — 3. B., greve af Hen
neberg. 1364: 2, 3, 12. — 4. B. Kalsow, 
rådmand i Wismar. 1366: 464. — 5. B.

3. række. Vil. — 23

Lange, i Rostock. 1365: 205. — 6. B. 
Pretemin, rådmand i Kolberg. 1364: 6, 
116, 117, 121, 123, 129, 149. 1365: 317. 
1366: 396. — 7. B. Stoltenberg, ridder, 
i dansk fangenskab. 1364: 6, 151. 1366: 
357-

Bertram: 1. B., biskop af Lübeck. 1364: 
32, 33, 34, 40, 64, 78 (note), 86, 100 (note), 
106, 153, 154. 1365: 252, 286 (note), 
287, 329. 1366: 383, 387, 429. — 2. 
B. Höing, klerk i Stralsund. 1365: 208. — 
3. B. Jode, generalofficial for ærkedegnen 
af Tribsees. 1365: 208. — 4. B. Horborg, 
rådmand i Hamburg. 1366: 396. — 5. 
B. Vorrad, rådmand i Lübeck. 1364: 104. 
1365:252.— 6. B.Wulflam, rådmand i Stral
sund. 1364: 92, 104, 116, 117, 122, 123,129, 
149. 1365: 229, 252, 317. 1366: 396, 464.

Bibow se Eggert.
Bille se Jens.
Bilriet se Wolfram.
Birger: 1. B. Knutsson, skøder gods til Ebbe 

Piik. 1366: 487. — 2. B. Laks, pantsætter 
gods til Ebbe Piik. 1365: 212. — 3. B., 
provst i Uppsala. 1364: 45.

Birgitte, nonne i Dalum kloster. 1366: 377. 
Biskop se Henrik og Rothger.
Biuli se Asser.
Blå se Erik.
Blengow se Werner.
Blome se Johan.
Bo: 1. B. Bager, afdød borger i Tønder. 

1365: 333. — 2. B. Falk, ridder. 1366: 
433. 1366-87: 489 (note). — 3. B. Jons
son, kong Albrecht af Sveriges høveds
mand. 1366: 434. — 4. B. Rask, Kri
stine. 1366: 403.

Bodil: 1. B., Anders Jakobsen, ridder. 
1364: 44. — 2. B., søster til Bent Arvid
sen og ~ Hasse Wittensee. 1364: 137.

Bokelem se Konrad.
Boken se Peter.
Bokholt se Johan.
Bolko: 1. B., hertug af Oppeln. 1364: 12. — 

2. B., hertug af Schweidnitz. 1364: 2, 3, 4, 
12. 1366: 375.

Bolte Zepelin, har en fejde med Greifs
wald. 1364: 60.
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Bolte se Johan.
Bomgarden se Johan.
Bomhover, i Hildesheim. 1364: 167, 170. 
Bonde se Jens, Ove og Peter Eringisleson. 
Bonifacius 8., afdød pave. 1364: 33.
Bonow, tysk ridder. 1366: 420.
Borante Podebusk, ridder, Henning Pode

busks fader. 1364: 29, 181. 1365: 242.
Borwold se Johan.
Borrentin, sømand, i dansk fangenskab. 
1364: 151; se også Goswin og Ludolf.
Borstel se Kristoffer.
Bourcelot se Henriet.
Brahe se Peder.
Brake se Didrik.
Bramdrup se Niels.
Brancowe se Henrik.
Bransvig se Jens.
Bredehals se Lydeke Skinkel.
Bredeveld se Godskalk.
Bremen se Nicolaus.
Bremer se Konrad.
Brok se Esger og Peder.
Broke se Eggert og Markvard.
Brun se Niels og Niels Pedersen.
Bruno: 1. B. v. Rode, sognepræst i Gustow. 

1365: 208. — 2. B. Warendorp, rådmand i 
Lübeck. 1366: 464. — 3. B. Warendorp, 
søn af Godskalk Warendorp. 1366: 366 
(indledning i Dipi.Dan.). — 4. B. Waren
dorp, søn af Wilhelm Warendorp. 1366: 
366 (indledning i Dipi.Dan.).

Brüggeman se Konrad.
Buchwald’erne. 1364: 59, 127, 129; se også 

Henneke og Kreteke.
Buggenhagen se Wedege.
Bugislav: 1. B. 5., hertug af Pommern- 

Wolgast, broder til Barnim 4. og Vartislav 
5. 1364: 4, 25, 116, 117, 119. 1365: 263. 
1366: 375, 424, 447, 466. — 2. B. 6., 
hertug af Pommern-Wolgast. 1365: 318. 
1366:375,447.

Bukhorn se Wenemar.
Bukow se Andreas.
Burchard: 1. B. v. Itzehude (Krummedige), 

holstensk ridder. 1365: 263. — 2. B. 
Krummedige, holstensk væbner. 1365: 263.

Burmester se Johan.

Busche Westensee, fader til Hartvig We
stensee. 1366: 388, 429.

Bydelsbak se Otze.
Bülow, den ældre, i dansk fangenskab. 1364: 

6, 151; se også Johan og Nicolaus.
Bylting se Thomas.
Byg se Bent.
Bæger se Jakob og Peder.
Bæk se Peder og Svend.

G

Castello se Gerlak.
Cecilie: 1. G., ~ Lave Uffesen. 1365: 281, 

293. — 2. C., Peder Nielsen af Vånga. 
1364: 165.

Gigelheim se Henrik.
Cola se Menothonus.
Colver se Lyder.
Grispin se Segebod.
Cruce se Guido.
Crutzeborch se Konrad.
Cynnendorph se Johan.
Cysarius, søn af Henrik v. Waes. 1366: 421.

D

Daa se Peder Då.
Dalwitz se Engelbert.
Dampe se Peder.
Daniel, tysk ridder. 1366: 420.
Dankvard v. See, rådmand i Lübeck. 1366: 

418.
Danmark se Mogens.
Dannenberg se Heine.
Dapper, borger i Lübeck. 1366: 406.
Dargetzow se Johan.
Darsenitze se Johan.
David Andersen (Hak), ridder. 1364: 40.

1365: 263, 286, 328. 1366: 393, 433, 456.
Degn se Esbern, Lave, Niels, Ove og Tord.
Delmenhorst, greven af. 1366: 375; se også 

Kristian.
Demen se Henneke.
Dene se Peder.
Dethard Sachtleben, rådmand i Lübeck. 

1365:317-
Detlev: 1. D. v. Godendorp, holstensk væb

ner, søn af Timme v. Godendorp. 1364: 
48, 116, 117. — 2. D. Mane, væbner,
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Elisabeth. 1365: 281, 293. — 3. D. 
Mane, Lübecks tjener. 1366: 406. — 4. 
D. v. Siggen, holstensk ridder. 1365: 263. 
— 5. D. Stampe, ridder, Ida. 1365: 
282, 292. — 6. D. Walstorp, holstensk 
væbner. 1365: 263. — 7. D. Verchemin, 
rådmand i Kolberg. 1364: 116, 117, 129. 

Detmar Tidemansen, borger i Ribe. 1365: 
224.

Diaconus se Lave Degn.
Dichburg, nonne i Ring kloster, datter af 

Henrik Basthorst og søster til Elisabeth. 
1365:239.

Didrik: 1. D., biskop af Worms. 1364: 12. — 
2. D., afdød provst og sognepræst i Burg. 
1364: 145, 178. — 3. D. v. Hamm, kan
nik på Øsel. 1364: 73, 78. — 4. D. Reyp, 
kaldet Reypeshorst, kannik i Essen, kantor 
i Münster. 1364: 73, 79. — 5. D. Vrese, 
kannik i Utrecht, Dorpat og Reval. 1364: 
73, 77, 99, 100, 156. — 6. D. Vogt, afdød 
præst i Gingst. 1365: 208. — 7. D. Brake, 
rådmand i Ystad. 1364: 171. — 8. (D.) 
Dunker, fra Lübeck. 1364: 6, 116, 117. 
1365: 229. — 9. D. Langhetroye, borger i 
Rostock. 1365: 261. — 10. D. Papenhagen, 
borger i Stralsund. 1365: 208. — 11. 
D. v. Rampen, rådmand i Wismar. 1366: 
396. — 12. D. Sachtleben, sømand, i 
dansk fangenskab. 1364: 151. — 13. D. 
Sasse, borger i Wismar. 1366: 398. — 
14. D. Zernin, pommersk væbner. 1364: 
121, 122, 129.

Djäkn se Jon.
Dobreg v. Osten, brandenburgsk ridder. 

1366:375.
Dorne se Helmike.
Dorpen se Bernhard.
Dose (v. Godendorp), fader til Timme v. 

Godendorp. 1364: 48.
Dosenrode se Sigfred.
Dotenberg se Henrik.
Drugeland se Markvard.
Due se Jens, Niels, Morten, Peder og Peder 

Mortensen.
Dume se Johan og Lambert.
Dunk se Jens.
Dunker se Didrik.

Dus se Kalle.
Dylmer se Frederik og Henrik.

E

Ebbe: 1. E., præst ved St. Povls kirke i Lund. 
1366: 403. — 2. E. Hågensen, på Houl- 
bjerg herredsting. 1366: 364. — 3. E. 
Jakobsen, får gods i pant af Hemming 
Tuesen. 1366: 389. — 4. E. Mathiasen, 
på Lunde herredsting. 1365: 335. — 5. 
E. (Thorgilsen) Piik, væbner, senere ridder. 
1364: 13, 98, 107, 141. 1365: 212, 271, 
308, 352> 353, 354, 355- 1366: 487, 488. — 
6. E. Strangesen (Bild), ridder. 1365: 
237, 263.

Ebbi se Niels.
Eblo de Miers, pavelig kammerklerk. 1365: 

315-
Ede se Markvard.
Edelheid, abbedisse i Roskilde St. Clara 

kloster. 1364: 102.
Edvard 3., konge af England. 1364: 6, 11, 

110. 1365: 204, 213, 258. 1366: 404, 444, 
445, 460-

Eg sejens.
Ege se Lars.
Eggert: 1. E. de Basedow, befuldmægtigt for 

biskop Nils af Skara. 1365: 320. — 2. 
E. Bibow, mecklenburgsk ridder. 1364: 
183. — 3. E. v. Broke, afdød, fader til 
Markvard. 1364: 40, 46. — 4. E. Krumme
dige, holstensk væbner. 1365: 263. — 5. 
E. Krummesse, holstensk ridder. 1366: 
429. — 6. E. Rosenveld, borger i Lübeck. 
1366: 381, 425. — 7. E. Uffesen, skøder 
gods til Oluf Spurv. 1364: 196. — 8. E. 
Wonsfleth Hund, holstensk væbner. 1365: 
263.

Eke se Lars Ege.
Elav Jensen, pantsætter gods til Karl Mik

kelsen. 1366: 374.
Elene: 1. E. Assersdatter, i Odense stift. 

1365: 275. — 2. E., enke efter Hvid af 
Øland. 1365: 243. — 3. E. (Lilje-Jul), 
enke efter Jens Ubbesen, lægsøster i Ros
kilde St. Agnete kloster. 1364: 147. — 
4. E., Lars Fredgersen. 1365: 281, 293. 
— 5. E., dater af Peder Brok. 1365: 338.
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— 6. E., frue, moder til Peder Troelsen. 
1364:188.

Eler: 1. E. Holste, i dansk fangenskab. 
1364: 6, 151. — 2. E. Porsfeld, ridder. 
1364: 116. 1365: 263. — 3. E. Rantzau 
Scloyf, holstensk væbner. 1365: 263.

Elisabeth: 1. (E.), søster til greverne Henrik 
og Klaus af Holsten. 1366: 396. — 2. E., 
~ Detlev Mane. 1365: 281, 293. — 3. 
E., Erik Rinds steddatter. 1364: 175. — 
4. E., frue, enke efter Godskalk v. Vellin. 
1364: 167, 170. — 5. E., nonne i Ring 
kloster, datter af Henrik Basthorst og 
søster til Dichburg. 1365: 239. — 6. E., 
datter af Henrik Dylmer. 1365: 224.

Elten se Konrad.
Emeke: 1. E. Limbæk, holstensk væbner. 

1365: 263. — 2. E. Reventlow, holstensk 
væbner. 1365: 263.

Engel se Ivan Krummedige.
Engelbert: 1. E. v. Oyen, kannik i Lübeck. 

1364: 73, 75. — 2. E., sognepræst i Büns- 
torf. 1364: 48. — 3. E. v. Achim, ekse
kutor af provsten Didriks testamente. 1364: 
145. — 4. E. Dalwitz, rådmand i Stral- 
sund. 1365: 317. 1366: 396.

Engelhard: 1. E., den ældre, af Meyenfels. 
1364: 65. — 2. E., den yngre, af Meyenfels. 
1364:65.

Engelke: 1. E. Manteufel, pommersk ridder, 
hertug Barnim 4.S kammermester. 1364: 
116, 117. 1366: 420. — 2. E. Smale, 
i Næstved, afdød. 1366: 431.

Erik: I. Gejstlige: 1. E., abbed i Alle
helgens kloster i Lund, senere biskop af 
Odense. 1364: 38, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 166. 1364-76: 198, 199, 200. 1365: 
278, 330- 1366: 362, 467. — 2. E., søn 
af grev Johan af Hoya, klerk i Minden stift, 
kannik i Bremen. 1364: 50, 51.

II. Verdslige: 1. E. 5. Glipping, afdød 
konge. 1365: 252. — 2. E. 6. Menved, 
afdød konge. 1365: 252. — 3. E., søn af 
hertug Valdemar 2. af Sønderjylland. 
1366: 384. — 4. E. 2., den yngre, hertug 
af Sachsen-Lauenburg. 1364: 10, 17,22,25, 
60, 69, 105, 106, 116, 117, 119, 123, 
143. 1365: 229, 260, 263, 263A. 1366: 376,

401, 414, 415, 462. — 5. E. Barnumsen 
ridder, høvedsmand på Korsør. 1364: 116 
1365: 263, 286, 328. — 6. E. Blå, afdød, 
fader til Ingeborg. 1365: 333. — 7. E. 
Ebbesen, har fået gods beslaglagt i Lubeck. 
1366: 360, 372. — 8. E. Ivarscn, på Lunde 
herredsting. 1365: 335. — 9. E. Kjeldsen, 
bevidner brev af Peder Brahe. 1364: 107. 
— 10. E. Krummedige, holstensk væbner. 
1365: 263. — 11. E. Malchin, i dansk 
fangenskab. 1364: 6, 151. — 12. E. Nielsen 
(Gyldenstjerne) af Ågård, ridder, marsk. 
1365: 243, 263, 286, 328. — 13. E. Niel
sen, ridder. 1365: 333. — 14. E. Pedersen 
af Villie. 1364: 108. — 15. E. Rind, 
broder til Valdemar Sappi. 1364: 175. — 
16. E. Sjællandsfar, ridder, høvedsmand 
på Søborg. 1364: 116. 1365: 263.

Eringisl: 1. E. Ebbeson, pantsætter gods til 
Henrik Snakenborg. 1366: 394. — 2. E. 
(Suneson), svensk ridder. 1364: 40.

Erland: 1. E. Andersen, afdød, ~ Ka- 
terine Nielsdatter. 1366: 358. — 2. E. 
Kalv, ridder, høvedsmand på Skander
borg. 1364: 116. 1365: 263, 286, 328. — 
3. E. Mathiasson (Madsen), skøder gods 
til Ebbe Piik. 1364: 98. — 4. E. Turesen, 
væbner. 1365: 231.

Ermegård, betænkes i Fader Pedersens testa
mente. 1364: 179.

Ernst, greve af Gleichen. 1364: 25. 1365: 
263.

Esbern: 1. E. Degn, på Almind sysselting. 
1366: 441. — 2. E. Nielsen (Bille), kong 
Valdemars justitiar. 1365: 216, 237, 243, 
268, 288, 294, 325. — 3. E., broder til 
Fader Pedersen. 1364: 179.

Esger: 1. E. Bosen Flue, væbner. 1364: 195. 
1365: 247, 348. — 2. E. Brok af Håcke- 
berga, væbner. 1366: 470, 471. — 3. E. 
Krog (Bild), ridder, høvedsmand i Ran
ders. 1364: 116. 1365: 263. — 4. E. 
Pallesen, på Abo sysselting. 1365: 240.

Eskil: 1. E. Falk af Vallø. 1366-87: 489. — 
2. E. Nielsen, borger i Lund. 1364: 85.

Ever sejens.
Everhard: 1. E. v. Leyten, afdød pavelig 

kollektor. 1364: 73, 79. — 2. E. Paal,
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borger i Lübeck. 1366: 423. — 3. E. Ru
benow, rådmand i Greifswald. 1364: 6, 
116, 117, 129. — 4. E. (Smylow), søn af 
Henrik Smylow. 1366: 461. — 5. E. v. 
Stade, rådmand i Stettin. 1364: 104. — 
6. E. Swarte, rådmand i Lübeck. 1366: 
461. — 7. E. Tolner, eksekutor af Konrad 
Krevelbones testamente. 1365: 223. (Se 
også Evert).

Everlin, Jæger, får gods i Toksværd. 1365: 
349-

Evert: 1. E. Moltke, kannik i Lund og Ros
kilde. 1364: 40. — 2. E. Moltke, ridder, 
kammermester. 1364: 40. 1365: 263, 286, 
328. 1366: 462, 464. — 3. E., købmand 
og borger i Slesvig. 1366: 419.

F

Fader Pedersen, sognepræst ved St. Olufs 
kirke i Lund. 1364: 179.

Falk se Bo og Eskil.
Falkendal se Godskalk (Mule).
Falster se Mads.
Fikke: 1. F. Moltke, den ældre, af Skafterup 

og Møn, ridder, gælker i Skåne, høveds
mand på Kalø og Randers. 1364: 116, 
117, 118, 121, 122, 123, 124, 129, 151. 
1365: 216, 237, 243, 252, 263, 286, 287, 
328, 329. 1366: 361, 462, 464. — 2. F. 
Korin, i Rostock. 1364: 173.

Finnesten se Johan.
Flandern se Henrik.
Fleming se Peter.
Flore v. Wcne, rådmand i Anklam. 1364:

116, 117, 129.
Flue se Esger Bosen.
Fod se Johan.
Folmer: 1. F. Folmersen fra Nykøbing, 

gejstlig i Odense stift, kannik i Vissegrad.
1366: 436. — 2. F. Klausen af Torup. 
1364: 94. — 3. F. Levetzow, rådmand i 
Wismar. 1365: 229, 317. — 4. F., fader 
til Fomer Folmersen. 1366: 436.

Franciscus Bequcti, notar. 1364: 68.
Frederik, Friedrich, (se også Fikke): 1. F., 

biskop af Schwerin. 1366: 447. — 2. F., 
hertug af Teck. 1364: 25. — 3. F., mark
greve af Meissen. 1364: 25. — 4. F.

Dylmer, fader til Henrik Dylmer. 1365: 
224. — 5. F. v. Lochen, brandenburgsk 
ridder. 1364: 25, 60, 177. — 6. F. Parken
tin, borger i Rostock, broder til Radike 
Krumvot. 1364: 182. — 7. F. Spandow, 
har fået gods i Mcjlby. 1365: 274. 1366: 
427. — 3. F. Suderland, rådmand i 
Rostock. 1364: 151, 173. 1365: 205 (no
terne). — 9. F., søn af Niels Brun. 1366: 
389.

Fridberg se Rudolf.
Friis se Jens.
Fris Gunnesen, på Lunde herredsting. 1365: 

335-
Fromhold, ærkebiskop af Riga. 1364: 75 

(note). 1366: 378, 382.
Følzeke har ejet grundstykker i Helsingborg. 

1365:245.

G

Galen se Tue.
Gantenoge se Johan Wickede.
Gebhard v. Vechten, munk i Odense, biskop 

Niels’ befuldmægtigede. 1364: 158.
Gemelin se Henning.
Gerhard: 1. G. v. Berge, dekan i Hildesheim, 

biskop af Verden. 1364: 111, 112. 1365: 
222. — 2. G., dominikanerlektor i Lübeck. 
1366: 451. — 3. G., greve af Hoya, fader 
til Johan. 1364: 25. 1365: 222, 263. — 
4. G. Andersen, fra Trelleborg. 1364: 104. 
— 5. G. Goldekens, sømand, i dansk 
fangenskab. 1364: 151. — 6. G. v. Halle, 
borger i Dordrecht. 1366: 421. — 7. G. 
v.d. Herberge, holstensk væbner. 1365: 
263. — 8. G. Herwig, i Rostock. 1366: 
416. — 9. G. Huskummer, holstensk væb
ner. 1365: 263. — 10. G. Jesewitz, i dansk 
fangenskab. 1364: 6, 151. — 11. G. Koch, 
i dansk fangenskab. 1364: 151. — 12. 
G. Kulpin, lyst fredløs i Rostock. 1365: 
205. — 13. G. Papenhagen, borger i 
Stralsund. 1365: 208. — 14. G. Rademyn, 
notar i Lübeck. 1364: 92. — 15. G. 
Rubenow se Gerike Rubenow. — 16. 
G. Stukke, lyst fredløs i Rostock. 1365: 
205. — 17. G. ömeke, har transportere 
gods for Rostockborgere. 1365: 261.
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Gerike (se også Gerhard): 1. G. Godow, 
bevidner brev af Lydeke Skinkel. 1364: 
174. — 2. G. v. Halle, væbner, kong Val
demars kammertjener. 1364: 40. — 3. 
G. Rubenow, får gods i pant af Jens 
Bransvig. 1364: 171.

Gerlak: 1. G., ærkebiskop af Mainz. 1364: 
40. — 2. G. de Castello, præst i Mår- 
jamaa, kannik på Øsel. 1364: 73, 76. — 
3. G. (Frie), borger i Roskilde. 1365: 247. 
— 4. G. Wend, i dansk fangenskab. 
1364: 6.

Gertrud: 1. G., enke efter Jens Eriksen. 
1364: 155. — 2. G., ~ Konstantin. 
1366: 403. — 3. G., datter af Thomas. 
1366: 403.

Gerver, Oluf Lunge. 1364: 40.
Gerwin: 1. G. Krummendorp, i dansk fan

genskab. 1364: 6, 151. — 2. G. Wilde, 
rådmand i Rostock. 1364: 104, 173. 1365: 
205. 1366: 464.

Gesow se Lyder.
Gessin se Henrik.
Get se Peter Porse.
Geward (fejl for Gerver?), priorinde i Dalum 

kloster. 1365: 275.
Ghene, i Deventer. 1366: 426.
Giese se Godeke.
Giselbert, herre til Brunkhorst. 1364: 116, 

117.
Gletzow se Johan.
Glob se Anders, Jens, Lars, Niels, Peder og 

Povl.
Gliising se Henrik.
Godeke: 1. G. Giese, rådmand i Stralsund. 

1364: 6, 116, 117, 129, 181. 1365: 229, 
252. — 2. G. Møntmester, får fuldmagt af 
Erik Ebbesen. 1366: 372.

Godendorp se Detlev, Dose, Godskalk og 
Timme.

Godow se Gerike.
Godskalk: 1. G. (Mule) af Falkendal, pavelig 

pønitentiar, biskop af Linkoping. 1364: 
28, 30, 32, 33, 34, 62, 64, 77 (note), 
86. 1365: 260, 287, 329. — 2. G. Barnekow, 
i dansk fangenskab. 1364: 6, 151. — 3. 
G. Bredeveld, borger i Gent. 1366: 383, 
385, 439. — 4. G. v. Godendorp, søn af

Timme Godendorp. 1364: 48. — 5. G. 
Hemmingsen (Mule af Falkendal), over
lader gods til kong Valdemar. 1365: 227. 
— 6. G. Warendorp, rådmand i Lübeck, 
fader til Bruno Warendorp. 366 (indled
ning i Dipi. Dan.). — 7. G. v. Vellin, 
hr., afdød, Elisabeth. 1364: 167, 170. 
— 8. G. Wensin, væbner. 1364: 121, 
122, 129. — 9. G. Wildberch, holstensk 
ridder. 1365: 263.

Goldbek se Reinhold.
Goldekens se Gerhard.
Goldenstede se Arnold.
Goswin Borrentin, kannik i Lübeck, Schwe

rin og Bützow. 1364: 40. 1365: 272.
Gothland se Ludolf.
Gottan Mörder, pommersk ridder. 1366: 420. 
Granzow se Nicolaus.
Grawetorp se Johan.
Groper se Markvard Rønnow.
Grote se Johan.
Grubbe se Oluf og Peder.
Gudmund: 1. G. Mikkelsen, på Abo syssel

ting. 1365: 240. — 2. G., i Flakkarp. 
1364: 140.

Guido: 1. G., biskop af Acqui. 1364: 12. — 
2. G. de Gruce, pavelig nuntius og kollektor 
i Danmark, Norge og Sverige. 1364: 68, 
88, 97, IO9, 133- 1365-257. 1366: 380, 446. 
— 3. G., forfatter til Sermones. 1366: 403.

Guillelmus, forhen biskop af Vabres, kar
dinalpræst af S. Lorenzo in Lucina. 1364: 
50, 158. 1365: 222.

Gunnar: 1. G., kannik i Lund. 1364: 179. — 
2. G. Jakobsen, ridder, høvedsmand på 
Kalø. 1364: 116. 1365: 225, 236, 263.

Gunnur, Erik Rinds steddatter. 1364: 175. 
Gyncelin Gyncekesen (Mule af Falkendal), 

borger i Roskilde. 1365: 288.
Günther Borchardes, kannik i Hildesheim. 

1364: 40.
Gädda se Nils.
Gøde Rydær, på Almind sysselting. 1366: 

441.

H

Hågen: 1. H. Hildebrandsen (Rosensparre), 
borger i Lund. 1364: 85, 165. — 2. H.
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Jonsen, væbner. 1364: 94. — 3. H. Tygc- 
sen, på Rinds og Houlbjerg herredsting. 
1365: 235. 1366: 364.

Håkon 6., konge af Norge og Sverige, søn 
af kong Magnus af Sverige, ~ Margrete. 
1364: 8, 22, 25, 63, 115, 116, 117, 187. 
1365: 257, 260, 263, 263A, 281, 293, 295. 
1366: 378, 397, 402, 407, 408, 415, 434, 
443> 464-

Hård se Jens.
Hachede se Hartvig.
Haderslief se Johan.
Hahn, sømand, i dansk fangenskab. 1364: 

151-
Hak se Niels.
Halle se Gerhard og Gerike Halle. 
Halveploch se Nicolaus.
Hamm se Didrik, Herman og Lambert.
Hamund (Lille), afdød, Ingeborg. 1366: 

470.
Haning se Jens.
Hans, »mit dem Hemd« (cum camisia), 

Rostocks tjener, ~ Wendelo. 1364: 173.
Harinchals se Nicolaus.
Hartlev, ærkedegn i Uppsala. 1364: 45. 
Hartmud se Nicolaus.
Hartvig: 1. H. v. Hachede, rådmand i Ham

burg. 1366: 396. — 2. H. Hummersbüttel, 
væbner. 1366: 366, 369. — 3. H. Klenow, 
holstensk væbner. 1364: 116, 117. — 4. 
H. v. d. Knope, holstensk væbner. 1365: 
263. — 5. H. Krummedige, ridder. 1366: 
470. — 6. H. Küterbrügge, Reinhold 
Goldbeks notar. 1366: 357. — 7. H. 
Porsfeld, holstensk væbner. 1365: 263. — 
8. H. Skinkel af Hessel, væbner. 1365: 
263. — 9. H. v. Sunde, rådmand i Stettin. 
1365: 229, 317. — 10. H. Westensee, søn 
af Busche Westensee. 1366: 388, 429.— 
11. H. v. d. Wisch, holstensk væbner. 
1365: 263.

Hasse: 1. H. Stubbe, borger i Kammin. 
1366: 424, 466. — 2. v. Swiretitz, kejser 
Karls kammermester. 1364: 2, 3. — 3. 
H. Wittensee, overdrager gods til Lave og 
Torben Pedersen. 1364: 137. — 4. H., 
borger i Malmø. 1366: 360.

Hatting se Peder.

Hauweschilt se Nicolaus.
Hefni Assersen, på Åbo sysselting. 1365: 

240.
Heidenrik, Deventers løber. 1366: 426.
Heila, Heilæ (fejl for Heina?), nonne i 

Dalum kloster. 1366: 377.
Heine (se også Henrik): 1. H., kannik i 

Lund. 1365: 231. — 2. H. Dannenberg, 
borger i Lübeck. 1366: 423. — 3. H. 
Hoyers, rådmand i Hamburg. 1366: 396. 
— 4. H. Kabolt, ridder. 1364: 116. 
1365: 263. — 5. H. Poppendorp, i dansk 
fangenskab. 1364: 6, 151. — 6. H. Schöne- 
wedder, formynder for Hesekes børn. 1365: 
332. — 7. H. Wruk, rådmand i Greifs
wald. 1366: 396, 464.

Helene: 1. H. Olufsdatter, enke efter Niels 
Jensen af Keldebæk. 1364: 138. — 2. H., 
søster til Fader Pedersen. 1364: 179.

Helle se Johan.
Hellemose se Margrete.
Helmike v. Dorne, borger i Stralsund. 1366: 

430.
Helming Leget, kong Edvards Receiver of 

the Ghamber. 1365: 258.
Hemming, Hemmingus: 1. H., biskop af Åbo. 

1364: 40. — 2. H , magister, ærkedegn 
i Roskilde, kannik i Lund. 1365: 226. 
1366: 403. — 3. H. Tuesen (Båd) af Bjæl- 
kerup, væbner. 1366: 390.

Henneke: 1. H. Andersen Skytte, afstår gods 
til Jakob Skave. 1365: 247. — 2. H. 
Buchwald, væbner. 1364: 121, 122, 129. — 
3. H. v. Demen, i dansk fangenskab. 
1364: 6. — 4. H. Wittekop Krummedige, 
holstensk væbner. 1365: 263. — 5. H. 
Moltke, væbner. 1364: 26. — G. H Ska
gen, afdød, har ejet ladegård i Malmø. 
1365: 325. — 7. H. Sylow, borger i Ros
kilde. 1365: 247. — 8. H. Tegemad, 
bevidner brev af hertug Henrik af Slesvig. 
1366: 373. — 9. H., Deventers løber. 
1365: 321.

Henning: 1. H. Buchwald se Henneke Buch
wald. — 2. H. Gemelin, rådmand i Kol
berg. 1364: 104, 116, 117, 129. — 3. H. 
Lowentsnider, rådmand i Stettin. 1364: 
6, 129. — 4. H. v. d. Osten, ridder. 1364:
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116. 1365: 263. — 5. H. v. Osten, mecklen- 
burgsk væbner. 1365: 284 (indledning i 
Dipi. Dan.). — G. H. Petershagen, råd
mand i Stargard. 1364: 6, 104, 116, 117, 
129. 1365: 317. — 7. H. Podebusk, rid
der, senere gælker i Skåne, søn af Bo- 
rante Podebusk. 1364: 19, 151,181. 1365: 
242, 263, 286, 291, 328. 1366: 363, 420, 
462, 464. — 8. H. Podebusk, væbner, bro
der til Valdemar Podebusk. 1364: 19, 181. 
1365: 242. — 9. H. Politz, rådmand i 
Stettin. 1364: 6. — 10. H. Rodewold, 
rådmand i Stargard. 1364: 6, 116, 117, 
129. 1365: 317. — 11. H. Slichting, i 
dansk fangenskab. 1364: 6, 151. — 12. 
H. Westfal, rådmand i Stettin. 1364: 116, 
117, 129. 1365: 317.

Henriet de Bourcelot, fransk våbendrager: 
1364: 90.

Henrik: I. Gejstlige: 1. H., biskop af Ros
kilde. 1364: 25, 27, 64, 116, 118, 134, 
(186). 1365: 208, 279. 1366: 362, 386, 430. 
— 2. H., abbed i Sorø kloster. 1364: 
38, 72. — 3. H. Bokholt, dekan i Lund. 
1366: 383, 403. — 4. H. Vogt (Aduocati), 
kannik i Bardowiek, Hildesheim og Verden, 
dekan i Hildesheim og Verden, kong Val
demars kapellan og kansler. 1364: m, 
112. — 5. H. Biskop, forhen pavelig 
nuntius og kollektor. 1364: 43 (note), 68, 
86, 89. — G. H. Steinberg, ærkedegn i 
Walensen og provst i Hildesheim. 1364: 
40. — 7. H., provst i Broda. 1365: 272 
(indledning i Dipi.Dan.). — 8. H. Strach- 
min, kannik og ærkedegn i Walensen. 
1364: 40. — 9. H. Brancowe, magister, 
kannik i Kammin og Kolberg. 1364: 
40. — 10. H. Werners af Ribnitz, kannik 
i Kammin, Schwerin og Giistrow, ærke
degn i Demmin, kong Valdemars kapellan. 
1364: 50, 52, 166. 1365: 290.

II. Verdslige: 1. H., hertug af Liegnitz. 
1364: 2, 3, 12. — 2. H. 3., hertug af 
Mecklenburg, ~ Ingeborg. 1364: 22, 25, 
92. 1365: 263. 1366: 407, 408, 409, 410, 
411, 412, 413, 414, 415, 447. — 3. H., 
hertug af Sønderjylland, søn af hertug 
Valdemar 3. 1364: 116, 117, 146. 1365:

263A, 286, 324, 328, 334. 1366: 373, 449. 
— 4. H., greve af Gleichen. 1364: 25, 
1365: 263. — 5. H. 2., greve af Holsten. 
1364: 17, 21, 22, 58, 63, 92, 97 (note). 
116, 117, 136, 146. 1365: 255, 263, 263A. 
1366: 388, 396, 404, 414, 419, 447, 460 
— 6. H. Basthorst, fader til Dichburg og 
Elisabeth. 1365: 239. — 7. H. Bernewik, 
afdød. 1365: 239. — 8. H. v. Gigelheim, 
kejser Karls køgemester. 1364: 2, 3. — 
9. H. Dotenberg i Benekenhagen, pom
mersk væbner. 1365: 284. — 10. H. 
Dylmer, søn af Frederik Dylmer. 1365: 
224. — 11. H. v. Flandern, rådmand i 
Visby. 1366: 396. — 12. H. Gessin, 
i dansk fangenskab. 1364: 6, 151. — 
13. H. Glüsing, holstensk væbner. 1365: 
263. — 14. H. v. Jasmund, pommersk 
ridder. 1366: 420. — 15. H. Jonsen, 
fader til Cecilie. 1364: 165. — IG. H. Knif, 
formynder for Henrik Smylows børn. 1366: 
461. — 17. H. Kran, i dansk fangenskab. 
1364: 6, 151. — 18. H. Lange, død i 
dansk fangenskab. 1364: 6. — 19. H. v. 
Lesten, borger i Lübeck. 1366: 385. — 
20. H. v. Lohe, rådmand i Lübeck. 
1365: 314. — 21. H. v. Lübeck, rådmand 
i Greifswald. 1364: 6, 116, 117, 121, 123, 
129. — 22. H. Molenstrate, broder til 
Nicolaus Molenstrate. 1366: 366 (ind
ledning i Dipi.Dan.). — 23. H. Møller, 
borger i København. 1365: 288. — 24. 
H. Nagel, borger i Lübeck. 1365: 314. — 
25. H. v. Reventlow, afdød holstensk 
ridder. 1364: 146. — 26. H. Rikbode, 
rådmand i Lübeck. 1365: 223, 314. — 
27. H. Scheele, rådmand i Stralsund. 
1364: 116, 117, 129. 1365: 229. — 28. H. 
Schiphorst, lybsk skipper. 1366: 405. — 
29. H. Schonenberg, formynder for Henrik 
Smylows børn. 1366: 461. — 30. H. 
Schuppelenberg. rådmand i Greifswald. 
1364: 6, 104, 116, 117, 129. 1365: 229. — 
31. H. Smylow, borger i Lübeck. 1366: 
366 (indledning i Dipi.Dan.), 418,425, 461. 
— 32. H. Snakenborg, får gods i pant af 
Eringisl Ebbeson. 1366: 394. — 33. H. 
Sten, i Wismar, broder til Hille. 1366: 431.
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— 34. H. (Stigsen), ridder, søn af Stig 
Andersen. 1366: 451. — 35. H. Storm, 
borger i Greifswald. 1364: 84. — 36. 
H. Suderland, sømand, i dansk fangenskab. 
1364: 151. — 37. H. v. Waes, søn af Her
man Vincke, magistrat i Dordrecht. 1366: 
421. — 38. H. Warendorp, i Lübeck. 
1366: 366 (indledning i Dipi.Dan.). — 
39. H. Wessel, rådmand i Wismar. 1366: 
464. — 40. H. Westfal, i Rostock. 1366: 
416. — 41. H. Witte, i dansk fangenskab. 
1364: 6, 151. — 42. H. Wittstock, notar 
i Rostock. 1365: 317. 1366: 462. — 43. H. 
Vos, i dansk fangenskab. 1364: 6, 151. — 
44. H. Vos, rådmand i Anklam. 1364: 
116, 117, 121, 123, 129. — 45. H. Wren, 
borger i Stralsund. 1365: 242. — 46. 
H. Vrese, rådmand i Rostock. 1364: 6, 92, 
116, 117, 129. 1365: 317. — 47. H. 
Wulf, rådmand i Kolberg. 1365: 229. 1366: 
396. — 48. H., Lübecks tjener. 1366: 405. 

Henze Meine, afdød borger i Viborg. 1365: 
273-

Herberge se Gerhard.
Herbert: 1. H. Kule, i Lübeck. 1366: 372. —

2. H., i Deventer. 1366: 426.
Herder v. Stade, eksekutor af Konrad Krevel- 

bones testamente. 1365: 233.
Herlug Jensen, står i gæld til Mogens Nielsen, 

provst i Odense. 1365: 232.
Herman: I. Gejstlige: 1. H. v. Rostock, 

provst i Bücken, kannik i Lübeck og Bre
men, kong Valdemars kapellan. 1364: 40. 
1366: 371. — 2. H. v. Stenderen, provst 
i Segeberg augustinerkloster. 1365: 218. 
— 3. H. Ruwin, kannik i Rheinau. 1364: 
40. — 4. H. Papenhagen, vikar i Gingst. 
1365: 208. — 5. H. Swepeschale, præst i 
Rostock. 1365: 202.

II. Verdslige: 1. H. v. Hamm, borger i 
Lübeck. 1365: 314. — 2. H. Katzow, i 
Rostock. 1364: 173. — 3. H. Kröpelin, 
rådmand i Wismar. 1364: 6. 1365: 229, 
317. 1366: 431. — 4. H. Kysselow, er
hverver gods af fru Margrete Hellemose. 
1365: 217, 232. — 5. H. Lange, Rostocks 
foged i Skåne. 1364: 150. 1365: 269. — 
6. H. Osenbrugge, rådmand i Lübeck.

1365: 223. — 7. H. Pape, rådmand i 
Stettin. 1364: 116, 117, 121, 123, 129. 
1365: 317. — 8. H. v. Rode, rådmand i 
Stralsund. 1364: 6, 104, 149. 1365: 317. 
1366: 396. — 9. H. Schreye, rådmand i 
Kiel. 1364: 116, 117, 121, 123, 129.
1366: 396. — 10. H. Semlow, eksekutor af 
Konrad Krevelbones testamente. 1365: 
223. — 11. H. v. Wickede, rådmand i 
Lübeck. 1364: 104. 1365: 252. 1366: 396. 
— 12. H. Vincke, fader til Henrik v. Waes. 
1366: 421. — 13. H. Woldorp, borger i 
Rostock. 1364: 182. — 14. H. Wonsfleth 
Trauenber, giver greverne af Holsten kvit
tering. 1365: 255.

Henvig se Gerhard.
Heseke, datter af Andreas Reygher, Jakob 

v. Röbel. 1365: 332.
Hessey se Thomas.
Hille, i Wismar, søster til Henrik Sten. 1366: 

431«
Hjort se Niels.
Holger Gregersen (Krognos), ridder, kong 

Valdemars råd. 1364: 15, 40.
Holste se Eler.
Horborg se Bertram og Johan.
Hount se John.
Hoya se Johan.
Hoyers se Heine.
Hugold Behr, pommersk væbner. 1365: 284 

(indledning i Dipi. Dan.).
Humlehave se Niels.
Hummersbüttel se Hartvig og Johan. 
Hund se Eggert Wonsfleth.
Hundebeke se Johan.
Huskummer se Gerhard.
Hvid, af Øland, afdød, ~ Elene. 1365: 243. 
Hvid se Jon og Peder.
Hüning se Werner. 
Höing se Bertram.

I

Ida, Detlev Stampe. 1365: 282, 292.
Inge Levers, frue, skøder gods til Frederik 

Spandow. 1365: 274.
Ingeborg: 1. I., datter af kong Valdemar 4., 

hertug Henrik 3. af Mecklenburg.
1364: 25. 1366: 411. — 2. I. Bentsdatter,
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har skødet gods til Ebbe Piik. 1365: 353. — 
3. I. Hamunds, har pantsat gods til Hart
vig Krummedige. 1366: 470. — 4. I., 

Janneke Jensen, ridder. 1365: 333.
(Ingefred), Tue Galen. 1364: 40.
Ingemar: 1. I. Karlsen, afdød, Margrete 

Nielsdatter. 1366: 393. — 2. I. Nielsen, 
borger i Lund. 1366: 360.

Ingjald Kortald, har gældskrav på Peter Erin- 
gisleson Bonde og Peter Porse. 1364: 13.

(Ingrid), ~ Peter Knoppe. 1365: 271.
Ingvar Nielsen, ridder. 1366: 399.
Innocens 6., afdød pave. 1364: 73, 86.
Isarn, afdød ærkebiskop af Lund. 1366: 382. 
Itzehude se Burchard.
Ivan: 1. I. Krummedige Engel, holstensk 

ridder. 1365: 263. — 2. I. Krummedige 
Stavrby, holstensk væbner. 1365: 263.

Ivar: 1. I. Nielsen (Rosenkrantz), ridder. 
1364: 15, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 
129, 167, 170. 1365: 286, 323, 325, 328. — 
2. I. Nielsen, afdød ridder, fader til 
Katerine Ivarsdatter. 1365: 335. — 3. 
I. Pedersen, kong Valdemars justitiar. 
1365: 243 (indledning i Dipi.Dan.). 1366: 
448, 456, 457, 458. — 4. I. Skræne, på 
Almind sysselting. 1366: 441. — 5. I. 
Terkelsen Trane, afdød. 1366: 441. — 
6. I. fra Holm, underkollektor på Island. 
1364: 133.

J

Jakob: I. Gejstlige: 1. J., afdød ærkebiskop 
af Lund. 1366: 403, 477. — 2. J., biskop 
af Kurland. 1364: 74. — 3. J., afdød kantor 
i Ribe. 1366: 427. — 4. J. Jermer, kannik 
i Lund. 1364: 179. 1366: 403. — 5. J. 
Povlsen, kannik i Lund, ærkebiskop Niels’ 
kansler. 1366: 403. — 6. J. Jonsson, klerk 
i Abo stift. 1364: 40, 45. — 7. J. Nielsen, 
klerk i Roskilde stift. 1366: 417. — 8. 
J., præst i Tjustorp. 1364: 108. — 9. J. v. 
Altheim, munk, flyttes fra Echenbrunn 
kloster til Ellwangen kloster. 1364: 65, 67.

II. Verdslige: 1. J. Absalonsen, bevidner 
brev af Margrete Nielsdatter. 1366: 393. — 
2. J. (Andersen), broder til Stig Andersen. 
1366: 451. — 3. J. Assersen, fæster i Gud

mandstrup. 1365: 340. — 4. J. Bæger af 
Vedby, ridder. 1364: 176. 1366: 432, 433. 
— 5. J. Gudmundsen, bevidner brev af 
Karl Nielsen. 1365: 288. — 6. J. Holger- 
sen, ridder. 1365: 327. — 7. J. Jakobsen, 
har gods i pant af kongerne Magnus og 
Håkon af Sverige og Norge. 1364: 187. — 
8. J. Jensen af Markie, ridder. 1364: 140. 
1366: 477. — 9. J. Jensen af Keldkær. 
1366: 441. — 10. J. Jonsen, erhverver gods 
af Mikkel Nielsen. 1365: 346. — 11. J. 
Kåre, skibsfører. 1365: 245. — 12. J. 
Karlsen af Højby, afdød. 1365: 227. — 
13. J. Lavesen af Stårup. 1364: 188. — 
14. J. Mus, væbner. 1366: 399. — 15. 
J. Tagesen Mus af Højby, Agnes. 1365: 
225, 227, 250, 339, 340. — 16. J. Nielsen, 
rådmand og borger i Malmø. 1364: 182. 
1365: 245. — 17. J. Nyman, på Almind 
sysselting. 1366: 441. — 18. J. Olufsen 
(Lunge), ridder, kong Valdemars råd. 
1364: 40, 180. 1365: 263. 1366: 361, 389, 
422. — 19. J. Pedersen Spink, forstander 
for Roskilde St. Clara kloster. 1364: 102. 
1365: 343. — 20. J. Pleskow, rådmand i 
Lubeck. 1364: 6, 104, 149. 1365: 252, 317. 
1366: 396, 464. — 21. J. Povlsen, Jakob 
Jermers svend. 1366: 403. — 22- J. v. 
Robel, apoteker, Heseke. 1365: 332. — 
23. J. Skave, erhverver gods af Henneke 
Andersen Skytte. 1365: 247. — 24. J. 
Skytte, får tingsvidne på Houlbjerg her
redsting. 1366: 364. — 25. J. v. Tempel, 
borger i Dordrecht. 1366: 421. — 26. J. 
Terkelsen, rådmand i Ystad. 1364: 171. — 
27. J. Tostesen af Hesselballe. 1366: 441. 
— 28. J. Urne, ridder. 1365: 263. — 29. 
J., grev Jan af Biois’ sendebud. 1364: 83. 

Jan: 1. J., greve af Biois. 1364: 83. — 
2. J. den Stocker, befragter. 1366: 392.

Janneke Jensen, ridder, ~ Ingeborg. 1365: 
322, 333.

Jasmund se Henrik.
Jegen se Mikkel.
Jens, (se også Jan, Jesse, Johan, Johannes, 

John, Jon og Jons): I. Gejstlige: 1. J. 
Mikkelsen, provst i Vidå, kannik i Ribe 
og Slesvig, senere biskop af Børglum.
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1365:244,303,304,305,306,307,310,315 
(indledning i Dipi. Dan.), 316, 328. 1366: 
362. — 2. J., abbed i Ringsted kloster. 
1366: 399. — 3. J. Bonde, afdød ærke- 
degn i Ribe. 1365: 224. — 4. J. Bille, 
provst på Falster. 1364: 148. — 5. J. Kap- 
pelgård, provst i Roskilde. 1364: 139, 147. 
1365: 226. — 6. J. Henriksen, kannik i 
Lund. 1364: 15. 1365: 323, 325. 1366: 
403. — 7. J. Nielsen, kannik i Lund. 
1364: 179. — 8. J. Sommer, kannik i 
Århus og Lund, sognepræst i Malmø. 1365: 
295. — 9. J., magister, skolemester i 
Lund. 1364: 179. — 10. J. Eg, klerk i 
Århus stift. 1365: 295. — 11. J., præst 
ved St. Budolfi i Lund. 1366: 403.

II. Verdslige: 1. J. Absalonsen, ridder. 
1365: 335. — 2. J. Andersen, ridder. 
1364: 40, 174, — 3. J. Andersen, på Houl- 
bjerg herredsting. 1366: 364. — 4. J. 
Basse, ridder. 1365: 286, 328. — 5. J. 
Bentsen, bevidner brev af Jens Bransvig. 
1364: 171. — 6. J. Bonde, på Åbo syssel
ting. 1365: 240. — 7. J. Bosen, Jakob 
Jermers dreng. 1366: 403. — 8. J. Brans
vig, pantsætter gods til Gerike Rubenow. 
1364: 171. — 9. J. Due, væbner. 1365: 
345. — 10. J. Dunk, ridder, hertug Henrik 
af Sønderjyllands drost. 1366: 373, 449. — 
11. J. Ebbesen af Stehag, væbner, Mar- 
grete. 1364: 116. 1365: 256, 281, 293. — 
12. J. Eriksen, afdød væbner, ~ Gertrud. 
136!: 155. — 13. J. Eskilsen, landbo i 
Krogsager. 1366: 374. — 14. J. Ever, rid
der, høvedsmand på Kalundborg. 1364: 
116, 168, 169. 1365: 216, 263. — 15. J. 
Friis af Klejtrup. 1365: 235. — 16. J. 
Frændesen, ridder. 1365: 263. — 17. 
J. Glob, slutter forlig med kong Valdemar. 
1365: 341. — 18. J. Grimmersen, bevid
ner brev af Janneke Jensen. 1365: 322. — 
19. J. Hård, har erhvervet gods af Yte 
Krag. 1366: 364. — 20. J. Haning, 
bevidner brev af Margrete Jakobsdatter. 
1365: 280. — 21. J. Ivarsen, væbner. 
1365: 220. — 22. J. Jul, landbo i Krogs
ager. 1366: 370. — 23. J. Jyde, betænkes 
i Jakobs Jermers testamente. 1366: 403.—

24. J. Kring, væbner. 1365: 227. — 25. 
J. Kviksølv, borger i Malmø. 1366: 390. — 
2C. J. Larsen (Panter), væbner. 1364: 
176. — 27. J. Lund, erhverver gods af 
Niels Holgersen. 1364: 108. — 28. J. Mad
sen, har haft gods i pant af Jakob Karlsen. 
1365: 227. — 29. J. Madsen af Ravnholt. 
1365: 335. — 30. J. Mikkelsen (Vendelbo) 
af Fur, ridder. 1365: 237, 243. — 31.J. 
Nielsen, ridder, ~ Margrete. 1365: 282, 
292. — 32. J. Nielsen af Kragerup, ridder. 
1364: 114. 1365: 342. 1366: 472. — 33. 
J. Nielsen af Kyndby, væbner. 1364: 
94. — 34. J. Olufsen, fæster i Bjørup. 
1364: 148. — 35. J. På af Svenstorp. 1364: 
164. 1365: 256. — 36. J. Pedersen (Mark
mand) af Bellinge, ridder. 1364: 148. 
1365: 220, 263. — 37. J. Pedersen af 
Gundralov, ridder. 1365: 231. 1366: 393, 
433, 456. — 38. J. Pedersen af Svinninge, 
væbner. 1364: 114. — 39. J. Pedersen af 
Villumstrup. 1365: 335. — 40. J. Pikard 
Smeger, ridder. 1364: 151. — 41. J. 
Rud, væbner. 1364: 174. 1365: 266. — 
42. J. Skave, væbner. 1365: 247. — 43. 
J. Skelesen, på Almind sysselting. 1366: 
441. — 44. J. Smed, »ridemand«. 1365: 
323. — 45. J. (Stigsen), væbner, søn af 
Stig Andersen. 1366: 451. — 46. J. Strek- 
ker, har afstået gods til Strange Ebbesen. 
1365: 237. — 47. J. Svendsen, fæster i 
Lyngerup. 1364: 94. — 48. J. Swere, ejer 
godsi Ushult. 1365: 354. — 49. J.Torben- 
sen, væbner. 1364: 94. — 50. J. Tordsen, 
broder til præsten Asser. 1365: 240. — 
51. J. Tinning, på Houlbjerg herredsting. 
1366: 364. — 52. J. Truedsen af Araslov, 
afdød ridder, Kristine Pedersdatter. 
1364: 16. — 53. J. Tydulvsen, fæster i 
Harres. 1365: 322. — 54. J. Ubbesen, 
afdød, ~ Elene. 1364: 147. — 55. J. 
Ubbesen, landbo i Krogsager. 1366: 374. 
— 56. J. Uffesen, afdød ridder. 1365: 294. 
1366: 448, 457, 458. — 57. J. Værkmester 
af Bangsbo. 1364: 91.

Jermer se Jakob, Niels og Thomas. 
Jesewitz se Gerhard.
Jesse, lyst fredløs i Wismar. 1366: 454.
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Jesseke v. Rügenwalde, væbner. 1364: 26. 
Jode se Bertram.
Johan (se også Hans og Johannes): I. Gejst

lige: 1. J., biskop af Dorpat. 1364: 76. 
— 2. J., biskop af Kammin, hertug af 
Sachsen. 1364: 22, 23, 32, 33, 34, 40, 54, 
81, 82, 92, 116, 117, 120, 129. 1365: 
230, 263, 263A. 1366: 375. — 3. J., biskop 
af Leitomischl, kejser Karls hofkansler. 
1364: 2, 3, 12. — 4. J., biskop af Olmütz. 
1364: 2, 3, 4, 12. — 5. J., dekan i Lübeck. 
1364: 40, 46 (note). 1366: 440. — 6. 
J. Treptow, kannik i Verden, ærkedegn 
i Scheessel, kong Valdemars kapellan. 
1364: 40, 113. — 7. J., ærkedegn i Parchim. 
1364: 42. — ß. J. Blome, klerk i Roskilde 
stift, kannik i Schwerin og Uppsala. 1364: 
8, 40. — 9. J. Bülow, kannik i Güstrow. 
1364: 40, 130. — 10. J., søn af grev Ger
hard af Hoya, evig vikar i Hoya, kannik i 
Bremen. 1365: 222. — 11. J. v. Hoya, 
kaldet Lankenow, klerk i Minden stift, 
kannik i Bremen. 1365: 222. — 12. J. 
Rickman, kannik i Hildesheim. 1364: 40. 
— 13. J. Thisenhusen, kannik i Dorpat. 
1364: 73, 74. — 14. J. v. Helle, sogne
præst i Borreby. 1365: 218, 219. 1366: 
440. — 15. J. Vrese, præst i Schwerin 
stift, evig vikar ved St. Jakobs kirke i Ro
stock. 1364: 50, 53. 1365: 202. — 16. 
J. Wickede, kaldet Gantenoge, klerk i 
Schwerin stift. 1364: 40. — 17. J., domini- 
kanersubprior i Lübeck. 1366: 451.

II. Verdslige: 1. J. 2., konge af Frankrig. 
1364: 6. — 2. J. i., hertug af Mecklenburg, 
broder til Albrecht. 1364: 116, 117. — 
3. J. 3., afdød greve af Holsten, fader til 
grev Adolf 7. 1364: 22. — 4. J., greve af 
Hoya, fader til Erik. 1364: 25, 50, 51 (note). 
1365: 263. — 5. J., landgreve af Leuchten
berg. 1364: 12. — 6. J., borggreve af 
Magdeburg, kejser Karls hofmester. 1364: 
12. — 7. J., markgreve af Mähren. 1364: 
2, 3, 12. — 8. J., greve af Retz, kejser 
Karls hofmester. 1364: 2, 3. — 9. J. 4., 
den ældre, herre til Werle. 1366: 447. — 
10. J- 5-» den yngre, herre til Werle. 
1366: 447. — 11. J. Alwerstorp, kong Val-

demars foged i Nykøbing på Falster. 1364: 
I5I (?)> 1366* 405- — 12. J. Behr, pom
mersk væbner. 1365: 284, (indledning i 
Dipi. Dan.). — 13. J. Beringershagen i 
Rostock. 1366: 416. — 14. J. Bokholt, råd
mand i Greifswald. 1364: 104, 116, 117, 
129, 149. 1365: 229. — 15. J. Bolte, råd
mand i Riga. 1366: 396. — 16. J. Bomgar- 
den, rådmand i Rostock. 1364: 92. 1365: 
317. 1366: 464. — 17. J. Borwold, råd
mand i Kolberg. 1364: 6, 104. 1365: 229, 
317. — 18. J. Burmester, befuldmægtiget 
for Bomhovers arvinger. 1364: 167, 170. 
— 19. J.(Cynnendorph), magister, Lübecks 
notar. 1366: 405, 406. — 20. J. Dargetzow, 
rådmand i Wismar. 1364: 6, 92, 104. — 
21. J. Darsenitze, rådmand i Anklam. 
1364: 6, 92. — 22. J. Dume, har fået 
løsepenge af Lowitz. 1364: 151. — 23. 
J. v. Finnesten, magister, eksekutor af 
Johan Wales testamente. 1365: 314. — 
24. J. Fod, væbner. 1365: 263. — 25. 
J. Gletzow, rådmand i Wismar. 1364: 
6, 60, 92, 116, 117, 129, 149. 1365: 229. 
1366: 396, 454. — 26. (J.) Grawetop, fra 
Rostock. 1366: 397. — 27. J. Grote, i 
dansk fangenskab. 1364: 6, 151. — 28. 
J. Haderslief, kæmner i Deventer. 1366: 
426. — 29. J. Hummersbüttel, ridder, 
broder til Hartvig Hummersbüttel. 1366: 
366, 369. — 30. J. Hundebeke, rådmand i 
Stockholm. 1366: 396. — 31. J. Horborg, 
i Lübeck. 1366: 366 (indledning i Dipi. 
Dan.), 369. — 32. J. Jordan, rådmand i 
Stralsund. 1365: 208. — 33. J. Junge, bor
ger i Lübeck. 1366:385. — 34. J. Koch, 
har løskøbt sig hos Peder Ingemarsen. 1364: 
135. — 35. J. Konrads, borger i Rostock. 
1365: 261. — 36. J. Korin, i Rostock. 
1366: 379. — 37. J. Krowel, i Lübeck. 
1366: 366 (indledning i Dipi.Dan.), 369. 
— 38. J. Krukow, i Trelleborg. 1366: 424. 
— 39. J. Kule, i dansk fangenskab. 
1364: 6, 151. — 40. J. v. Kyritz, rådmand 
i Rostock. 1364: 6, 92, 104, 116, 117, 129, 
149- 1365: 229, 317. 1366: 396, 464. — 
41. J. Lange, rådmand i Kiel. 1364: 
104, 149. 1365: 229, 317. 1366: 396. —



Johan—Kamen 365

42. J. Lange, i Brunstrasse i Lübeck. 1366: 
366 (indledning i Dipl.Dan.). — 43. J. 
Lange, i Mengstrasse i Lübeck. 1366: 366 
(indledning i Dipi.Dan.), 461. — 44. J. 
Lange, Rostocks tjener. 1364: 173. — 
45. J. v. Lippe, rådmand i Dorpat. 1366: 
396. — 46. J. Lowitz, i dansk fangenskab. 
1364: 6, 151. — 47. J. v. Lübeck, søn af 
Werner tagdækker. 1365: 239. — 48. J. 
Löwe, fader til Peter Löwe. 1365: 269. — 
49. J. Manderow, rådmand i Wismar. 
1364: 116, 117, 129, 149. 1366: 396, 464. 
— 50. J. v. Münster, skomager i Lübeck. 
1365: 239. — 51. J. Ohm (Ohm Johann), 
i Rostock, afdød, Adelheid. 1365: 211. 
— 52. J. Pansow, borger i Greifswald. 
1364: 84. — 53. J. Pertzeval, rådmand i 
Lübeck. 1364: 6, 104, 116, 117, 121, 122, 
123, 129, 149. 1365: 229, 252, 317. 1366: 
396. — 54. J. Petershagen se Henning 
Petershagen. — 55. J. Pieskow, rådmand 
i Lübeck. 1364: 104. 1365: 252. — 56. 
J. Redberg, i dansk fangenskab. 1364: 
6, 151, 172. — 57. J. v. Regenwalde, 
kong Valdemars mundsskænk. 1364: 40. — 
58. J. Ruge, rådmand i Stralsund. 1364: 
92, 129. — 59. J. Rutensten, broder til 
Markvard Rutensten. 1366: 366 (indled
ning i Dipi.Dan.), 369. — 60. J. Rønnow 
Kurlewitz, væbner. 1365: 263. — 61. 
J. v. Sehested, holstensk ridder. 1365: 263. 
— 62. J. v. Siggen, holstensk ridder. 1365: 
263. — 63. J. Skinkel af Ramstorp, væb
ner. 1365: 263. — 64. J. v. Steenbergen, 
fader til Tileman. 1366: 421. — 65. J. 
Stureman, notar i Stettin. 1364: 92. 1366: 
464. — 66. J. Wale, borger i Lübeck. 
1365: 314. — 67. J. Walraven, borg
mester i Danzig. 1366: 396. — 68. J. v. 
Wanzel, notar i Lübeck. 1365: 317. 1366: 
462. — 69. J. v. d. Weze, borger i Lübeck. 
1366: 405. — 70. J. Visch, rådmand i 
Kiel. 1365: 229. — 71. J. Visch, den yngre, 
rådmand i Kiel. 1364: 104. — 72. J. Wren, 
borger i Stralsund. 1365: 242. — 73. J. 
Wunstorp, rådsnotar i Hamburg. 1365: 
317. 1366: 464, 465. — 74. J. Zonnebalch, 
Nicolaus Hauweschilts befuldmægtigede.

1366: 385, 439. — 75. J., magister, kirurg 
i Hamburg. 1365: 337.

Johanna, hertuginde af Luxemburg, Loth- 
ringen, Brabant og Limburg. 1366: 367.

Johanne: 1. J., Folmer Klausen. 1364: 
94. — 2. J., Niels Uffesen. 1365: 281, 
293-

Johannes (se også Henneke, Henning, Jan, 
Jens, Jesse, Jesseke, Johan, John og Jon): 
1. (J., kardinalpræst af S. Marco. 1365: 
218, 219. 1366: 440. — 2. J. (de Silvis), 
dekan ved St. Agricol i Avignon. 1364: 
28, 41 (note), 45, 46 (note), 52, 77 
(note), 78 (note), 82, 100 (note), 101 
(note), 112 (note), 230 (note). — 3. J. 
Beleth, forfatter til Rationale. 1366: 403.

John: 1. J. Hount, kong Edvard 3.s serjeant- 
at-arms. 1365: 204. — 2. J. de Streve- 
lyn, kong Edvard 3.s mand. 1365: 213.

Jon: 1. J. Sakstorp, kannik og official i Lund. 
1364: 93. 1365: 265, 283. 1366: 403. — 
2. J. Bosen, væbner. 1364: 1, 180. — 3. 
J. Djåkn, får kvittering af kongerne Magnus 
og Håkon af Sverige og Norge. 1364: 
115. — 4. J. Hvid, pantsætter gods i 
Lystrup. 1366: 479.

Jordan Lubberstorp, rådmand i Wismar. 
1366: 454 (noterne).

Jordan se Johan.
Josef Nielsen, ærkedegn i Lund. 1364: 179. 

1365: 231. 1366: 403, 448 (indledning i 
Dipi.Dan.).
Jul se Jens.
Juliane, ~ Anders Terkelsen. 1366: 403.
Junge se Johan.
Jæger se Everlin.
Jons Oddeson, svensk ridder. 1366: 394.

K

Kåre se Jakob.
Kås se Kristian og Mogens.
Kabolt se Heine.
Kalle Dus, på Houlbjerg herredsting. 1366: 

364-
Kalsow se Bertold.
Kalv se Erland.
Kam se Sune Nielsen.
Kamen se Lydeke.
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Kamphård se Mads. 
Kappelgård se Jens. 
Karine se Katerine.
Karl: 1. K. 4., romersk kejser. 1364: 2, 3, 4, 

12, 116, 117, 131, 143, 144, 153, 154, 157. 
1365: 289, 318. 1366: 368 (note), 375, 
378, 428, 436, 447. — 2. K. 5., hertug af 
Normandiet, senere konge af Frankrig. 
1364: 90. 1366: 437. — 3. K. Jakobsen, 
broder til Ludvig Jakobsen og søn af 
Jakob Karlsen. 1365: 227. — 4. K. Mik
kelsen, får gods i pant af Elav Jensen. 
1366: 374. — 5. K. Nielsen, ~ Katerine. 
1365: 288.

Kasimir, konge af Polen. 1366: 375, 378.
Katerine: 1. K. Ivarsdatter, skøder arve

lod til Jens Absalonsen. 1365: 335. — 2. 
K. (Kristine) Jonsdatter, pantsætter gods 
til Niels Kirt. 1364: 193. — 3. K. Niels- 
datter, enke efter Erland Andersen. 1366: 
358. — 4. K., ~ Alferth, tonsurklipper. 
1366: 403. — 5. K., Karl Nielsen. 
1365: 288. — 6. K., ~ Benedikt v. Ahle- 
feld. 1364: 73. 1365: 282, 292. — 7. K., 
~ Lydeke Sunesen. 1365: 247. — 8. K., 
~ Peder Nielsen. 1365: 267. — 9. K., 
datter af Niels Brun og søster til Frederik. 
1366:390. — 10. K. af Klaparp. 1366: 486.

Katzow se Herman.
Ketelhot se Mathias.
Kirt se Niels.
Klaus (se også Nicolaus): 1. K., greve af 

Holsten. 1364: 6, 10, 21, 22, 23, 58, 59, 
69, 71, 116, 117, 146. 1365: 255, 263, 
263A. 1366: 414, 419, 447, 460 (note). 
— 2. K. Meseke Krummedige, holstensk 
ridder. 1364: 59. 1365: 263, 263A. — 
3. K. Krummedige, væbner. 1365: 263, 
350 (?). — 4. K. Limbæk, ridder, drost, 

Berta. 1364: 22, 25, 59, 92, 116, 
118, 174. 1365: 237, 243, 263, 263A, 
282, 286, 287, 292, 328, 329, 331. 1366: 
389, 450, 462, 464. — 5. K. Reimersen, 
mageskifter gods med Roskilde St. Agnete 
kloster. 1364: 1. — 6. K. Rønnow, 
holstensk væbner. 1365: 263. — 7. K. 
Salin, »ridemand«. 1365: 323. — 8. K. 
Villesen, »ridemand«. 1365: 323. — 9.

K., købmand og borger i Slesvig. 
1366: 419.

Klemens: 1. K. Absalonsen, kannik i Kø
benhavn. 1364: 103. — 2. K. (Svendsen) 
Skytte af Tubbarp. 1365: 256.

Klenow se Hartvig.
Klingenberg se Tideman.
Knap se Arnold.
Knif se Henrik.
Kniprode se Winrich.
Knope se Hartvig.
Knoppe se Peter.
Knud: 1. K., afdød ærkedegn i Lund. 1366: 

456. — 2. K. Hågensen, har krav på gods 
i Knudstrup. 1365: 235, 268, 280. — 
3. K. Larsen, væbner. 1365: 263. — 4. 
K. Olufsen, broder til biskop Povl af Ar
hus. 1366: 480. — 5. K. Stigsen, har gods 
i pant af kongerne Magnus og Håkon af 
Sverige og Norge. 1364: 187.

Koch se Gerhard og Johan.
Koesveld se Bernhard og Werner. 
Kok se Niels.
Kolditz se Timme.
Konrad: 1. K., dekan i Schwerin. 1364: 

40, 43 (note), 50, 113 (note), 130 (note). 
— 2. K. Alberti, skoleforstander i 
Massow. 1364: 40. — 3. K. af Bokelem, 
munk i Esrom kloster. 1364: 139. — 
4. K. Grutzeborch, klerk i Mainz stift, 
evig vikar i Dorpat. 1364: 40, 43. — 
5. K. v. Elten, kannik i Bardowick, sogne
præst i Tved. 1364: 20, 101. — 6. K. 
Bremer, i dansk fangenskab. 1364: 6, 151. 
— 7. K. Brüggeman, har forhandlet med 
kong Valdemar. 1366: 391. — 8. K. 
Krevelbone, borger i Lübeck. 1365: 223. 
— 9. K. v. Oesterwijc, grev Jan af Blois’ 
foged på Texel. 1364: 83. — 10. K. v. 
Vreden, i dansk fangenskab. 1364: 6, 151.

Konstantin, Gertrud. 1366: 403.
Korin se Fikke og Johan.
Kortald se Ingjald.
Kossebode se Markvard og Reimar.
Krag se Kristian Kås og Yte.
Kran se Henrik.
Kreteke Buchwald, holstensk væbner. 1365: 

263.
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Krevelbone se Konrad.
Kring se Jens.
Kristian: 1. K. af Delmenhorst, kannik i 

Bremen. 1365: 222. — 2. K. Kås, ridder. 
1365: 237, 243, 263. 1366: 469. — 3. 
K. Kule, ridder, kong Valdemars råd, hø
vedsmand på Ålholm. 1364: 116, 117, 
118, 121, 122, 123, 124, 129. 1365: 263. 
— 4. K. Vendelbo, ridder, kong Valdemars 
råd. 1364: 40.

Kristine: 1. K. Jensdatter, Peder Mo
gensen af Vallösa. 1366: 370. — 2. K. 
Jonsdatter se Katerine Jonsdatter. — 3. K. 
Pedersdatter, enke efter Jens Truedsen af 
Araslöv. 1364: 16. — 4. K., ~ Bo Rask. 
1366: 403. — 5. K., ~ Evert Moltke. 
1364: 40. — G. K., ~ Niels Mus. 1364: 
40. — 7. K., ~ Ølrik, slagter. 1366: 403. 
— 8. K., betænkes i Fader Pedersens testa
mente. 1364: 179.

Kristoffer: 1. K., hertug af Lolland, søn af 
kong Valdemar. 1365: 226. — 2. K. v. d. 
Borstel, holstensk væbner. 1365: 263. — 
3. K. (Eriksen), ridder. 1365: 227. — 
4. K. af Lystrup. 1365: 335.

Krok se Esger Krog.
Krowel se Johan.
Krukow se Johan.
Krulhaver se Nicolaus.
Krummedige se Burchard, Eggert, Erik, 

Hartvig, Henneke Wittekop, Ivan, Ivan 
Stavrby og Klaus.

Krummendorp se Gerwin.
Krummesse se Eggert.
Krumvot se Radike.
Kröpelin, se Arnold og Herman.
Kule se Herbert, Johan, Kristian og Mark

var d.
Kulpe se Ludolf.
Kulpin se Gerhard.
Kulzow se Ludolf.
Kuriewitz se Johan Rønnow.
Kviksølv se Jens.
Kymen se Arnold.
Kyritz se Johan.
Kyrning se Peder Nielsen.
Kyselow se Herman.
Küterbrügge se Hartvig.

L
Låle se Oluf.
Laks se Birger.
Lambert: 1. L. Dume, i dansk fangenskab. 

1364: 6, 151. — 2. L. v. Hamm, borger 
i Lubeck. 1366: 418. — 3. L. Stenwerk, 
borger i Rostock. 1364: 182. — 4. L. Tres- 
sow, i dansk fangenskab. 1364: 151. — 5. 
L. Warendorp, rådmand i Greifswald. 
1364: 149. 1365: 229. — 6. L. Witte, 
rådmand i Rostock. 1364: 6, 92, 149. 
1365: 229, 252, 317. 1366: 464.

Lancken se Rikman.
Lang se Peder.
Lange se Arnold, Bertold, Henrik, Herman 

og Johan.
Langedorp se Markvard.
Langhetroye se Didrik.
Lankenow se Johan v. Hoya.
Lars: 1. L. Bosen, kannik i København. 

1364: 103. — 2. L. Jensen, præst. 1364: 
179. — 3. L., præst i Harlosa. 1364: 93. 
— 4. L., præst, Jakob Jermers vikar. 
1366: 403. — 5. L. Bjornsson, lagmand i 
Våstergotland. 1366: 394. — 6. L. Ege, 
»ridemand«. 1365: 323. — 7. L. Fred- 
gersen, væbner, Elene. 1365: 281, 293. — 
8. L. Glob, slutter forlig med kong Valde
mar. 1365: 341. — 9. L. Jonsen, afdød 
drost. 1365: 335. — 10. L. Mus, bevidner 
brev af Margrete Nielsdatter. 1366: 393. 
— 11. L. Sunesen, bevidner brev af Mo
gens Trottesen. 1364: 141. — 12. L. Pe
dersen, broder til Anders Pedersen. 1364: 
169. 1365: 236. — 13. L. Pedersen, fæ
ster i Knudstrup. 1365: 235, 268. — 14. 
L. Uffesen, ridder. 1365: 263.

Laurentius (se også Lars): 1. L., fyrste, herre 
til Werle. 1364: 63. 1366: 447. — 2. L. 
Wotzetze, i Rostock. 1365: 205.

Lave: 1. L. Degn, sælger gods til Niels 
Bramdrup. 1365: 264. — 2. L. Jensen, 
ridder. 1365: 240. — 3. L. Pedersen, ridder, 
broder til Torben Pedersen. 1364: 16, 137. 
1365: 263. — 4. L. Uffesen, væbner. 
~ Cecilie. 1365: 281, 293.

Leddege se Albrecht.
Leget se Helming.
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Lessen se Otto.
Lesten se Henrik.
Let se Mogens.
Levetzow se Volmar.
Leyten se Everhard.
Lille se Peder.
Limbæk se Emeke, Klaus, Lyder, Otto og 

Timme.
Lindau, greverne af: 1366: 447.
Lippe, herren van der Lippe: 1364: 59; 

se også Johan.
Lochen se Frederik og Ulrich.
Lohe se Henrik.
Lowentsnider se Henning.
Lowitz se Johan.
Loyteken se Peter v. Waldele.
Lubberstorp se Jordan.
Ludolf: 1. L. Borrentin, kannik i Kolberg. 

1364: 40. — 2. L. v. Berge, biskop Niels 
af Odenses official. 1364: 145. — 3. L. 
Yrkeslene, klerk i Magdeburg stift, notar. 
1364: 133. — 4. L. v. Gothland, rådmand 
i Rostock. 1364: 92. 1365: 317. 1366: 
464. — 5. L. v. Kulpe, rådmand i Stral
sund. 1364: 6, 92, 104, 129. — 6. L. Kulzow 
se Ludvig Kulzow. — 7. L. Niendorp, 
rådmand i Rostock. 1366: 464.

Ludvig: 1. L., biskop af Reval. 1365: 253. — 
2. L., markgreve af Brandenburg. 1364: 
25. — 3. L., greve af Flandern. 1364: 6. 
— 4. L. Andersen, ridder. 1365: 263. — 
5. L. Jakobsen, søn af Jakob Karlsen og 
broder til Karl Jakobsen. 1365: 227. — 
6. L. Kulzow, i dansk fangenskab. 1364: 
6, 151.

Lund se Jens.
Lunge se Oluf Olufsen.
Lübeck se Arnold, Henrik og Johan.
Lydeke: 1. L. Arestsen (Arnestsen?), har 

fået pantebrev af Løgum kloster. 1366: 
449. — 2. L. v. Kamen, eksekutor af 
Konrad Krevelbones testamente. 1365: 
223. — 3. L. v. Kulpe se Ludolf v. Kulpe. 
— 4. L. Meye, har mistet borgerskab i 
Reval. 1366: 400. — 5. L. Skinkel, ridder, 
høvedsmand på Nyborg. 1364: 116, 137, 
174. 1365: 263, 287, 329. — 6. L. Skinkel 
Bredehals, væbner. 1365: 263. — 7. L.

Sunesen, har erhvervet gods af Gerlak 
(Frie). 1365: 247.

Lyder: 1. L. Coluer, Evert Moltkes frænde, 
kannik i Kammin og Reval, sognepræst 
i Johwi. 1364: 40, 41. — 2. L. Gesow, 
ridder. 1364: 116. 1365: 263. — 3. L. 
Limbæk, ridder, Aleke. 1365: 276, 287, 
329. 1366: 373.

Löwe se Johan og Peter. 
Löwenstein se Rudolf.

M

Macarius Mogensen, præst i Roskilde stift, 
forhen rektor ved universitetet i Paris, 
1366: 442.

Mads (se også Mathias): 1. M. Falster, 
ridder. 1364: 116, 148, 180, 191. 1365: 
220, 263, 286, 328. 1366: 399. — 2. M. 
Jensen af Villumstrup. 1365: 335. — 
3. M. Kamphård, i Viborg. 1365: 273. — 
4. M. Konstantinsen, væbner. 1365: 231. 
1366: 393, 456. — 5. M. Kristiansen, på 
Almind sysselting. 1366: 441. — 6. M. 
Larsen, på Almind sysselting. 1366: 441. 
— 7. M. Mortensen, fæster i Jordberga. 
1365: 256. — 8. M. Tuesen, afdød. 
1364: 7-

Magnhild i Bredegade i Lund. 1364: 179.
Magnus (se også Mogens): 1. M., konge af 

Sverige. 1364: 8, 22, 63, 68, 116, 117, 187. 
1365: 238, 260, 263, 263A, 282, 292. 
1366: 407, 435. — 2. M. 2., hertug af 
Braunschweig (-Lüneburg) (?). 1365: 263A. 
— 3. M. i., hertug af Mecklenburg, søn 
af hertug Albrecht 2. 1364: 22, 116,117. 
1365: 263. 1366: 407, 408, 409, 410, 411, 
412, 413, 414, 415, 447. — 4. M. Sture, 
svensk ridder, Eringisl Ebbesons morbro
der. 1366: 394.

Malchin se Erik.
Mallin se Povl.
Man Basse, ridder. 1365: 263.
Manderow se Johan.
Mane se Detlev.
Manteufel se Engelke.
Margrete: 1. M., dronning, Håkon 6. 

af Norge. 1364: 25. 1365: 281. — 2. M. 
Hellemose, frue, skøder gods til Herman
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Kysselow. 1365: 217. — 3. M. Jakobs- 
datter, enke efter Palle Jensen. 1365: 
280. — 4. M. Jakobsdatter, i Odense stift. 
1365: 275. — 5. M. Jenses, betænkes i 
Jakob Jermers testamente. 1366: 403. — 
6. M. Karls, frue, har skødet gods til 
Løgum kloster. 1365: 322. — 7. M. Niels- 
datter, nonne i Dalum kloster. 1365: 275. 
— 8. M. Nielsdatter, enke efter Ingemar 
Karlsen. 1366: 393. — 9. M. Tuesdatter, 
betænkes i Jakob Jermers testamente. 1366: 
403. — 10. M., ~ Anders Stigsen, moder 
til Stig Andersen. 1366: 451. — 11. M., 
~ Ebbe Piik. 1365: 271, 352 (?). — 12. 
M., Jakob Jensen, ridder. 1364: 140. — 
13. M., Jens Ebbesen. 1365: 281, 293. 
— 14. M., ~ Jens Nielsen. 1365: 282, 292. 
— 15. M., datter af Beddeman. 1366: 403. 
— 16. M., nonne i Lund, søster til Jakob 
Jermer. 1366: 403. — 17. M., betænkes i 
Fader Pedersens testamente. 1364: 179.

Maria de St. Pol, grevinde af Pembroke. 
1366: 417 (note).

Marina, datter af Jens Eriksen Gertrud og
enke efter Niels Hak. 1364: 155. 1366: 
432.

Markvard: 1. M., patriark af Aquileja. 
1366: 438. — 2. M., biskop af Augsburg. 
1364: 2, 3, 67. — 3. M., søn af Eggert v. 
Broke, klerk i Bremen stift. 1364: 40, 46. 
— 4. M. Behr, pommersk væbner. 1365: 
284 (indledning i Dipi.Dan.). — 5. M. 
Drugeland, i dansk fangenskab. 1364: 6, 
151. — 6. M. Ede, har afstået gods til 
Eldena kloster. 1366: 420 (note). — 7. 
M. Kossebode, i dansk fangenskab. 1364: 
6, 151. — 8. M. Kule, rådmand i Kiel. 
1364: 6, 92, 129. — 9. M. Langedorp, 
borger i Stralsund. 1366: 430. — 10. M. 
Rutensten, rådmand i Lübeck, broder til 
Johan Rutensten. 1366: 366 (indledning 
i Dipi.Dan.), 369, 418. — 11. M. Rønnow 
Groper, holstensk væbner. 1365: 263. — 
12. M. Sagenitze, rådmand i Anklam. 
1364: 6. — 13. M., stærke, v. Sehested, 
holstensk væbner, broder til Otto v. Sehe
sted. 1365: 263. — 14. M. Westensee, 
afdød. 1366: 388. — 15. M. v. d. Wisch,

3 række. VIL — 24

holstensk væbner. 1365: 263. — 16. (M.) 
Grote Wischmann, holstensk væbner. 1365: 
263.

Martin (se også Morten): 1. M. v. Alsen, 
i dansk fangenskab. 1364: 6. — 2. M. 
Rasseborg fra Danzig. 1366: 392, 421. — 
3. M. Rode, død i dansk fangenskab. 
1364: 6.

Mathias: 1. M., abbed i Munkeliv kloster, 
pavelig subkollektor. 1365: 257. — 2. M. 
Ketelhot, ridder. 1364: 116. 1365: 263. — 
3. M. Menze, har betalt løsepenge for 
Michael Sommer. 1365: 220. — 4. M. 
Nielsen, på Rinds herredsting. 1365: 235. 
— 5. M. Sakstorp, i Skåne. 1365: 291. — 
6. M., søn af John Hount. 1365: 204.

Mechtild: 1. M., grevinde af Schwerin. 
1366: 375. — 2. M., datter af Henrik 
Smylow. 1366: 461.

Meine se Henze.
Meinhard Vredeland, evig vikar i Lubeck. 

1366: 356.
Menothonus Cola fra Siena, vært i Pont- 

de-Sorgues. 1364: 61.
Menze se Mathias.
Meseke se Klaus Krummedige.
Meye se Lydeke.
Meyenfels se Engelhard.
Michael (se også Mikkel), Sommer, i dansk 

fangenskab. 1365: 220.
Miers se Eblo.
Mikkel: 1. M. Jegen, i Nørre-Halland. 

1366: 478. — 2. M. Nielsen, skøder gods 
til Jakob Jonsen. 1365: 346. — 3. M. 
Pedersen, borger i Malmø. 1365: 245, 326. 
1366: 360. — 4. M. Pedersen, får udbe
talt løsepenge af Heine Poppendorp. 1364: 
151. — 5. M. Svendsen, fæster i Dalby. 
1364: 94. — 6. M. Terkelsen, på Almind 
sysselting. 1366: 441.

Mogens: I. Gejstlige: 1. M. (Grubbe), biskop 
af Børglum, senere Ribe. 1364: 116, 169. 
1365: 263, 286, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 302, 303, 315, 328. 1366: 362, 462, 
464. — 2. M. Kås, magister, kantor i Ribe. 
1541: 188. — 3. M. Nielsen, provst i 
Odense, pavens og kong Valdemars ka
pellan. 1365: 232, 277. — 4. M., magister,
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kannik i Lund. 1366: 403. — 5. M. Dan
mark, præst i Slesvig stift. 1364: 88.

II. Verdslige: 1. M. Henriksen, på 
Houlbjerg herredsting. 1366: 364. — 2. 
M. Let, på Åbo sysselting. 1365: 240. — 
3. M. Pedersen af Gerlev, væbner, broder 
til Henneke Andersen Skytte. 1364: 94. 
1365: 247, 342. 1366: 472. — 4. M. 
Trottesson, søn af Trotte Petersson. 1364: 
141. — 5. M., Fader Pedersens svoger. 
1364: >79-

Molenstrate se Henrik og Nicolaus. 
Moltke se Evert, Fikke og Henneke. 
Monteruc se Petrus.
Montferrat, herren af: 1364: 61.
Mordon se Simon.
Morten: 1. M. Due, bevidner brev af Peder 

Frændesen. 1364: 148. — 2. M. Tostesen, 
på Almind sysselting. 1366: 441.

Mule se Godskalk.
Munk se Niels og Peder.
Murer se Anders.
Mws se Jakob, Lars, Niels og Niels Jensen. 
Münster se Johan.
Møller se Henrik.
Møntmester se Godeke.
Mörder se Gottan.

N

Nagel se Henrik.
Narve, ridder, høvedsmand på Bohus. 1366: 

423, 443«
Nicolaus (se også Klaus, Niels og Nils): 

I. Gejstlige: 1. N., patriark af Aquileja. 
1364: 12. — 2. N., sognepræst i Lancken. 
1365: 279. — 3. N., dominikanerprior i 
Lübeck. 1366: 451.

II. Verdslige: 1. N. Babbe, i Rostock. 
1365: 269. — 2. N. v. Bremen, i Lübecks 
tjeneste. 1366: 453. — 3. N. Bülow, i dansk 
fangenskab. 1364: 6, 151. — 4. N. Gran
zow, notar i Greifswald. 1364: 92. 1365: 
317. 1366: 396. — 5. N. Halveploch, 
rådmand i Kiel. 1364: 6. 1365: 229. 
1366: 396. — 6. N. Harinchals, befuld
mægtiget for Nicolaus Hauweschilt. 1366: 
439. — 7. N. Hartmud, rådmand i Kol
berg. 1364: 149. — 8. N. Hauweschilt,

borger i Gent. 1366: 385, 439. — 9. N. 
Krulhaver, bevidner brev af Henning Pode
busk. 1364: 19. — 10. N. Molenstrate, 
broder til Henrik Molenstrate. 1366: 366 
(indledning i Dipl.Dan.). — 11. N. Rike, 
rådmand i Kiel. 1364: 149. 1365: 317. 
1366: 396. — 12. N. Schutow, i Rostock. 
1366: 379. — 13. N. Schütte, i dansk fan
genskab. 1364: 6, 151. — 14. N. Sukow, 
i dansk fangenskab. 1364: 6, 151. — 
15. N. Worm, i dansk fangenskab. 1364: 
6, 151. — 16. N. Wren, borger i Stralsund. 
1365: 242. — 17. N. Vrieholt, i dansk fan
genskab. 1364: 6, 151. — 18. N. Wusseken, 
broder til Bertold Wusseken. 1364: 19. 
1365: 279-

Niels (se også Nils): I. Gejstlige: 1. N., 
ærkebiskop af Lund. 1364: 25, 31, 54, 55, 
56, 64, 116, 118, 142, 152, 162, 165. 
1365: 221, 263, 286, 301, 307, 312, 328. 
1366: 359, 362, 370, 383, 385, 403, 433, 
438, 439, 462, 464, 475, 476- — 2. N., 
biskop af Odense. 1364: 25, 145, 158, 
178. 1364-76: 198. 1365: 278. — 3. N. 
Brun, biskop af Slesvig. 1364: 47. 1365: 
207, 244, 254. 1366: 362. — 4. N. Jakob
sen kannik i Lund og Roskilde, provst i 
Lund, kong Valdemars råd. 1364: 25, 
27, 28, 50, 82. 1366: 403, 433. — 5. N. 
Pedersen Brun, provst i Barvidsyssel. 1365: 
254. — 6. N. Jensen Due, dekan i Roskilde. 
1364: 114, 139. 1365: 226. — 7. N., 
prior i Dalum kloster. 1366: 377, 467. — 
8. N. Erlandsen, kannik i Lund. 1366: 
388. — 9. N. Pedersen, kannik i Køben
havn. 1365: 270. — 10. N. Pose, kannik 
i Lund. 1366: 403. — 11. N. Kok, præst 
ved St. Nicolaj kirke (i Tønder). 1365: 
333. — 12. N., præst i Ettrup. 1365: 235. 
— 13. N. Jermer, dominikanermunk i 
Lund. 1366: 403. — 14. N. Ruser, kong 
Valdemars skriver. 1366: 376.

II. Verdslige: 1. N. Ågesen (Galen) af 
Karsholm, ridder. 1364: 16, 116, 176. 
1365: 263. 1366: 422, 433, 452. — 2. N. 
Aldrup, på Almind sysselting. 1366: 441. 
— 3. N. Andersen, arver gods i Remkolde. 
1364: 184. — 4. N. Bentsen, borger i
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Malmø. 1365: 326. — 5. N. Bondesen, 
fæster i Kunderslev. 1364: 94. — 6. N. 
Bramdrup, erhverver gods af Lave Degn. 
1365: 264. — 7. N. Brun, afdød, arves af 
Frederik og Katerine. 1366: 390. — 8. 
N. Degn, væbner. 1365: 227. — 9. N. Ebbi, 
på Rinds herredsting. 1365: 235. — 10. 
N. Eriksen (Gyldenstjerne), ridder. 1364: 
116. 1365: 263. — 11. N. Eriksen (Sal- 
tensee) af Linde, væbner. 1364: 116. — 
12. N. Esgersen (Lange), ridder, Sofie. 
1364: 91, 116. 1365: 210, 281, 293. — 
13. N. Eskilsen, broder til Peder Eskilsen. 
1365: 245. — 14. N. Glob, slutter forlig 
med kong Valdemar. 1365: 341. — 15. 
N. Gødesen, på Åbo sysselting. 1365: 240. 
— 16. N. Hak, afdød ridder, ~ Marina. 
1364: 155. 1366: 432. — 17. N. Henze- 
sen, på Almind sysselting. 1366: 441. — 
18. N. Hjort, pantsætter gods til Tue 
Tuesen. 1366: 485. — 19. N. Holgersen, 
skøder gods til Jens Lund. 1364: 108. — 
20. N. Humlehave, afdød rådmand i 
Tønder. 1365: 333. — 21. N. Ivarsen 
Rosenkrantz, søn af Ivar Nielsen. 1364: 15 
(indledning i Dipl.Dan.). — 22. N. Ja
kobsen af Vallebo. 1364: 184. — 23. N. 
Jensen af Keldebæk. 1364: 137, 138. — 
24. N. Jensen af Nebel. 1366: 441. — 25. 
N. Jensen af Oretorp. 1365: 327. — 
26. N. Jensen, fæster i Hemmeshøj. 1366: 
390. — 27. N. Jermer, søn af Thomas 
Jermer. 1366: 403. — 28. N. Jonsen af 
Klæstrup. 1366: 481. — 29. N. Kirt, får 
gods i pant af Katerine Jonsdatter. 1364: 
193. — 30. N. Klemensen, ridder. 1365: 
349. — 31. N. Klemensen, har fået skib 
erstattet af Rostock. 1364: 182. — 32. 
N. Knudsen (Manderup. af Svanholm, 
ridder. 1364: 94, 116, 118, 190. — 33. 
N. Knudsen, afdød ridder. 1366: 427. — 
34. N. Larsen, i Halland. 1364: 141. — 
35. N. Madsen af Juulskov. 1365: 335. — 
36. N. Madsen af Kalvehave. 1364: 137. — 
37. N. Munk, på Houlbjerg herredsting. 
1366: 364. — 38. N. Jensen Mus, ridder, 
kong Valdemars køgemester. 1364: 40, 151. 
1365: 225, 243. — 39. N. Mus, skøder

gods til Niels Esgersen. 1365: 210. — 40. 
N. Nielsen, pantsætter gods til Jens På. 
1364: 164. — 41. N. Ovesen, på Houl
bjerg herredsting. 1366: 364. — 42. N. 
Pedersen af Brorup, ridder. 1365: 343, 344. 
1366: 484. — 43. N. Reimersen, får gods 
i pant af Torben Pedersen. 1366: 422. — 
44. N. Sebbesen, bevidner brev af Mar- 
grete Jakobsdatter. 1365: 280. — 45. N. 
Sten, væbner. 1364: 93. — 46. N. Stigsen 
(Hak), ridder. 1365: 227. — 47. N. Sture, 
væbner, senere ridder. 1364: 107. 1366: 
474. — 48. N. Thomsen (Lunge), på 
Lunde herredsting. 1365: 335. — 49. N. 
Tokkesen, skænker gods til Løgum kloster. 
1366: 455. — 50. N. Trodsen, væbner. 
1365: 263. — 51. N. Tuesen (Bild), ridder. 
1364: 116. 1365: 263, 286, 328. — 52. 
N. Uffesen, ridder, ~ Johanne. 1365: 281, 
293. — 53. N. Urne, sælger gods til Eskil 
Falk. 1366-87: 489.

Niendorp se Ludolf.
Nils: 1. N. Markusson, biskop af Linkoping, 

forflyttes til Knin. 1364: 30. — 2. N., 
biskop af Skara. 1365: 320. — 3. N. Er- 
landsson, oplader gods til Ebbe Piik. 
1365: 308, 355. — 4. N. Gådda, bevidner 
brev af Mogens Trottesen. 1364: 141.

Nyman se Jakob.

O

Ode, i Deventer. 1366: 426. 
Oesterwije se Konrad.
Ogier, (Philippe), fransk råd. 1364: 90. 
Ohm se Johan.
Oldenborg se Bernhard.
Oluf: 1. O., abbed i Løgum kloster. 1365: 

207, 322, 324, 333. 1366: 449. — 2. O., 
ærkedegn i Ribe. 1366: 427. — 3. O. 
Jensen, kantor i Roskilde. 1365: 226. — 
4. O. Grubbe, kannik i Roskilde. 1364: 
40. — 5. O. Bjørnsen (Bjørn), ridder. 
1364: 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 129, 
189. 1365: 216, 227. 1366: 361. — 6. O. 
Jensen (Saltensee) af Tystofte, ridder. 1364: 
72. 1365: 286, 328. — 7. O. Låle, fæster 
i Bjåresjd. 1366: 393. — 8. O. Nielsen 
Spurv, har ejet gods i Paddeborg og Sørup.
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1364: 195, 196. 1365: 348. — 9. O. 
Olufsen Lunge, ridder. 1364: 40. 1365: 
216, 263. 1366: 390, 422. — 10. O. Peder
sen af Nyrup, ridder. 1365: 263. — 11. 
O. Truedsen, har begået drab. 1365: 291. 
— 12. O., betænkes i Fader Pedersens 
testamente. 1364: 179.

Osenbrugge se Herman.
Osten se Dobreg og Henning.
Otto: 1. O. v. Lessen, kannik i Bücken. 

1365: 222. — 2. O., markgreve af Bran
denburg. 1366: 375 (note), 447. — 3. O. 
Limbæk, holstensk ridder. 1365: 263. 
— 4. (O.) Plön, i dansk fangenskab. 
1364: 6, 151. — 5. O. Rantzau, holstensk 
væbner. 1365: 263. — 6. O. Schütte, 
i dansk fangenskab. 1364: 6, 151. — 
7. O. Reimersen v. Sehested, holstensk 
væbner. 1365: 263. — 8. O. v. Sehested, 
holstensk væbner, broder til Markvard 
Sehested. 1365: 263. — 9. O. Skinkel, 
kaldet Skeel, bevidner brev af Hasse Wit- 
tensee. 1364: 137.

Otze (i seglet: Ulrik), Bydelsbak af Jungs- 
hoved, ridder. 1364: 116.

Ove: 1. O. (Andersen), broder til Stig 
Andersen. 1366: 451. — 2. O. Bonde, på 
Lunde herredsting. 1365: 335. — 3. O. 
Degn, foged i Skåne. 1364: 151. — 4. O. 
(Stigsen), ridder, søn af Stig Andersen. 
1366: 451.

Oyen se Enbelbert.

P

På se Jens.
Paal se Everhard.
Palle Jensen (Jonsen), (Munk), ridder, 

Margrete Jakobsdatter. 1364:5, 151. 1365: 
280.

Pansow se Johan.
Pape se Herman.
Papenhagen se Gerhard, Didrik og Herman. 
Paris, væbner. 1364: 26.
Parkentin’erne. 1364: 127, 129; se også 

Frederik.
Paulus, (se også Povl), Ruwin, kannik i 

Lautenbach, sognepræst i Büsweiler. 1364: 
40.

Peder (se også Peter og Petrus): I. Gejstlige: 
1. P., afdød ærkebiskop af Lund. 1366: 
387. — 2. P., biskop af Ribe. 1364: 47. 
1365: 296. — 3. P., biskop af Viborg. 1365: 
347. 1366: 362. — 4. P., abbed i Lyse 
kloster, pavelig subkollektor. 1365: 257. — 
5. P., sakristan i Lund. 1364: 179. — 6. 
P. Simonsen, kannik i Lund. 1366: 403. — 
7. P., hr., hr. Gunnars fælle. 1364: 179. — 
8. P., præst i Højby. 1365: 250. — 9. P. 
Bæk, præst. 1365: 280.

II. Verdslige: 1. P. Albertsen, ridder. 
1366: 374. — 2. P. Assersen, fæster i Vester- 
Bølle. 1365: 280. — 3. P. Balgø, i Halland. 
1365: 352. 4. P. Brahe, mageskifter gods 
med Ebbe Piik. 1364: 107. — 5. P. Brok, 
fader til Elene. 1365: 338. — 6. P. Bæger, 
ridder. 1364: 16, 197. — 7. P. Då, væbner. 
1366: 456, 470. — 8. P. Dampe, fæster 
i Bredevad. 1366: 455. — 9. P. Dene, 
væbner. 1366: 429. — 10. P. Ebbesen, 
i Nolde. 1365: 333. — 11. P. Eskilsen af 
Bosarp, væbner. 1364: 85, 116, 192. 1365: 
326. 1366: 433, 475, 476. — 12. P. Eskil
sen, broder til Niels Eskilsen. 1365: 245. — 
13. P. Frændesen, pantsætter gods til Peder 
Lang. 1364: 148. — 14. P. Gerversen, 
fæster i Bonderup. 1366: 390. — 15. 
P. Glob, har sluttet forlig med kong Val
demar. 1365: 341. — 16. P. Grubbe, 
ridder. 1364: 116, 118. 1365: 263, 286, 328. 
1366: 361. — 17. P. Hatting, Klaus Lim
bæks tjener. 1365: 331. 1366: 389, 392, 
421, 450. — 18. P. Holgersen, broder til 
Jakob Holgersen. 1364: 16. 1365: 327. — 
19. P. Hvid, bevidner brev af Hasse 
Wittensee. 1364: 137. — 20. P. Hvid, 
har gods i pant i Roskilde (= nr. 19?). 
1365: 288. — 21. P. Ingemarsen (Thott), 
væbner. 1364: 135. — 22. P. Ivarsen, 
ridder, høvedsmand på Bygholm. 1364: 
116. 1365: 263. — 23. P. Jensen af Ravning. 
1366: 441. — 24. P. Jensen, Jakob Jer- 
mers svend. 1366: 403. — 25. P. Lang af 
Bønnet, væbner. 1364: 148. 1365: 220. 
1366: 399. — 26. P. Larsen, forstander for 
helligåndshuset i Lund. 1366: 388. — 
27. P. Lille, kong Valdemars foged. 1365:
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250. — 28. P. Ludvigsen (Eberstein), rid
der. 1366: 399. — 29. P. Mindesen, i 
Hailand. 1366: 478. — 30. P. Mogensen 
af Vallösa, ridder. 1366: 370. — 31. P. 
Mortensen Due, væbner. 1364: 15, 107, 
180, 187. 1366: 486. — 32. P. Munk, rid
der. 1364: 169. 1365: 252. — 33. P. 
Munk, den yngre, ridder. 1364: 176. — 
34. P. Nielsen Kyrning, ridder. 1366: 483. 
— 35. P. Nielsen af Vånga, ridder, 
Cecilie. 1364: 165. — 36. P. Nielsen (Due), 
væbner, høvedsmand på Vordingborg. 
1364: 116. — 37. P. Nielsen af Skjoldenæs, 
væbner, ~ Katerine. 1364: 174, 185. 
1365: 263, 267, 287, 329. — 38. P. Nielsen, 
på Rinds herredsting. 1365: 235. — 39. 
P. Oddersen, har ejet grundstykke i Hel
singborg. 1365: 245. — 40. P. Olufsen, 
borger i Lund. 1366: 360. — 41. P. Stig- 
sen (Krognos) af Krapperup, ridder. 1364: 
116, 165. 1365: 231, 263, 286, 328. — 
42. P. Stokbro, pø Åbo sysselting. 1365: 
240. — 43. P. Thomsen, fæster i Valby. 
1366: 390. — 44. P. Torbensen, afdød, 
arves af Lave og Torben Pedersen. 1364: 
137. — 45. P. Tordsen, på Rinds herreds
ting. 1365: 235. — 46. P. Troelsen af 
Dommerby. 1364: 188. — 47. P. Tunesen, 
bevidner brev af Niels Bentsen. 1365: 326. 
— 48. P. Vendelbo, afdød drost. 1365: 
237-

Pertzeval se Johan.
Peter (se også Peder og Petrus): 1. P., 

biskop af Chur. 1364: 2, 3, 12. — 2. P. v. 
Waldele, kaldet Loyteken, kannik på Øsel. 
1364: 73, 76. — 3. P. Wanger, præst i 
Schwerin stift. 1364: 40, 42. — 4. P. 
Witte, klerk i Schwerin stift. 1365: 208. — 
5. P., konge af Cypern. 1364: 18. 1366: 
437, 438- — 6. P. Boken, formynder for 
Hesekes børn. 1365: 332. — 7. P. Erin- 
gisleson Bonde, står i gæld til Ingjald 
Kortald m.fl. 1364: 13. — 8. P. Fleming, 
svensk ridder. 1366: 443. — 9. P. Knoppe, 
i Finnveden. 1364: 13, 98. 1365: 271. — 
10. P. Löwe, søn af Johan Löwe. 1365: 
269. — 11. P. Porse, svensk ridder, fader til 
Peter Porse. 1364: 13. — 12. P. Porse,

søn af Peter Porse. 1364: 13. — 13. P. 
Porse Get, svensk ridder. 1364: 7. — 14. 
P. Ribe el. Rike, i dansk fangenskab. 
1364: 6, 151. — 15. P. Schütte, i dansk 
fangenskab. 1364: 6. — 16. P. Spegel, 
skipper. 1366: 381. — 17. P. Vogelsang, 
har krav på Gerhard Kulpin og Gerhard 
Stukke. 1365: 205.

Petershagen se Henning.
Petrus (se også Peder, Peter og Pieter) : 

1. P. de Monteruc, kardinal, pavelig vice- 
kansler. 1364: 25 (note). — 2. P., biskop 
af Firenze. 1364: 2, 3, 4, 12. — 3. P., 
biskop af Lissabon. 1366: 368. — 4. P. 
Osgoti, stedfortræder for dominikanernes 
provincial prior. 1365: 253.

Peysser se Sigfred.
Pieter Janssen, forhandler for Middelburg i 

Dordrecht og St. Maartensdijk. 1366: 459.
Piik se Arvid og Ebbe.
Pikard se Jens Smeger.
Pilgrim, præst. 1365: 224.
Pleskow se Bernhard, Jakob og Johan.
Plote, i dansk fangenskab. 1364: 6, 151. 
Plön se Otto.
Podebusk se Boran te, Henning og Valdemar.
Pogwisch se Wulf.
Politz se Henning.
Poppendorp se Heine.
Porse se Peter.
Porsfeld se Eler og Hartvig.
Pose se Niels.
Povl: 1. P., biskop af Århus. 1364: 116. 

1365: 286, 295, 328. 1366: 362, 462, 464, 
480. — 2. P. Larsen, kannik i Lund. 
1364: 85. — 3. P. Glob, væbner. 1365: 
237, 263, 341. — 4. P. Jensen, ridder. 
1365: 263. — 5. P. Mallin, rådmand i 
Stargard. 1364: 104. — 6. P. Sisik, i dansk 
fangenskab. 1364: 6, 151. — 7. P., fæster 
i Hvilsbjerg. 1364: 441.

Pretemin se Bertold.
Pribislav Witte, kannik i Kammin. 1364: 

40. 1365: 230.
Primislav, hertug af Teschen. 1364: 2, 3, 

4, 12.
Pritzwalk se Albrecht.
Puder se Tyge.
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Q
Quatz se Bertold.

R

Rademyn se Gerhard.
Radike Krumvot, borger i Rostock, brodér 

til Frederik Parkentin. 1364: 182.
Radulf (se også Rolv og Rudolf): 1. R. 

v. Wobbelkow, kannik i Schwerin, søn af 
Radulf v. Wobbelkow. 1364: 73, 80. — 
2. R. v. Wobbelkow, fader til Radulf v. 
Wobbelkow. 1364: 80.

Rampen se Didrik.
Rantzau se Eier og Otto.
Rask se Bo.
Rasseborg se Martin.
Ratslev Stage, afdød. 1366: 449.
Raus se Anders.
Raven Barnekow, mecklenburgsk ridder, 

kong Albrechts høvedsmand. 1364: 183. 
1366: 434.

Raven se Tideman.
Redberg se Johan.
Regenwalde se Johan.
Regner Sønnikesen fra Flensborg, kannik i 

Slesvig. 1364: 47.
Rcimar Kossebode, i dansk fangenskab. 1364: 

6, 151.
Reineke Rosenhagen, i Rostock. 1365: 284. 
Reinhold v. Goldbek, væbner. 1366: 357, 363. 
Reinward Speckin, i dansk fangenskab.

1364: 6.
Reventlow se Emeke og Henrik.
Reygher se Andreas.
Reyp se Didrik.
Ribe se Peter.
Rikbode se Henrik.
Rike se Nicolaus og Peter.
Rikman: 1. R. v. d. Lancken, kannik i 

Kammin, kong Valdemars notar. 1364: 
73, 81, 82. — 2. R. v. d. Lancken, høveds
mand på Falsterbo, kong Valdemars ud
sending. 1366: 444, 445, 460.

Rind se Erik.
Rixtorp se Wulf.
Rode se Bruno, Herman og Martin.
Roder, hr., kong Valdemars skriver. 1366: 

376.

Rodewold se Henning.
Roger des Pins, johanniterordenens storme

ster. 1365: 309.
Rokelos se Tideke.
Rolv Jensen, har fået løsepenge af Michael 

Sommer. 1365: 220.
Romylowe se Stephen.
Ropach se Wolfram.
Rosenfeld se Eggert.
Rosenhagen se Reineke.
Rostock se Herman og Wygerus.
Rothger Biskop, notar. 1364: 68.
Rove, den ældre, i dansk fangenskab. 1364: 

151-
Rubenow se Everhard og Gerike.
Rud se Anders og Jens.
Rudolf: 1. R. v. Löwenstein, kannik i Würz

burg. 1364: 66 (note). — 2. R. v. 
Wykershcim, kannik i Augsburg, kong 
Valdemars notar. 1364: 50. — 3. R. 2., 
hertug af Sachsen (-Wittenberg), kurfyrste 
og ærkemarskalk. 1364: 2, 3, 4, 12, 153, 
154. 1366: 447. — 4. R., hertug af Østrig. 
1365: 272. — 5. R. v. Fridberg, kejserlig 
kancellist. 1364: 4. — 6. R. v. Wart, 
bevidner breve af kejser Karl. 1364: 2, 3.

Ruge se Johan.
Ruser se Niels.
Rutensten se Johan og Markvard.
Ruwin se Herman og Paulus.
Ryder se Gøde.
Rügenwalde se Jesseke.
Rüst se Arnold.
Röbel se Jakob.
Rønnow se Johan Kurlewilz, Klaus og 

Markvard Groper.

S

Sachtleben se Dethard og Didrik.
Sagenitze se Markvard.
Sakstorp se Jon, Mathias og Svend.
Salin se Klaus.
Salmund Pedersen på Åbo sysselting. 1365: 

240.
Sappi se Valdemar.
Sasse se Didrik.
Scheele se Bernhard Hemmingsen og Henrik.
Schiphorst se Henrik.
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Schlichting se Henning.
Schonenberg se Henrik.
Schreye se Herman.
Schuppelenberg se Henrik.
Schutow se Nicolaus.
Schütte se Nicolaus, Otto og Peter.
Schönewedder se Heine.
Scloyf se Eier Rantzau.
See se Dankvard.
Segebod Grispin, rådmand i Lübeck. 1364: 

104. 1365: 252. 1366: 396, 464.
Sehestcd se Johan, Markvard, Otto, Otto 

Reimersen og Wulf.
Seldeman har fået løsepenge af Markvard 

Kossebode. 1364: 151.
Semlow se Herman.
Sigfred: 1. S. Dosenrode, holstensk væbner. 

1365: 263, 263A. — 2. S. Peysser, abbed i 
Ahausen. 1364: 50.

Siggen se Detlev og Johan.
Simon: 1. S. de Mordon, borger i London. 

1365: 214. — 2. S. Pedersen, præst ved 
Vor Frue alter i Århus. 1365: 240. — 3.
S. Swerting, rådmand i Lübeck. 1364: 
116, 117, 129. 1365: 229.

Sisik se Povl.
Sjællandsfar se Erik.
Skagen se Henneke.
Skave se Jakob og Jens.
Skeel se Otto Skinkel.
Skinkel se Hartvig, Johan, Lydeke, Lydeke 

Bredehals og Otto.
Skjalm Jensen, væbner. 1364: 1.
Skræne se Ivar.
Skytte se Anders, Henneke Andersen, Jakob 

og Klemens.
Slaweke, i Lancken. 1364: 19.
Smale se Engelke.
Smed se Asmund og Jens.
Smeger se Jens (Pikard).
Smylow se Everhard og Henrik.
Snakenbeke se Bernhard.
Snakenborg se Henrik.
Sofie: 1. S., ~ Jakob Olufsen. 1364: 40. — 

2. S., ~ Niels Esgersen. 1365: 281, 293.
Sommer se Jens og Michael.
Spandow se Frederik.
Speckin se Reinward.

Spegel se Peter.
Spink se Jakob Pedersen.
Spurv se Oluf Nielsen.
Stade se Everhard og Herder.
Stage se Ratslev.
Stampe se Detlev.
Stavrby se Ivan Krummedige.
Steenberghen se Johan og Tileman.
Stefan, hertug af Bayern. 1364: 4, 12, 25, 40; 

se også Stephen.
Sten: 1. S. Basse af Svenstrup, ridder. 

1364: 72, 1365: 263. — 2. S. Nilsson, 
svensk ridder. 1365: 260.

Sten se Henrik og Niels.
Stenderen se Herman.
Stenwerk se Lambert.
Stephen Romylowe, kong Edvard 3.s væb

ner. 1364: 110.
Sterebach, ridder: 1364: 151.
Stig: 1. S. Andersen (Hvide) af Bjørnholm, 

ridder, Tove. 1365: 263, 281, 286,293, 
328. 1366: 451, 462, 464. — 2. S., i Lund. 
1365: 265, 283.

Stocker se Jan.
Stokbro se Peder.
Stokflet se Thomas.
Stoltenberg se Bertold.
Storm se Henrik.
St. Pol se Maria.
Strachmin se Henrik.
Stralendorp se Albert.
Strange Ebbesen, afdød, fader til Ebbe 

Strangesen, ridder. 1365: 237.
Strekker se Jens.
Strevelyn se John.
Stubbe se Hasse.
Stukke se Gerhard.
Sture se Magnus, Niels og Svend.
Stureman se Johan.
Styrbjorn (Torstensson), svensk væbner. 1365: 

260.
Suderland se Frederik og Henrik.
Sukow se Nicolaus.
Sunde se Hartvig.
Sune Nielsen Kam (el. Svend Nielsen Kande), 

pantsætter gods til kong Valdemar. 1366: 
474«

Swarte se Everhard.
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Sveder, hamburgsk sømand. 1365: 337.
Svend: 1. S. Sakstorp, kannik i Lund.

1366: 403. — 2. S. Bäk, skøder gods til 
Ebbe Piik. 1365: 354. — 3. S. Nielsen 
Kande se Sune Nielsen Kam. — 4. S. 
Sture, besegier brev af Torsten Nilsson. 
1365: 352-

Sveneke Troelsen, har afstået gods til Jan- 
neke Jensen. 1365: 322.

Swepeschale se Herman.
Swere se Jens.
Swerting se Simon.
Swiretitz se Hasse.
Sylow se Henneke.
Sønnike Arnestsen, bevidner brev af Jan- 

neke Jensen. 1365: 322.

T

Tedinghusen se Wigman.
Tegemad se Henneke.
Tempel se Jakob.
Thisenhusen se Johan.
Thomas: 1. T., biskop af Växjö. 1366: 

407. — 2. T., præst i Tranders. 1364: 91. — 
3. T. Bylting, betænkes i Jakob Jermers 
testamente. 1366: 403. — 4. T. Hesseye, 
guldsmed i London. 1365: 258. — 5. T. 
Jermer, broder til Jakob Jermer, fader til 
Niels og Gertrud. 1366: 403. — 6. T. 
Nannesen, har ulovligt afhændet Klaus 
Limbæks kogge. 1365: 331. 1366: 389, 392, 
421. — 7. T. Stokflet, bevidner brev af 
Lydike Skinkel. 1364: 174.

Thora Evisdatter, nonne i Dalum kloster. 
1365:275.

Tideke Rokelos, ejer hus i Ålborg og erhver- 
ver gods i Halland. 1364: 91. 1366: 478.

Tideman: 1. T. Klingenberg, eksekutor af 
Konrad Krevelbones testamente. 1365: 
223. — 2. T. Raven, eksekutor af Konrad 
Krevelbones testamente. 1365: 223. — 
3. T. Uppenperde, rådmand i Hamburg. 
1366: 396-

Tileman, søn af Johan v. Steenberghen. 1366: 
421.

Timme: 1. T. (v. Godendorp), holstensk 
ridder, fader til Detlev og Godskalk. 1365: 
48. — 2. T. v. Godendorp, søn af Dose

(v. Godendorp). 1364: 48. — 3. T. v. 
Kolditz, bevidner breve af kejser Karl. 
1364: 2, 3. — 4. T. Limbæk, væbner. 1365: 
263. — 5. T., sognepræst i Bromma. 
1364: 171. — 6. T., i dansk fangenskab. 
1364: 6, 151. — 7. T., lyst fredløs i Wismar. 
1366:454.

Tinning se Jens.
Tolner se Everhard.
Torben Pedersen, ridder, broder til Lave 

Pedersen. 1364: 16, 137. 1366: 422, 
433-

Tord: 1. T., kannik i Lund. 1364: 179. — 
2. T. (Ivarsen) Degn, afgiver erklæring om 
Elenes arv. 1365: 243. — 3. T. Jakobsen 
(Lange) af Rørdal. 1364: 91.

Torkil: 1. T. Bentsen, har solgt gods til 
Tideke Rokelos. 1366: 478. — 2. T. 
Eringisleson Barun, svensk væbner. 1364: 
115. 1365: 238, 260. 1366: 397. — 3. T. 
Nielsen, ridder. 1364: 40. — 4. T. Nielsen 
(Bing) af Gladsax, væbner. 1364: 176. 
1366: 358.

Torsten Nilsson, mageskifter gods med Ebbe 
Piik. 1365: 352.

Toste: 1. T. Arnfastsen, væbner. 1365: 220. 
— 2. T. Turesen af Ostra Vram, ridder. 
1366: 388.

Tove, Stig Andersen. 1365: 281, 293. 
1366: 451.

Trane se Ivar Ter kelsen.
Travenber se Herman Wonsfleth.
Treptow se Johan.
Tressow se Lambert.
Trotte Petersson, ridder, fader til Mogens 

Trottesen. 1364: 141.
Tue: 1. T. Galen, ridder, marsk. 1364: 

16, 40, 116, 118, 192. 1365: 263, 286, 328. 
— 2. T. Tuesen, får gods i pant af Niels 
Hjort. 1366: 485.

Ture: 1. T. Knudsen, ridder. 1364: 197. 
1365: 339, 34°- 1366: 483, 484. — 2. T. 
Turesen, betænkes i Jakob Jermers testa
mente. 1366: 403.

Tyge: 1. T. Esbernsen Vispe af Udby. 
1364: 184. — 2. T. Jensen af Skals. 1365: 
347. — 3. T. Puder, væbner. 1364: 116. — 
4. T. Tulesen, væbner. 1365: 231.
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u
Uffe: 1. U. (Andersen), broder til Stig 

Andersen. 1366: 451. — 2. U. Basse, 
ridder. 1364: 151. — 3. U. Pedersen, ridder. 
1364: 116. — 4. U. (Stigsen), ridder, søn 
af Stig Andersen. 1366: 451.

Ulrich: 1. U. v. Lochen, søn af Frederik v. 
Lochen. 1364: 60, 177. — 2. (U.), abbed 
i St. Michaelis kloster i Liineburg. 1364: 
101 (note); se også Otze.

Uppenperde se Tideman.
Urban, Urbanus, 5., pave: 1364: 2, 3, 8, 20, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35> 36, 37> 38> 39, 4°> 4b 42, 43, 44, 45,
46, 47, 49, 5°> 5 b 52, 53, 54, 55, 56, 57,
61, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 86, 88, 89, (96), 97, 99, 
IOO, IOI, (109), III, 112, 113, 130, 133,
139, 142, I52, 156, 158, I59, 160, l6l,
162, 163, l66. I365: 203, 206, 222, 230,
246, 266, 267, 270, 272, 275, 276, 277,
28l, 282, 29O, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 
299, 3°°, 30b 3°2, 303, 3°4> 305, 306, 307, 
309, 3IO> 330- 1366:365, 368, 371, 386, 395, 
417, 436, 437, 438, 440, 442, 467.

Urne se Jakob og Niels.

V og W
Wacker se Werner.
Waes se Henrik og Vilhelm.
Waldele se Peter.
Valdemar: 1. V. Podebusk, kannik i Kammin 

og Köln, ærkedegn i Demmin, vikar i 
Gartz, broder til Henning Podebusk. 1364: 
19, 181. 1365: 206, 242, 290. — 2. V. 4, 
Atterdag, konge. 1364: 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 
18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4b 42, 43, 45,
46, 47, 49, 5°, 5 b 52, 53, 58, 59, 61, 65,
66, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 87, 90, 92, 95, 97, 99, 104, 110, 
III, II2, I 13, 116, I 17, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 134 (note), 144, 
150, I5L J53 (note), 156, 157, 163, 169: 
172, 174, 180, 183, 189, 190, 191. 1365, 
201, 202, 206, 209, 214, 216, 222,225,226,

227, 229, 230, 233, 234, 237, 241, 243,
248, 249, 250, 252, 258, 261, 262, 263,
263A, 266, 268, 270, 272, 277 (note), 
284, 285, 286, 287, 289, 294, 302, 309,
310, 311, 312, 313, 317, 318, 323, 325,
328, 329, 330, 331, 337, 338, 340, 341,
343, 344, 345, 348, 351. 1366: 359, 360,
361, 367, 368, 371, 375, 376, 378, 383,
389, 39 L 396, 398, 4°°, 4°b 4°5, 4°6, 4°7, 
408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 418, 419, 
424, 428, 429, 433, 434, 437, 442, 444, 445, 
447, 448, 450, 452, 453, 456, 457, 458, 460, 
462, 463, 464, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 
474, 475, 476. — 3. V. 2., afdød hertug af 
Sønderjylland, fader til hertug Erik. 1366: 
384. — 4. V. 3., hertug af Sønderjylland. 
1364: 5, 25, 116, 117. 1365: 324. — 5. 
V. Sappi, ridder, høvedsmand i Ribe. 
1364: 10, 106, 116, 117, 175. 1365: 263, 
263A, 286 (note i Dipi.Dan.). 1366: 419.

Wale se Bernhard og Johan.
Walraven se Johan. 
Walstorp se Detlev. 
Wanger se Peter.
Wantzel se Johan v.
Warendorp se Bruno, Godskalk, Henrik, 

Lambert og Vilhelm.
Wart se Rudolf.
Vartislav: 1. V. 5., hertug af Pommern, 

broder til Barnim 4. og Bugislav 5. 1364: 
25, 116, 117, 119. 1365: 318. 1366: 375, 
447. — 2. V. 6., den yngre, hertug af 
Pommern. 1365: 263, 318. 1366: 375, 420, 
447-

Vechten se Gebhard.
Wedege: 1. W. Buggenhagen, ridder, hertug 

Barnim 4.S marsk. 1364: 116, 117. 1365: 
229. — 2. W. Buggenhagen, den yngre, 
pommersk ridder. 1366: 420.

Wedel’erne. 1366: 375. 
Vellin se Godskalk.
Wenceslav: 1. W. af Böhmen, hertug af 

Luxemburg, Lothringen, Brabant og Lim
burg, markgreve, ~ Johanna. 1366: 367. 
2. W., hertug af Sachsen (-Wittenberg). 
1366:447.

Wend se Gerlak.
Vendelbo se Kristian og Peder.
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Wendele, Hans »mit dem Hemd«. 1364: 
173-

Wene se Flore.
Wenemar Bukhorn, rådmand i Stralsund. 

1366: 396, 464.
Wensin se Godskalk.
Verchemin se Detlev.
Verden se Albrecht.
Werner: 1. W. Blengow, i Rostock. 1366: 

379. — 2. W. Hüning, borger i Lübeck. 
1366: 423. — 3. W. Koesveld, borger i 
Lübeck. 1366: 423. — 4. W. Wacker, 
i Deventer. 1366: 420. — 5. W., tagdækker, 
fader til Johan v. Lübeck. 1365: 239.

Werners se Henrik.
Wessel se Henrik.
Westensee se Busche, Hartvig og Markvard.
Westfaal se Henning og Henrik.
Weze se Johan.
Wickede se Herman og Johan.
Wikman Tedinghusen, borger i Lübeck. 

1366: 405.
Wildberch se Godskalk.
Wilde se Gerwin.
Vilhelm (se også Willem): 1. V., greve af 

Wied. 1364: 97 (note). — 2. V. (Waren
dorp), hr., fader til Bruno Warendorp. 
1366: 366 (indledning i Dipl.Dan.).

Willem: 1. W. Michielson, skipper fra Vlis- 
singen. 1365: 213. — 2. W. v. Waes, bor
ger i Dordrecht. 1366: 421.

Vincke se Herman.
Winrich v. Kniprode, højmester for den, 

tyske orden. 1364: 6. 1366: 378 (note) 
396, 401 (note), 463, 464.

Visch se Johan.
Wisch se Albrecht, Arnold, Hartvig og 

Markvard.
Wischman se Markvard Grote.
Vispe se Tyge Esbernsen.
Witte se Henrik, Lambert, Peter og Privislav.
Wittekop se Henneke Krummedige. 
Wittensee se Hasse.
Wittstock se Henrik.
Wobbelkow se Radulf.
Vogelsang se Peter.
Vogn Nielsen, på Rinds herredsting. 1365: 

235-

Vogt se Didrik og Henrik.
Wolfram: 1. W. v. Bielrit, munk i Lorch. 

1364: 65. — 2. W. v. Ropach, kannik i 
Wimpfen, kong Valdemars kapellan. 1364: 
65, 66.

Wolddorp se Herman.
Wonsfleth se Eggert og Herman.
Worm se Nicolaus.
Vorrad se Bertram.
Vos se Henrik.
Wotzetze se Laurentius.
Wouter Janssen, borgmester i Middelburg. 

1366: 459.
Vredeland se Meinhard.
Vreden se Konrad.
Wren se Henrik, Johan og Nicolaus.
Vrese se Didrik, Henrik og Johan.
Vrieholt se Nicolaus.
Vrimerstorp i dansk fangenskab. 1364: 6.
Wruk se Heine.
Wusseke se Bertold og Nicolaus.
Wulf: 1. W. Pogwisch, holstensk væbner. 

1365: 263. — 2. W. Rixtorp, væbner. 
1365: 263. — 3. W. Sehested, holstensk 
væbner. 1365: 263.

Wulf se Henrik.
Wuflam se Bertram.
Wunstorp se Johan.
Wusseke se Bertold og Nicolaus.
Wygerus de Rostoch, klerk i Lübeck stift.

1365: 295-
Wykersheim se Rudolf.
Værkmester se Jens.

Y

Yrkeslene se Ludolf.
Yte Krag, har skødet gods til Jens Hård. 

1366: 364.

Z

Zepelin se Bolte.
Zernin se Didrik.
Zonnebalch se Johan.

0

Ølrik, slagter, Kristine. 1366: 403. 
ömeke se Gerhard.
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Favrholm (Lynge-Frederiksborg h., Frb. 

a.): 180.
Fellin (nu Viljandi, Estland): 248.
Femern (Tyskland): 22, 145, 178.
Ferslev (Fleskum h., Ålborg a.): 91.
Ferslevlille (forsv. bebyggelse, Ferslev s., 

Horns h., Frb. a.): 288.
Finnveden (del af Småland, Sverige): 

271, 353, 407, 408.
Firenze (Italien): 2, 3, 4, 12, 109.
Fjåre h. (Halland): 107, 352 (indled

ning i Dipi. Dan).
Fjårås (Fjåre h., Halland): 141.
Flackarp (Bara h., Skåne): 140.
Flakkebjerg h. (Sorø a.): 197.
Flandern (Belgien): 385, 444.
Flensborg (Sdrj.): 47, 59, 255.
Fleskum h. (Ålborg a): 91.
Forsamolla (forsv. mølle, O. Gdinge h., 

Skåne): 327.
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*Frydhabodhe (Halland): 352.
Fur (0, Harre h., Viborg a.): 237, 243.
Fyn: 116, 117, 263, 263 A. - Landsting: 

377-
Fænø Kalv (Vends h., Odense a.): 263, 

263 A.

G
Garz (Rügen): 206.
Gent (Belgien): 383.
Gerlev (Horns h., Frb. a): 342, 472.
Gethekør (vistnok fejl for Gethekær ved 

Varberg, Halland): 397.
Gevninge (Volborg h., Kbh.s a.): 137.
Gingst (Rügen): 208.
Gladsax (Järrestads h., Skåne): 176.
Gloslunde (Lollands S. h., Maribo a): 

217, 232.
Goldenbeck (nu Kullamaa, Estland): 73, 

77, 100.
Gotland (Sverige): 6, 92, 104, 136, 407, 

408.
Greifenberg (Pommern): 317, 396.
Greifswald (Pommern): 6, 60, 69, 84, 87, 

92, 104, 116, 117, 121, 123, 126, 129, 
149, 229, 249, 286, 287, 311, 313, 317, 
328, 329, 359, 373, 396, 424, 464.

Greve (Tune h., Kbh.s a.): 433.
Grevesmühlen (Mecklenburg): 317, 396.
Grimeton (Himle h., Halland): 352.
Grimmelstrup, N.- (Falsters N.-h., Mari

bo a.): 72.
Grønsund: 95.
Gudmandstrup (Tuse h., Holbæk a.): 

340.
Gundralöv (nu Ruuthsbo, Herrestads h., 

Skåne): 231, 433.
Gurre (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 36.
Güstow (Rügen): 208.
Güstrow (Mecklenburg): 40, 50, 53, 80, 

130.
Gyørtheløkke (forsv. bebyggelse i Ivetofta 

s., Villands h., Skåne): 165.
Gørløse (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 433.
Götshult (Kinds h., Västergötland, Sve- 

rige): 394-

H
Haag (Holland): 459.
Hågendrup (Strø h., Frb. a.): 433.
Hakestad (Faurås h., Halland): 98.
Halland: 98, 107, 141, 352, 394, 407, 420, 

435> 474> 478.
Halleby (Løve h., Holbæk a.): 216.
Halmstad (Halland): 107.
Halsnæs (Strø h., Frb. a.): 433, 473.
Hambro (Fjåre h., Halland): 435.
Hamburg (Tyskland): 6, 21, 23, 40, 46, 

60, 69, 104, 129, 286, 287, 311, 313, 
317, 321, 328, 329, 337, 359, 373, 396, 
398, 426, 464, 465, 468.

Hammer h. (Præstø a): 344.
Hannover (Tyskland): 465.
Hansestæderne: 6, 9, 10, 14, 21, 22, 23, 58, 

59, 60, 63, 69, 70, 71, 84, 87, (note), 92, 
95, 104, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 124, 125, 127, 128, 129, 132, 144,
149, 15°, 201, 229, 233, 234, 241,
248, 249, 251, 252, 286, 287, 311, 312,
313, 317, 328, 329, 359, 373, 376, 396,
397, 398, 453, 4&2, 463, 464, 465.

Harlev mølle (Framlev h., Århus a): 240. 
Harlosa (Frosta h., Skåne): 93.
Harres (Lø h., Tønder a.): 322.
Hatesborg (forsv. borg ved Wedel, Pinne

berg) : 59.
Haverslev (Års h., Ålborg a.): 188.
Hellerup (Vindinge h., Svendborg a.): 

362.
Helium h. (Ålborg a.): 193.
Helsingborg (Skåne): 149, 229, 245, 317, 

410.
Helstrup (Houlbjerg h., Viborg a.): 188. 
Hemmeshøj (Slagelse h., Sorø a.): 390. 
Henley (England): 404 (note).
Herrestads h. (Skåne): 231, 475.
Herslev (Sømme h., Kbh.s a.): 169, 190.
Hersnap (Bjerge h., Odense a.): 200.
Hersæta møllæ (forsv. vandmølle, Bjåre- 

sjo s., Herrestads h., Skåne): 231.
’s-Hertogenbosch (Holland): 367.
Hessel (forsv. gd., Ulsnæs s., Slies h., 

Sdrj.): 263.
Hesselballe (Brusk h., Vejle a.): 441.
Hiddensee (Riigen): 82.
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Hildesheim (Tyskland): 40, 111, 112, 167, 
170.

Hillerslev (Hillerslev h., Thisted a.): 210.
Hillerslev h. (Thisted a.): 210.
Himle h. (Halland): 98.
Himmersyssel (Jylland): 188.
Hindsted h. (Ålborg a.): 236.
Hisingen (0, Bohus len, Sverige): 407, 

408.
Hoby, V. (Toma h., Skåne): 370.
Holar (Island): 133.
Holbro h. (Frb. a.): 433.
Holland: 204, 444.
Holm (Island): 133.
Holsted (0. Flakkebjerg h., Sorø a.): 185.
Holsten: 22, 219, 263, 263 A.
Horns h. (Frb. a.): 94.
Hostrup (Slogs h., Tønder a.): 175.
Houlbjerg h. (Viborg a.): 364.
Hoya (Tyskland): 222.
Hulby (Slagelse h., Sorø a.): 390.
Humblaborg, se Rumblaborg.
Hvilsbjerg (Holmans h., Vejle a.): 441.
Håckeberga (Bara h., Skåne): 471.
Høbjerg (Holbo h., Frb. a.): 433.
Høgslund (Tønder h., Tønder a.): 333.
Højby (Ods h., Holbæk a.): 225, 227, 

250.
Højslev (Fjends h., Viborg a.): 188.
Hokrum (Ås h., Våstergotland, Sverige): 

355-
Høm (Ringsted h., Sorø a.): 489.
Høve (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 197.

I
Isgrannatorp (Gårds h., Skåne): 16.
Italien: 368 (note).
Ivetofta (Villands h., Skåne): 165.

J
Jasmund (halvø, Rügen): 279, 430.
Jejsing (Slogs h., Tønder a.): 175.
Johwi (Jewe) (Estland): 40.
Jordberga (Vemmenhögs h., Skåne): 256.

Jungshoved (Bårse h., Præstø a.): 116.
Juulskov (Vindinge h., Svendborg a.): 

335-
Jyderup (Fakse h., Præstø a.): 288.
Jylland: 209, 323.
Järnkättered (Fjäre h.. Halland): 352.
Jämmölle (Himle h., Halland): 98. 
Jönköping (Sverige): 136.

K
Kabusa (Ingelstads h., Skåne): 358. 
Kaiserswerth kloster (Tyskland): 79. 
Kalmar (Sverige): 92, 407, 408.
Kalundborg (Holbæk a.): 36, 116, 226, 

362, 363, 428.
Kalvehave (Bårse h., Præstø a.): 137.
Kalverdanz (Pommern): 420.
Kalvslund h. (Haderslev a.): 274.
Kalø (0. Lisbjerg h., Randers a.): 116, 

225, 286, 328, 462, 464.
Kammin (Pommern): 19, 22, 23, 32, 33, 

34, 40, 41, 46 (note), 50, 42, 54, 73, 81, 
82, 92, 116, 117, 120, 129, 181, 206 
(note), 230, 242, 263, 290, 317, 375, 
396, 466.

Kampen (Holland): 6, 9, 60, 69, 92, 215, 
228, 402, 459.

Karleby, Store- (Volborg h., Kbh.s a.):

Karsholm (Villands h., Skåne): 433, 452.
Kattinge (Sømme h., Kbh.s a.): 169.
Keldebæk (Ugle h., Sdrj.): se Niels Jen

sen af Keldebæk.
Keldkær (Tørrild h., Vejle a.): 441.
Kelstrup (forhen Løve h., nu Slagelse h., 

Sorø a.): 343.
Kiel (Holsten): 6, 23, 92, 104, 116, 117, 

121, 123, 126, 129, 149, 229, 286, 287, 
311» 3J3, 3J7, 328, 329, 359, 373, 396, 
465-

Kinds h. (Våstergotland, Sverige): 394, 
407, 408.

Kinds h. (Småland, Sverige): 187.
Klågerup (Bara h., Skåne): 486.
Klejtrup (Rinds h., Viborg a.): 235.
Klæstrup (Hornum h., Ålborg a.): 481.
Knin (Jugoslavien): 30.
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Knudstrup (Rinds h., Viborg a.): 235, 
268.

Kogsted (forsv. gd., Højst s., Slogs h., 
Tønder a.) : 264.

Kolberg (Pommern): 6, 40, 104, 116, 117, 
121, 123, 126, 129, 149, 229, 230 
(note), 286, 287, 311, 313, 317, 328, 
329, 359, 373, 396.

Kolding (Vejle a.): 263.
Komburg kloster (Tyskland): 66 (note).
Konstanz (Tyskland): 40, 65.
Korsør (Sorø a.): 116.
Kragerup (Løve h., Holbæk a.) : 114, 342, 

472.
Krapperup (Luggude h., Skåne): 231.
Kratmølle (Lynge-Frb. h„ Frb. a.): 433.
Krogsager (Sønderhald h., Randers a.): 

374-
Krummesse (Lauenburg): 116, 117.
Kunderslev (forsv. bebyggelse, Horns h., 

Frb. a.): 94.
Kungsbacka (Halland): 476.
Kurau (Holsten): 116, 117.
Kurland (Letland): 74.
Kvamby (Oxie h., Skåne): 108.
Kyndby (Horns h., Frb. a.): 94.
Kärda (östbo h., Småland, Sverige): 212. 
København: 103, 214, 270, 285, 288, 357, 

402.
Köln (Tyskland): 73, 79, 206, 290.
Köp (Himle h., Halland): 98.

L
Ladager, Store- (Ramsø h., Kbh.s a.): 

247.
Lancken (Rügen): 19, 279, 363.
Langeland (Svendborg a.): 470 (indled

ning i Dipi. Dan.).
Langen-Jarchow (Mecklenburg): 177.
Langstrup ( Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 

J37-
Lautenbach (Alsace, Frankrig): 40.
Leitomischl (Böhmen): 2, 3, 12.
Lichtenstem kloster (Tyskland): 65.
Liège (Belgien): 89.
Lille h. (nu del af Smørum h., Kbh.s a.) : 

288.

Linde (Nørhald h., Randers a.): 116.
Lindegård (forsv. gd., Helstrup s., Houl- 

bjerg h., Viborg a.): 188.
Lindome (Fjäre h., Halland): 352.
Linköping (Sverige): 28, 30, 32, 33, 34, 

40, 62, 64, 77 (note), 86, 260, 287, 329, 
434, 435-

Lischow (Mecklenburg): 208 (indled
ning i Dipi. Dan.).

Lissabon (Portugal): 368.
Livland (Letland): 92, 378, 382.
Lolland (Maribo a.): 22, 217.
London (England): 110, 204, 214, 258 

(note), 404 (indledning i Dipi. Dan.).
Lorch kloster (Tyskland): 65.
Lund (Skåne): 38, 85, 179, 221, 231, 251, 

265, 283, 294, 325, 326, 383, 388, 403, 
448, 458. - Allehelgens kloster: 38, 158, 
403. - St. Budolfi kirke: 403. - Brede- 
gade: 179. - By og borgere: 54, 55, 85, 
165, j79, 36°- “ Dekan: 383, 403. - 
Dominikanerne: 179, 403. - Domkirke, 
kapitel og kanniker: 15, 27, 40, 50, 54, 
82, 85, 93, 140, 179, 231, 265, 283, 294, 
295, 323, 325, 388, 403, 448, 456, 457, 
458. - Franciskanerne: 179, 403. - 
Gilde: 403. - Helligåndshospital: 179, 
388, 403. - Helligkors kirke: 179. - 
St. Johannes’ sogn: 329. - Landsting: 
477. - Lundegård: 265, 283. - St. Mik
kels kirke: 403. - St. Nikolaj kirke: 403. 
- Official i Lundegård: 93, 265, 283. 
- St. Olufs kirke: 179. - St. Peders non
nekloster: 179, 403. - St. Povls kirke: 
179, 4°3- “ Provst: 25, 27, 50, 82, 403, 
433. - Skolemester: 179. - Spedalskhos
pital: 179, 403. - Stift: 40, 44, 54, 55, 
158, 221, 281, 293, 295, 312, 359. -St. 
Thomas’ kirke: 85. - Ærkebiskop: 25, 
31, 54, 55, 58, 64, 116, 118, 142, 152, 
162, 165, 221, 263, 286, 301, 307, 328, 
359, 370, 382, 383, 385, 387, 403, 433, 
438, 439, 462, 484, 475, 478, 477- - 
Ærkedegn: 231, 403, 456.

Lunde h. (Odense a.): 335.
Lundstorp (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 

483-
Lübeck (Tyskland): 4 (indledning i Dipi.
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Dan.), 6, 59, 92, 97 (note), 104, 105, 
116, 117, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 
129, 149, 218, 219, 229, 252, 286, 287, 
311, 313, 317, 321, 328, 329, 356, 359, 
373, 376, 396, 397, 398, 400j 426 (note), 
428, 429, 451, 460 (note), 462, 464. - 
Biskop: 32, 33, 34, 64, 78 (note), 86, 
100 (note), 106, 153, 154, 252, 286 
(indledning i Dipi. Dan.), 287, 329, 
383, 387, 429. - Borgmestre, rådmænd, 
by og borgere: 23, 60, 69, 70, 71, 84, 
87, 106, 131, 132, 144, 153, 154, 157, 
183, 223, 241, 248, 249, 259, 289, 311, 
313, 314, 360, 366, 369, 372, 375 
(note), 379, 383, 385, 388, 391, 392, 
401, 405, 406, 418, 419, 421, 423, 424, 
439» 44°» 443, 45°, 453, 461, 462, 464, 
466. - Brunstrasse: 366 (indledning i 
Dipi. Dan), 40. - Dominikanerne: 451. 
- Domkirke, kapitel og kanniker: 40,42, 
73, 75, 272, 356, 371, 440. - Effen- 
grube, Ofkengroven: 461. - Meng- 
strasse:: 366 (indledning i Dipi. Dan.), 
461. - Niederstadtbuch: 167, 170, 239, 
332, 366 (indledning i Dipi. Dan.), 
369, 381, 425. - Stift: 295.

Liineburg (Tyskland): 6, 101 (note), 465. 
Lynge h. (nu Lynge-Frb. og Lynge-Kron- 

borg h., Frb. a.): 473.
Lyngerup (Horns h., Frb. a.): 94 
Lyse kloster (Norge): 257.
Lystrup (V. og 0. Lisbjerg h., Randers 

a.): 479.
Lystrup (forsv. bebyggelse, Hjadstrup s., 

Lunde h., Odense a.): 335.
Lystrup (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 288. 
Lø (Tønder a.): 322.
Lodose (Sverige): 13, 407,408.
Løgum kloster (Lø h., Tønder a.): 207, 

322, 324, 333, 449, 455.
Løve h. (Holbæk a.): 216, 343. 
Lowenstein (Tyskland): 65, 66.

M
Magdeburg (Tyskland): 133.
Magleby (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 

483-
Mainz (Tyskland): 40, 43.

3. række. VII. — 25

Malines (Belgien): 89.
Malmø (Skåne): 15, 182, 223, 245, 295, 

3’4> 323> 325> 326, 360, 388. - Gede- 
mandsgård: 388. - Skagemands lade
gård: 15, 323, 325. - St. Peders kirke: 
223, 295.

Mark (Västergötland, Sverige): 407, 408.
Markie (Skytts h., Skåne): 477.
Marstrand (Sverige): 423, 443.
Massow (Pommern): 40.
Mecklenburg (Tyskland): (63), 407, 408.
Mejlby (Års h., Ålborg a.): 236.
Mejlby (Ribe h., Ribe a.): 274, 427.
Melby (Skovby h., Odense a.): 485.
Middelburg (Holland): 459.
Minden (Tyskland): 50, 51 (note), 222.
Mogenstrup (Merløse h. (?), Holbæk 

a.): 137.
Montmajour (Frankrig): 270.
Mors (0, Thisted a.): 237, 469.
Munkeliv kloster (Norge): 267.
Murrhardt kloster (Tyskland): 66 (note). 
Münster (Westfalen, Tyskland): 73, 79. 
Münster (Tyskland): 65.
Märjamaa (Estland): 73, 76.
Möllarp (V. el. ö. Göinge h., Skåne): 327. 
Møn (Præstø a.): 261, 263, 361, 399.

N
Nakskov (Maribo a.): 366.
Narva (Estland): 262.
Nebbe (forsv. bebyggelse, Sømme h., 

Kbh.s a.): 169.
Nebbegård (Sømme h., Kbh.s a.): 168, 

169.
Nebel (Hillerslev h., Thisted a.): 237.
Nebel, V- (Brusk h., Vejle a.): 441. 
Newcastle-on-Tyne (England): 213. 
Nolde (Slogs h., Tønder a.): 333.
Norge: 68, 86, 109, 133, 152, 257, 380, 

408, 446.
Normandiet (Frankrig): 204.
Northumberland (England): 213.
Nyborg (Svendborg a.): 116.
Nyby, Gammel- og Ny- (Sunds h., Svend

borg a.): 471.
Nybølle (forsv. bebyggelse, Tjæreby s., V. 

Flakkebjerg h., Sorø a.): 484.
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Nyhus (forsv. borg ved Flensborg, Sdrj.): 
255-

Nykøbing (Maribo a.): 144, 151, 328, 
329, 366 (indledning i Dipi. Dan.), 
396, 405, 423, 43$-

Nyrup (Fakse h., Præstø a.): 263.
Nytbjerggård (forsv. gd., Mors, Thisted 

a. 5:469.
Næs s. (nu opgået i Blenstrup s., Helium 

h., Ålborg a.): 193.
Næstved (Præstø a.): 331, 431. - St. Petri 

kloster: 185, 186.
Nørre kloster (Nørhald h., Randers a.): 

482.
Nørrehalland se Halland.

O
Odense (Odense a.): 263, 263A. - Bis

kop: 25, 145, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 166, 178, 198, 199, 278, 330, 362, 
467. - By og borgere: 160, 161. - St. 
Knuds kloster: 145, 158, 159, 162, 198, 
199, 200, 278, 330. - St. Knuds skole: 
198, 199. - Provst: 232, 277, 278. - 
Stift: 20, 101, 160, 161, 275, 282, 292, 
436-

Ods h. (Holbæk a.): 225, 340.
Oldesloe (Holsten): 356.
Olmütz (Böhmen): 2, 3, 4, 12.
Olstrup (Fakse h., Præstø a.): 433.
Oretorp (V. Göinge h., Skåne): 327.
Oslo (Norge): 141.
Osnabrück (Tyskland): 40, 321.

P
Pårup (Odense h., Odense a.): 278.
Paddeborg (nu Sparresholm, Hammer h., 

Præstø a.): 195, 196, 348.
Palæstina: 437, 438.
Parchim (Mecklenburg): 42.
Paris (Frankrig): 40, 90, 417, 442.
Pemau (Letland): 248.
Pilegård (forsv. gd. på Tåsinge, Sunds h., 

Svendborg a.): 471.
Pont-de-Sorgues (Frankrig): 61.
Prag (Czekoslovakiet): 2, 3, 4, 12, 59, 

I3’> >54, 375 (note), 378, 436.
Preetz (Rügen): 181.

Prerow (Pommern): 116, 117.
Preussen: 6, 92, 104, 129, 396, 401, 459, 

463,464.
Psalmody (Frankrig): 315.
Putbus (Rügen): 420.

Q
Qwinnænæs (forsv. bebyggelse, Herslev s., 

Sømme h., Kbh.s a.): 169.

R
Raklev (Ars h., Holbæk a.): 433. 
Ralswiek (Rügen): 279, 430.
Ramelsloh (Tyskland): 75 (note), 101 

(note), 112 (note).
Ramstorp (Hütten h., Sdrj.): 263.
Ramsø (Kbh.s a.): 247, 422.
Randers (Randers a.): 116, 268, 286, 328, 

374,462,464.
Ravnholt (Vindinge h., Svendborg a.): 

335-
Ravning (Tørrild h., Vejle a.): 441.
Ravnsborg (Lollands N.-h., Maribo a.): 

366.
Remkolde (Hammer h., Præstø a.): 184. 
Rendsborg (Holsten): 48, 146.
Reval (nu Tallinn, Estland): 14, 40, 73, 

77, 100, 201, 141, 253, 262, 384, 392, 
396, 400.

Revsgård (Refs h., Thisted a.): 194.
Rheinau (Alsace, Frankrig): 40.
Rhodos (Grækenland): 309, 437, 438.
Ribe (Ribe a.): 116, 264, 426. - Biskop: 

47, 286, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 
302, 3°3> 3i5> 328, 362, 462, 464. - By 
og borgere: 224, 298, 300, 389. - Dom
kirke, kapitel og kanniker: 296, 297, 
299, 30I> 3°2, 303, 310, 427. - Kan
tor: 427. - Stift: 298, 300. - Ærkedegn: 
224, 427.

Ribnitz (Mecklenburg): 290, 317, 396.
Riga (Letland): 75 (note), 233, 234, 378, 

382, 396.
Rinds h. (Viborg a.): 235, 268.
Ring kloster (Voer h., Skanderborg a.): 

239*
Ringsted (Sorø a.): 57, 399.
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Rislev (Tybjerg h., Præstø a.): 288. 
Roalöv (ö. Göinge h., Skåne): 327. 
Rold (Hindsted h., Ålborg a.): 236. 
Rosholm (Hassing h., Thisted a): 243.
Roskilde (Kbh.s a.): 1, 102, 118, 134, 

147, 288. - St. Agnete kloster: 1, 147. 
- Biskop: 25, 27, 64, 116, 134, 208, 279, 
362, 386. - By og borgere: 247, 288, 
332, 386, 416. - St. Clara kloster: 102. 
- Dekan: 114, 139, 226. - Domkirke, 
kapitel og kanniker: 25, 27, 28, 40, 139, 
208, 226. - Foged: 416. - Kantor: 226. 
- Provst: 139, 147, 226. - Skolemester: 
139. - Stift: 8, 28, 36, 38, 40, 73, 82, 
139, 206, 208, 267, 270, 386, 417, 430, 
442. - Ærkedegn: 226, 403.

Rostock (Mecklenburg): 6, 21, 23, 40, 50, 
53, 60, 63, 69, 87 (note), 92, 95, 97 
(note), 104, 116, 117, 121, 126, 129, 
132, 144, 149, 150, 151, 172, 173, 177, 
182, 202, 205, 211, 229, 249, 252, 259, 
261, 269, 284, 286, 287, 311, 313, 317, 
328, 329, 336, 357, 359, 373, 376, 379, 
398> 397, 4°°, 4°7> 4°8, 4I0> 4i6> 424> 
426 (note), 447, 462, 464. - St. Jakobs 
kirke: 40, 50, 53.

Rougsø h. (Randers a.): 351.
Rumlaborg (Humlaborg, Småland): 434. 
Rügen (Tyskland): 19, 181, 279, 430. 
Rügen walde (Pommern): 317, 396.
Räng (Skytts h., Skåne): 403.
Rødby (Maribo a.): 22.
Rønnebæk (Hammer h., Præstø a.): 189, 

191.
Rørdal (nu under Ålborg, Ålborg a.): 91. 
Rørkær (Slogs h., Tønder a.): 175.

S
Sålla (Östergötland, Sverige): 435. 
Sachsen (Tyskland): 17.
Saracenerne: 437, 438.
Scheessel (Tyskland): 40, 113. 
Schoonhoven (Holland): 83. 
Schwerin (Mecklenburg-Schwerin): 40, 

42, 43 (note), 50, 52 (note), 53, 73, 80, 
113, I3°> 206 (note), 208, 272, 375, 
407, 408, 447.

Seaton Dela val (England): 213.

Segeberg (Holsten): 218, 263A, 460.
Sellin (Rügen): 363.
Sickinge (Småland, Sverige): 271.
Siena (Italien): 61.
Sjolte (Bårse h., Præstø a.): 137.
Sjælland: 137, 433, 457, 458. - Landsting 

(se også Ringsted): 216, 389, 433.
Sjørring (Hundborg h., Thisted a.): 341. 
Skåne: 9, 58, 92, 116, 117, 125, 173, 211, 

213, 251, 294, 317, 321, 345, 360, 367, 
379, 381, 396, 398, 401, 4j8, 425, 448, 
458, 459, 477- - Fed: ^8, IX7- - 
Fogeder: 116, 117, 150, 151, 215, 25i, 
269, 286, 328. - Gælker: 116, 117, 118, 
121, 124, 286, 291, 328, 420. - Lands
ting (se også Lund): 433. - Markeder: 
251.

Skårup (Skovby h., Odense a.): 138.
Skabersjö (Bara h., Skåne): 231, 263, 433.
Skafterup (0. Flakkebjerg h., Sorø a.): 

216.
Skalholt (Island): 133.
Skals (Rinds h., Viborg a.): 347.
Skam (Odense a.): 335.
Skanderborg (Skanderborg a.): 116, 239, 

286, 328.
Skanør (Skytts h., Skåne): 116, 117, 285, 

286, 287, 328, 329, 444.
Skara (Sverige): 212, 320.
Skepparslöv (Gårds h., Skåne): 16.
Skinnerup (Hundborg h., Thisted a.): 

210.
Skjoldenæs (Ringsted h., Sorø a.): 185, 

263.
Skovby (Skovby h., Odense a.): 138.
Skovby h. (Odense a.): 138.
Skrävlinge, V. (Oxie h., Skåne): 432. 
Skytts h. (Skåne): 164.
Skänninge (Östergötland, Sverige): 13, 

435-
Skävid (Östergötland, Sverige): 308.
Slagelse h. (Sorø a.): 390.
Slangerup (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 288, 

433-
Slesvig (Sdrj.): Biskop: 207, 244, 254, 

362. — By og borgere: 419. - Domkirke, 
kapitel og kanniker: 47, 244, 254. - 
Hertug: se Valdemar 3. og Henrik. -



388 Slogs h.— Torup

Stift: 47, 88, 218, 219, 281, 293, 440. 
Slogs h. (Tønder a.): 322.
Slogstrop (fejl for Skogstorp, forsv. bebyg

gelse, 0. Lisbjerg h., Randers a.): 480.
Slap (Fjåre h., Halland): 107.
Småland (Sverige): 212.
Snestrup (Hundborg h., Thisted a.): 341.
Soderup (Merløse h., Holbæk a.): 288.
Solderup (Slogs h., Tønder a.): 175. 
Sorø (Sorø a.): 38, 72, 184.
Stårup (Fjends h., Viborg a.): 188. 
*Stacharllæaas (Himble h„ Halland): 98. 
Stade (Tyskland): 6, 132, 426.
Stargard (Pommern): 6, 104, 116, 117, 

126, 129, 229, 286, 287, 311, 313, 317, 
328, 329. 359, 373-

Stavem (Holland): 6.
Stehag (Onsjd h., Skåne): 256.
Stenløse (Odense h., Odense a.): 278.
Stettin (Pommern): 6, 40, 60 (noter), 

87, 92, 104, 116, 117, 121, 123, 126, 
129, 229, 230, 286, 287, 311, 313, 317, 
328, 329, 359, 373, 375, 464.

St. Maartensdijk (Holland): 459.
Stockholm (Sverige): 396.
Stolp (Pommern): 317, 396.
Stolpe kloster (Pommern): 41 (note).
Storebælt: 406.
Stralsund (Tyskland): 6, 10, 19, 21, 23, 

60, 69, 87, 92, 95, 97 (note), 104, 106, 
116, 117, 118, 121, 122, 123, 126, 129, 
132, 134, 149, 150, 151 (note), 181, 
208, 229, 242, 249, 252, 259, 279, 286, 
287, 311, 313, 317, 318, 319, 328, 329, 
332, 359, 373, 376, 396, 400, 424, 430, 
431, 462, 464.

Strammelse (Sunds h., Svendborg a.): 
470.

Strasbourg (Frankrig): 40, 67.
Ståvie (Skytts h., Skåne): 403.
Sundby (Nårke, Sverige): 63.
Sunnerbo (Småland, Sverige): 353.
Svaneholm (Ostergotland, Sverige): 58, 

63-
Svanholm (Horns h., Frb. a.): 190.
Svem (Ostergotland, Sverige): 435.
Svensmarke (Mønbo h., Præstø a.): 399.
Svenstorp (Toma h., Skåne): 164.

Svenstrup (Hammer h., Præstø a.): 72.
Sverige: 54, 58, 63, 68, 86, 92, 109, 133, 

152, 380, 407, 408, 409, 412, 414, 415, 
434,446.

Swine (flod, Pommern): 252.
Svinninge (Tuse h., Holbæk a.): 14, 339, 

340.
Svogerslev (Sømme h., Kbh.s a.): 288.
Siihlen (Holsten): 356.
Særslev (Skovby h., Odense a.): 278.
Sård (Fjåre h., Halland): 107.
Søborg (Holbro h., Frb. a.): 36, 116, 263.
Solsted (Tønder h., Tønder a.): 322, 333.
Sømme h. (Kbh.s a.): 190.
Søndergård (forsv. gd., Højslev s., Fjends 

h., Viborg a.): 188.
Sønderjylland (se også hertugerne Henrik 

og Valdemar 3.): 373, 455.
Sørup (Hammer h., Præstø a.): 195, 196.

T
Tåsinge (Sunds h., Svendborg a.): 470, 

471-
Tåstrup (forhen Lille, nu Smørum h., 

Kbh.s a.): 288.
Tåstrup, St. (Merløse h. (?), Holbæk a.): 

x37-
Tangermiinde (Tyskland): 375 (note).
Texel (0, Holland): 83.
Thom (nu Torun, Polen): 459.
Thorstorp (forsv. bebyggelse, Volborg h.?, 

Kbh.s a.): 137.
Thy (Thisted a.): 237, 243, 341.
Tidsholm, Vestergård (Slogs h., Tønder 
r a-)= 175-
Tidsholm, Østergård (Slogs h., Tønder 

a.): >75-
Tile (forsv. borg i Ditmarsken): 146.
Tjustorp (Bara h., Skåne): 108.
Toksværd (Hammer h., Præstø a.): 349.
Tommerup kloster (Jårrestads h., Skåne): 

221.
Torkelstorp (Oxie h., Skåne): 345.
Torkilstrup (Volborg h., Kbh.s a.): 342, 

472.
Torp (Hillerslev h., Thisted a.): 243.
Torslunde (Smørum h., Kbh.s a.): 288.
Torup (Strø h., Frb. a.): 94.



Toscana — Vordingborg 389

Toscana (Italien): 2.
Tosterup (Ingelstads h., Skåne): i5, 176.
Tranders, N.- (nu under Ålborg, Ålborg 

a.): 91.
Trave (flod, Tyskland): 92.
Trelleborg (Skåne): 104, 424, 466.
Treptow (Pommern): 317, 396.
Tribsees (del af Pommern): 208.
Trieste (Italien): 371 (note).
Truelstrup (Ramsø h., Kbh.s a.): 422.
Troinge (Faurås h., Halland): 394.
Tubbarp (O. Goinge h., Skåne): 256.
Tvååker (Himle h., Halland): 98.
Tved (Sunds h., Svendborg a.): 20, 101.
Tyllered (Himle h., Halland): 98.
Tyne (flod, England): 213.
Tyrkiet: 437, 438.
Tyskland: 125, 129, 131, 153, 154, 157, 

204, 252, 286, 328, 368 (note). - Den 
tyske orden: 6, 378, 382, 463.

Tystofte (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 72.
Tangelsås (Frosta h., Skåne): 291.
Tønder (Tønder a.): 333, 449.
Tønder h. (Tønder a.): 322, 333.

U

Ubberud (Odense h., Odense a.): 278.
Udby (Bårse h., Præstø a.): 184.
Ulstrup (Tybjerg h., Præstø a.): 186.
Umkirch (Tyskland): 40.
Undløse (Merløse h., Holbæk a.): 114.
Uppsala (Sverige): 8, 40, 45.
Utrecht (Holland): 73, 77, 156.

V og W
Vånga (Villands h., Skåne): 165.
Vabres (Frankrig): 50.
Valby (Holbo h., Frb. a.): 433.
Valby (nu Valbygård, Slagelse h., Sorø 

a.): 390.
Waldbach (Tyskland): 65.
Walensen (Tyskland): 40.
Vallby (Fjåre h., Halland): 352.
Vallebo (Fakse h., Præstø a.): 184.
Vallerstad (Ostbo h., Småland, Sverige): 

212.

Vallø (Bjæverskov h., Præstø a.): 489.
Vallosa (Ljunits h., Skåne): 370.
Varberg (Halland): 58, 63, 115, 238, 263, 

407-
Vedbo (Småland, Sverige): 187.
Vedby (nu Vedbygård, Løve h., Holbæk 

a.): 176.
Vedby, N.- (Falsters N.-h., Maribo a.): 

72.
Veddelev (Sømme h., Kbh.s a.): 1.
Vemmenhog, O. (Vemmenhbgs h., Skå

ne): 358.
Wenden (Letland): 73, 78, 233, 234.
Vendsyssel (Jylland; se også Børglum): 

116, 263, 286, 328.
Venslev (Horns h., Frb. a.): 94, 350.
Verden (Tyskland): 20, 40, 51, 101, 111, 

112, 113, 222.
Vestervig kloster (Refs h., Thisted a.): 

481.
Westfalen (Tyskland): 204.
Westminster (England): 11, 213, 404 

(note).
Viborg (Viborg a.): 273, 347, 362.
Vidå (provsti i Sdrj.): 244.
Vienne (Frankrig): 142.
Villerup (Refs h., Thisted a.): 481.
Villie (Ljunits h., Skåne): 108.
Villumstrup (Vindinge h., Svendborg a.): 

335-
Wimpfen im Tal (Tyskland: 65, 66.
Vinberg (Faurås h., Halland): 394.
Virestad, S. (Skytts h., Skåne): 164.
Visby (Gotland, Sverige): 14, 136, 396, 

407, 408.
Wismar (Mecklenburg): 6, 23, 60, 69, 

92, 97 (note), 104, 116, 117, 121, 126, 
129, 149, 229, 245, 259, 286, 287, 311, 
313, 3i7, 328, 329, 359, 373, 396, 398, 
410, 424, 431, 454, 464.

Vissegrad (Czekoslovakiet): 436.
Vlissingen (Holland): 213, 214.
Volborg h. (Kbh.s a.): 137, 342, 472.
Wolgast (Pommern): 229, 317, 396.
Wollin (Pommern): 317, 396.
Wolmar (Letland): 233.
Vordingborg (Præstø a.): 36, 116, 117, 

143, 174, 209, 285, 286, 287, 289, 328



39° W orms— Ostro

(indledning i Dipi. Dan.), 359, 396, 
397-

Worms (Tyskland): 12, 65, 66.
Vram, O. (Gårds h., Skåne): 388.
Vridsløse (0. Flakkebjerg h., Sorø a.): 

185.
Wiirzburg (Tyskland): 50, 65, 66.
Vårend (Småland, Sverige): 407, 408.
Våma (Ostergotland, Sverige): 308.
Våmamo (Småland, Sverige): 98.
Vårpinge (Toma h., Skåne): 452.
Våstergotland (Sverige): 352, 394.
Våxjd (Sverige): 407.

Y
Ydre h. (Småland, Sverige): 187.
Ystad (Skåne): 171, 393.

Z
Zeeland (Holland): 204, 444.
Zirkow (Rugen): 19.
*Zuderwiderholm (Norge): 397.
Zutphen (Holland): 285.

Æ
Æbild (forsv. gård, Lundtoft h., Åbenrå 

a.): 449.
0

Oja (Herrestads h., Skåne): 475, 476.
Øland (Hassing h., Thisted a.): 243, 341.
Ølstykke (Ølstykke h., Frb. a.): 433.
Olov (Vemmenhogs h., Skåne): 358.
Onsvala (Bara h., Skåne): 140.
Orebro (Sverige): 58, 63.
Øresund: 6, 10, 21, 92, 121, 122, 128, 129, 

396.
Ørum (Hassing h., Thisted a.): 341 (ind

ledning i Dipi. Dan.).
Øsel (0 ved Estland): 73, 76, 77, 78, 100.
Oshult (Småland, Sverige): 354.
Ostbo h. (Småland, Sverige): 272.
Ostbo (del af Småland, Sverige): 353.
Ostergotland (Sverige): 308, 435.
Østersøen: 128.
Østersølandene: 9.
Østrup (Merløse h., Holbæk a.): 114.
Ostro (Faurås h., Halland): 394.


