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[Før 1367?] 1
Degenhard Buggenhagen meddeler rådene i Stralsund og Greifswald, at han er 

villig til at lade en (ukendt) strid eventuelt afgøre ved voldgiftsdom af kong Valde
mar og hertug Bamim.

Original i Stralsundarkivet.

Min venskabelige hilsen og stående til tjeneste med alt det gode, jeg 
formår1). Kære særligt gode venner. Da jeg sidst skiltes fra Eder 

foran Demmin, (blev der aftalt), at jeg skulle lade Eder tilgå et svar. I 
den anledning skal I vide, kære venner, at I og min herres mænd skal 
have fuldmagt til på mine vegne at forskaffe mig billighed og fuld op
rejsning. Men hvis det ikke lader sig gøre, skal min herre kongen og 
min herre hertug Barnim2) være øverste voldgiftsdommere på mine 
vegne. Og jeg beder Eder, kære venner, at I beder om og begærer min 
herres nåde for mig, og at I vil have i erindring, at jeg har tilbudt dette; 
og lad mig (siden) i alle forhold gøre mig fortjent hertil over for Eder. 
Skrevet under mit segl.

Degenhard Buggenhagen.
i) adressen står på brevets bagside: Til de ærværdige og omsigtsfulde borgmestre og råd- 

mænd i stædeme Stralsund og Greifswald, mine særligt gode venner. — 2) enten Barnim 3. af 
Pommern-Stettin, der døde 1368 24. august, eller måske snarest Barnim 4. af Pom- 
mern-Wolgast, der døde engang i løbet af 1365.

[1367]1) 4. januar. Westminster. 2
Kong Edward 3. af England meddeler sine sheriffer, baillifs, officialer og sine 

andre tro mand, at han har givet Rikman v. Lancken, høvedsmand på Falsterbo og 
kong Valdemars udsending, frit lejde, at galde indtil førstkommende påske.

Afskrift i London, Public Record Office.

3. rk. 8. bd. — 1



Nr. 3 13. januar 1367 2

Kongen til alle sine sheriffer, baillifs, officialer og andre tro mænd, til 
. hvem dette brev når, hilsen.

I skal vide, at da den stormægtige fyrste Valdemar, de Danskes 
konge, sender den højvelbårne mand Rikman v. d. Lancken, høveds
mand på borgen Falsterbo, i sendefærd til os i England, ønsker vi i det 
anliggende at drage omsorg for denne Rikmans sikkerhed og har taget 
denne Rikman og hans mænd og svende samt desuden deres heste, har
nisker og alt deres andet gods og ejendom under vor særlige beskyttelse 
og vort særlige værn og har lovet dem vort fulde og sikre lejde, når de af 
fornævnte grund kommer til vort nævnte rige England — såvel til lands 
som til vands — opholder sig sammesteds, og når de derefter rejser 
tilbage til deres hjemland. Og derfor pålægger vi Eder, at I ikke må 
tilføje eller, såvidt det står til Eder, tillade, at der af andre tilføjes sam
me Rikman eller hans mænd eller svende nogen uret, fortrædigelse, 
skade, vold eller nogen beslaglæggelse eller tynge på deres person, på 
deres heste, harnisker eller andre ejendele, når de som fornævnt kom
mer til vort fornævnte rige, opholder sig sammesteds, og når de derefter 
vender tilbage til deres hjemland. Og hvis der bliver forbrudt noget 
mod dem eller der er sket dem uret, skal I sørge for, at det ufortøvet på 
tilbørlig vis rettes og gøres dem godt igen. Til vidnesbyrd herom har vi 
ladet dette vort åbne brev udfærdige, som skal have gyldighed til næst
kommende påskedag2). Med kongen som vidne i Westminster den 4. 
januar.

Ved selve kongen.
x) brevet står mellem brevene fra 1367, jf. også DRB. III 7 nr. 444-45 og 460. — 

2) 18. april.

3 1367. 13. januar.
Henning Meinerstorp, ridder, og Thomas Stokflet, væbner, erkender in solidum 

at skylde kong Valdemar 4. Atterdag 10 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

Henning Meinerstorp, ridder, og Thomas Stokflet, væbner, til alle, 
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi erkender, at vi 
med sammenlagte hænder og in solidum i sandhed står i skyld og gæld
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til den ophøjede fyrste og herre herr Valdemar, af Guds nåde de Dan
skes, Venders og Goters konge, vor såre kære herre, for ti mark lødigt 
sølv i kølnsk vægt i medfør af en sand gæld, hvilke ti mark vi eller vore 
arvinger fuldt ud på vor tro skal betale på et trygt og sikkert sted uden 
al vægring, forhaling og indsigelse af enhver art til samme vor herre 
kongen eller til hans arvinger og efterfølgere og til hans rige Danmarks 
krone inden næste mortensdag i rede og gangbare sølvpenninge, nemlig 
i groter fra Tours, i gamle sterlinger og i lybske penninge og ikke i 
nogen anden betaling eller med andre værdier. Til vidnesbyrd herom er 
vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1367 på otten
dedagen efter helligtrekongersdag.

[1367. Efter 20. januar]x). 4
Johan v. Hameln og Johan Hoppener går i borgen for en henvendelse fra staden 

Stralsund til rådmandene i Trelleborg angående Henrik Hogedorps gods.
Stralsund Liber memorialis.

Johan v. Hameln og Johan Hoppener går i borgen for en henvendelse 
til rådmændene i Trelleborg angående Henrik Hogedorps gods til 

disposition for hans brødre.
1) indførelsen er den 3. på en side, der er påbegyndt 1367 20. januar og indeholder 
fortegnelse over de borgere i Stralsund, der over for rådet er gået i borgen for korrekt
heden af rådets henvendelse til fremmede stæder i arvesager.

[1367. Efter 20. januar]1). 5
Herman Specht og Rikwin Grammendorp går over for rådet i Stralsund i borgen 

for gods i Simrishamn, der skal inddrives efter Bruno Buks død.
Slralsunds Liber memorialis.

Herman Specht og Rikwin Grammendorp gik over for de herrer 
rådmænd i borgen for det gods, der skal inddrives i Simrishamn 

gennem Johan Hamburg, befuldmægtiget, til disposition for Johan v. 
Zee, vor borger, ved Bruno Buks død, hans afdøde svend, således at der 
ikke skal følge nogen anden påmindelse angående samme gods.
1) indførelsen er den 5. på siden, jf. nr. 4.
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6 1367. 29. januar. Montpellier.
Pave Urban 5. pålægger biskop Frederik af Schwerin at bandlyse biskop 

Mogens af Ribe, hvis biskop Jens’ og kapitlet i Borglums anklager mod ham er 
rigtige.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder Frederik, biskop af Schwerin, hilsen o.s.v.
En ansøgning, der er forelagt os på vor ærværdige broder biskop 

Jens’ og vore elskede sønner kapitlet i Børglums vegne, indeholdt, at 
biskop Mogens af Ribe, som vi i sin tid1) med apostolisk myndighed 
har forflyttet fra kirken i Børglum, som han da forestod, til kirken i 
Ribe, der da var ledig, utilbørligt holder Sejlstrup og adskillige andre 
borge, byer, landsbyer, jorder, indtægter, besiddelser og andre rettig
heder og andet gods i Børglum stift , hvilke dels retmæssigt tilhører 
bispebordet i Børglum dels nævnte Børglum kirke, besat og utilbørligt 
har nægtet og nægter at gengive samme biskop Jens dem, idet han 
oppebærer den indtægt, der hidrører herfra, og at han faktisk har over
draget borgen Sejlstrup, som han tilstår, til en velbyrdig mand fra 
samme egn samt taget og bemægtiget sig den årlige kornydelse og 
andet, som befinder sig på nævnte borg Sejlstrup, og som tilhører 
nævnte biskop Jens som mensalgods, og at han har jaget nævnte biskop 
Jens’ tjenere bort og svigefuldt tillistet sig nævnte kapitels segl og fore
taget mange bedrageriske afhændelser, pantsættelser og andet angående 
nævnte kirke i Børglums gods, og at han har beseglet det med nævnte 
segl uden nævnte kapitels vidende, og at han efter fornævnte forflyttelse 
har taget mange præster og tjenere ved nævnte kirke i Børglum til 
fange, sat dem i fængsel og ladet dem hårdeligt mishandle, og at han 
ikke har været bange for at bedrive meget andet ondt, hvorfor man på 
fornævnte biskop Jens’ og kapitlets vegne ydmygt har bønfaldet os om, 
at vi af apostolisk velvilje vilde værdiges at drage omsorg for dem angå
ende de fornævnte forhold. Idet vi derfor bøjer os for disse bønner, 
pålægger vi Dig, broder, ved vort apostoliske brev, at Du, hvis Du far 
sikker viden om en sådan tilfangetagelse, indespærring og mishandling, 
offentligt og under tilsidesættelse af appel skal erklære nævnte biskop af 
Ribe for bandlyst og drage omsorg for, at han på det bestemteste und
gås al alle, indtil han har ydet en passende fyldestgørelse til dem, der 
har lidt uret, og indtil han fremstiller sig for det apostoliske sæde med
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Dit brev til vidnesburd om absolutionen. Men angående de andre for
hold, skal Du stævne dem, der stævnes bør, og påhøre, hvad der frem
sættes fra begge sider, og under tilsidesættelse af appel afgøre, hvad der 
er ret, enkelt og klart, uden formelig rettergang, idet Du sørger for, at 
alt hvad Du bestemmer, med vor myndighed urokkeligt bliver over
holdt, uanset såvel vor salige forgængers, pave Bonifacius 8.s bestem
melse2), hvori der forordnes, at ingen må stævnes for retten uden for sin 
stad og sit stift undtagen i visse undtagelsestilfælde, og i så tilfælde ikke 
ud over en dagsrejse fra sit stifts grænse, og uanset bestemmelsen3) om 
de to dagsrejser, fastsat på det almindelige koncilium, og alle andre her
imod stridende apostoliske bestemmelser eller uanset, om samme 
biskop af Ribe eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig 
har fået bevilget af det apostoliske sæde, at de ikke kan rammes af inter
dikt, suspension eller bandlysning ved apostolisk brev, som ikke fuld
stændigt og udtrykkeligt og ord til andet omtaler den bevilling. Givet i 
Montpellier, Maguelonne stift, den 29. januar i vort femte år.

1) jf nr. DRB. 111 7 nr. 296. — 2) jf. DRB. 11 9 nr. 231 note 1. — 3) jf. DRB. 11 9 
nr. 234 note 1.

1367. 24. februar. 7
Tord Jakobsen pantsætter to gårde i Ferslev i Fleskum h. til ridderen Niels Vind 

for otte mark sølv.
Original i rigsarkivet.

Tord Jakobsen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at jeg erkender, at jeg i medfør af en retmæssig gælds

forpligtelse i sandhed står i skyld og gæld til den hæderlige mand herr 
Niels Vind, ridder, for otte mark sølv, som fuldt ud skal betales ham 
eller hans arvinger af mig eller mine arvinger til førstkommende Val- 
borgsdag i groter fra Tours, i sterlinger og i lybske penninge, gode og 
gangbare, hvorfor jeg med dette brev pantsætter ham mit gods, nemlig 
mine to gårde i Ferslev i Fleskum herred, hvis indtægter for tiden er ni 
øre og en sjettingsskæppe værd, som har ni øre korn med otte trækdyr i 
virning, og af hvilke Peder Jensen bebor den ene og Peder Tygesen den 
anden, med alle tilliggender til nævnte gods, vådt og tørt, intet undta
get, på det vilkår, at jeg skal have dette gods til min rådighed, og at jeg,
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hvis jeg ikke betaler fornævnte pengesum til ovennævnte St. Valborgs- 
dag, er forpligtet til inden næste kyndelmisse at betale ham en mark 
korn med fornævnte skæppe og mål i afgift af fornævnte gods med den 
yderligere bestemmelse, at hvis nævnte korn og penge ikke betales ham 
til hans terminer i et af de næste tre år — det ske ikke — skal samme 
gods derefter tilfalde herr Niels Vind til evig besiddelse. Men hvis jeg, 
når disse tre år er udløbet, ikke indløser dette gods for oftnævnte penge
sum til Valborgsdag det næste år, skal samme gods med korn, trækdyr 
og alle dets andre rørlige og urørlige tilliggender straks tilfalde samme 
herr Niels til evig og retmæssig besiddelse, som var det skødet og solgt 
på tinge, men alle de indtægter i korn af dette gods, som han oppebærer 
i de fornævnte tre år, skal ikke fradrages i gældens hovedstol. Desuden 
binder jeg mig og mine arvinger til at hjemle ham og hans arvinger 
dette gods i overensstemmelse med, hvad landets love kræver. Til 
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med ridde
ren herr Niels Esgesens. Givet i det Herrens år 1367 på apostlen St. 
Mathias’ dag.

8 [ 1367]1). 9. marts. Westminster.
Kong Edvard 3. af England pålægger Walter Box i Kingston-upon-Hull, som 

på mistanke havde tilfangetaget Osbert Nielsen fra Danmark, men som kongen 
efter anvisning af sit råd har frigivet, at udlevere Osberts gods og lade ham rejse 
tilbage til sit land.

Afskrift i Public Record Office.

Kongen til sin elskede Walter Box i Kingston-upon-Hull hilsen.
. Vi byder Dig, at Du tillader, at der ufortøvet til Osbert Nielsen 

fra Danmark, hvem Du for nylig har anholdt på havet på mistanke, 
som man havde til ham, og hvem Du ved Walter Frost har ladet føre 
frem for os og for vort råd, og hvem vi nu efter indstilling fra nævnte 
råd har løsladt af det fængsel, hvori han i medfør af fornævnte sag blev 
tilbageholdt, frit og ubehæftet bliver udleveret alle hans ejendele og de 
handelsvarer, der på tidspunktet for fornævnte fængsling blev fundet 
hos ham, idet man dog fra rådets side undtog de rimelige udgifter, som 
denne Walter havde pådraget sig i forbindelse med fornævnte rejse til 
os og ved opbevaringen af fornævnte gods, og tillader, at han tillige
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med sine fornævnte ejendele og varer frit og uden nogen hindring kan 
drage til sit fornævnte land. Med kongen som vidne i Westminster den 
9. marts.

1) brevet står i kopibogen mellem brevene fra 1367.

1367. 22. marts. Avignon.
Pave Urban 5. udnævner provsten i Slesvig, dekanen i Schwerin og ærkedegnen i 

Lo ved kirken i Minden til værneherrer for provst Henrik i Bremen.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore elskede sønner provsten ved kirken i Slesvig, dekanen ved 
kirken i Schwerin og ærkedegnen i Lo ved kirken i Minden hilsen og 
apostolisk velsignelse.

Da vi, skønt uværdige, efter herrens bestemmelse ........1), idet dette
brev ingenlunde skal have gyldighed efter tre års forløb. Givet i Avig- 
non den 22. marts i vort femte år.

1) værnebrevet følger de sædvanlige formler, jf. for eks. DRB. 2. rk. I nr. 382.

1367. 24. marts. 10
Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster Jens På af Svenstorp i besiddelse af 

Bbsarp, Åby og Virestad.
1. Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1690/

Kong Valdemars stadfæstelsesbrev givet Jens På af Svenstorp på 
. Bosarp, Åby og Virestad samt en vejrmølle sammesteds, som han 
skulle besidde til evig tid. Givet dagen inden den strålende jomfru St. 

Marias bebudelsesdag 1367.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Kong Valdemars stadfæstelse givet Jens På på at der for en vis sum 
penge var pantsat ham efterfølgende gods og gårde, nemlig 

Bosarp, Åby og Virestad tillige med en vejrmølle sammesteds. Givet 
1367.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.



Nr. 11 24. marts 1367 8

Kong Valdemars stadfæstelsesbrev givet Jens På af Svenstorp vedrø
rende noget gods, som Veste Tubesen og Niels Skytte1) havde 

pantsat til fornævnte Jens På, nemlig Åby, Virestad og en vejrmølle 
sammesteds. Givet 1367.

1) jf. DRB III 7 nr. 164.

11 1367. 24. marts. Visby.
Rådet i Visby beder rådet i Lübeck om at udvirke, at det skib, hvis skipper sidste 

efterår døde i Malmø og som nu skal ligge i havnen i Lübeck, bliver udleveret til 
dets rette ejere, borgere i Visby.

Afskrift af K. H. Karlsson i det svenske rigsarkiv.

Rådmændene i Visby til de hæderværdige og gode mænd, de herrer 
• rådmænd i staden Lübeck, deres elskede venner og velyndere, 
hilsen i bestandig og oprigtig kærlighed.

For nylig — i det nærmest forbigangne efterår — afgik en af vore 
borgere, nemlig Henrik Damman, ved døden i staden Malmø og efter
lod sig et skib, som, efter hvad vi har hørt, er ankommet til Eders havn; 
halvdelen af dette skib tilhører nærværende brevviser Johan Deghen- 
hardi, vor borger, men den resterende halvdel fornævnte Henriks enke, 
som har ægtet en anden mand, nemlig Henrik Belter, vor borger. 
Denne har på sine og sin fornævnte hustrus vegne indsat nævnte Johan 
som sin rette befuldmægtigede angående sin anpart i fornævnte skib, 
idet han giver ham fuldmagt til at handle og undlade at handle angå
ende samme, hvorfor vi indtrængende beder Eder, agtværdige mænd, 
om, at I ved Eders gunst vil vejlede nævnte Johan så han kan erhverve 
og komme i besiddelse af nævnte skib. I kan nære tillid til og have tiltro 
til os, at der efter at nævnte skib er blevet overgivet til ham ikke vil 
følge krav udledet heraf; herom har vi modtaget en passende sikkerhed, 
idet vi ønsker at holde Eder skadesløse i dette. Til vidnesbyrd herom er 
vor stads sekretsigil trykt på bagsiden af dette brev. Givet i det Herrens 
år 1367 dagen før Marie bebudelses dag.

12 1367. 28. marts.
Wulf v. Rixdorf væbner, erklærer, at grev Henrik 2. af Holsten har skyldt ham 

1300 mark lybsk: »deraf har han i løbet af et år betalt mig 200 mark og i
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dette år 250 mark fra fangen Ribbing, endvidere 200 mark og 100 mark 
i klæde af fint tøj, som nu også blev leveret af samme fange«, så at slut- 
gælden nu er 650 mark.

Original i Gottorp Landesarchiv.

1367. 29. marts. 13
Fru Kristine, enke efter Regner, skøder jord i Slaglille til Sorø kloster.
Rejerat i Sorø gavebog.

F|ru Kristine, enke efter Regner, skødede på kong Valdemars retterting 
jordegods i Slaglille i Alsted herred til Vor Frue kloster i Sorø til 
evig besiddelse med al den ret, som hun havde deri, således som Reg

ner, hendes fordum ægtemand, på sit dødsleje testamenterede det til 
samme kloster. I det Herrens år 1367 mandag efter søndagen Lætare.

1367. 4. april. 14
Tue Galen, kongen af Danmarks marsk, kvitterer Peder Knoppe for forvaltnin

gen af borgen Trolleholm (Ostbo h.).
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Tue Galen, ridder, den berømmelige konge af Danmarks marsk, til 
alle, der ser dette brev, hilsen med alles frelser.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at nærværende brev
viser Peder Knoppe på passende måde over for mig fuldt ud har afreg
net og aflagt ret regnskab for alt oppebåret, såvel stort som småt, fra 
den første dag, da jeg valgte eller indsatte ham til at forestå borgen 
Trolleholm, hvorfor jeg såvel på mine arvingers som på mine egne 
vegne erklærer denne og hans arvinger for fuldstændig kvit og fritaget 
for enhver yderligere afregning for samme forvaltning. Til vidnesbyrd 
om denne anerkendelse og erklæring er mit segl hængt under dette brev. 
Skrevet i det Herrens år 1367 passionssøndag.
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15 1367. 7. april.
Rådet i Lübeck meddeler Winrich v. Kniprode, højmester for den tyske orden, at 

de endnu ikke har taget endelig stilling til forslaget om et forbund mellem Hanse- 
stædeme og Preussen, og at Alard, notar hos rådmandene i Stralsund, er rejst til 
kongen af Danmark for at aftale en termin for forhandlinger mellem kongen og 
højmesteren.

Afskrift i Lübeck.

Rådmændene i staden Lübeck til den høje og fremragende herre herr 
Winrich, højmester for de herrer Kristi riddere af St. Maries tyske 

hus i Jerusalem, deres særlige og oprigtige velynder, med redebon vilje 
til kærlig tjenstvillighed, i forbindtlighed og ærbødighed.

Med dette brev meddeler vi Eders højhed, at vi ret har forstået den 
opgave, som herr Alard, protonotar hos rådmændene i Stralsund, har 
faet overdraget af Eder og i Eders navn har overbragt os, hvorom vi 
også har modtaget et andet brev1) fra stæderne i Eders land Preussen, 
nemlig om at indgå en indbyrdes forpligtelse og et søfartsforbund mel
lem mændene i Eders nævnte land Preussen på den ene side og søstæ- 
derne og os på den anden, og i den anledning underretter vi med dette 
brev Eder om, ærværdige herre, at vi i øjeblikket ikke har kunnet 
give Eder en klar besked i den sag, men I skal vide, at fornævnte herr 
Alard frivilligt har påtaget sig den byrde at foretage en rejse til de Dan
skes herre konge for at aftale forhandlinger mellem Eder og kongen med 
det formål at prøve, om denne sag kan bilægges i venskabelighed fra 
begge sider, således som de nævnte rådmænd i Stralsund — som vi tror 
— allerede har tilskrevet Eder. Derfor agter vi i mellemtiden at have 
overvejelser, føre rådslagninger og drøftelser med andre stæder; og vi 
vil under forhandlingerne mellem Eder og kongen — hvis og når de 
holdes — mødes med Eder eller Eders udsendinge og vil så tilstille Eder 
et endeligt og klart svar i herr Alards fornævnte ærinde, idet I uden 
betænkeligheder skal vide, at alt, hvad vi under forbehold af vor ære og 
vor formåen kan gøre for at være Eder til behag og føje os efter Eders 
vilje, det vil vi velvilligt føre ud i livet. Den almægtige Gud bevare 
Eders ærværdige person, vor velynder og ven, i heldbringende og lange 
tider. Givet i det Herrens år 1367 onsdagen efter søndagen Judica 
under vort segl.

1) kendes ikke.
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1367. 12.*) april. Ålborg byting. 16
Rådmand og øvrige bymand i Ålborg bevidner, at Oluf Mikkelsen har solgt sin 

gård i Vor Frue sogn til Jens Pedersen.
Original i rigsarkivet.

Rådmændene og de øvrige bymænd i Aalborg til alle, der ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1367 
fremstod Oluf Mikkelsen personligt for os og mange andre troværdige 
mænd på vort sidste Aalborg ting før påske og solgte og oplod frit til 
nærværende brevviser Jens Pedersen, vor medborger, sin gård på den 
østlige åbred i Vor Frue sogn, i hvilken samme Jens selv bor, med det 
tilhørende grundstykke og alle samme gårds tilliggender, at besidde 
med rette evindelig, idet fornævnte Oluf Mikkelsen samtidig forpligtige 
sig og sine arvinger til at frigøre og hjemle fornævnte Jens og hans 
arvinger omtalte gård for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd 
herom har vi ladet vort bysegl hænge under dette brev. Givet oven
nævnte år og dag.

1) mandag var tingdag i Ålborg, og da påskedag i 1367 faldt den 18. april, bliver 
sidste tingdag før påske den 12. april.

1367. 23. april. 17
Jens Nielsen af Kragerup sælger sit gods i Sæby til Mads Sod.
Original i den arnamagnaanske Samling.

Jens Nielsen af Kragerup, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen 
med Gud.
I skal vide, nulevende og fremtidige, at jeg på lovlig vis har solgt den 

gode og hæderværdige mand Mads kaldet Sod mit gods i Sæby i Vol- 
borg herred, nemlig 4 1/2 øre skyldjord med alt rørligt og urørligt, vådt 
og tørt, der ligger til samme gods, hvorpå Tyge kaldet Gad og Peder 
Tygesen nu bor, hvilket gods jeg har erhvervet og faet ved arveret efter 
min broder Niels Grubbes død. Jeg forpligter med dette brev mig og 
mine arvinger til fuldt ud at hjemle fornævnte mand Mads eller hans 
arvinger dette gods frit for ethvert krav i overensstemmelse med landets
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love. Jeg erkender, at jeg med retsvirkning har oppebåret betalingen og 
værdien for dette gods af samme Mads. Til vidnesbyrd herom er mit 
segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd 
Bent Jensen, Sjunde Jensen, brødre, Bo Dårevend, Gyncelin Gyncike- 
sen og Klaus Gyncikesen. Givet i det Herrens år 1367 på martyren St. 
Georgs dag.

18 1367. 4. maj.
Oluf Lunge skøder sit gods i Majbølle til Absalon Mogensen.
Eline Gøyes jordebog ("1552/

Et brev, at Oluf Lunge mod betaling skøder Absalon Mogensen alt sit 
| gods i Majbølle, som han fik med sin hustru, undtagen den gård, 
Bo Steger bor i. Givet tirsdagen inden dagen for St. Johannes foran den 

latinske port i 1367.

19 1367. 7. maj.
Anders Jakobsen af Sjorup pantsætter 22 boder i Falsterbo, to gårde i Vircke og 

Håstenslov og en vindmølle i Vdstra Virestad til Lybbert Bokhorn, bymand i Lund, 
for 45 mark sølv.

Original i Stralsundarkivet.

Anders Jakobsen af Sjorup til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
21 med Gud.

Det være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg erkender, 
at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den ærværdige og gode mand, 
nærværende brevviser Lybbert Bukhorn, bymand i Lund, for 45 mark 
lødigt sølv i gode og gængse lybske sterlinger,1 som fuldt ud skal udre
des ham eller hans sande arvinger af mig eller mine arvinger i rede 
penge og ikke i nogen anden værdi til næstkommende juleaftensdag. 
For disse 45 mark pantsætter jeg med dette brev samme Lybbert alt mit 
gods i byen Falsterbo, nemlig mine 22 boder ved kirkegården samme
steds, og mine 2 gårde, den ene i Vircke, hvorpå Peder Låle bor, og den 
anden i Håstenslov, hvorpå Svend Torkilsmåg bor, sammen med en 
vindmølle ved Våstra Virestad, af hvilken mølle der skal yder seks
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pund korn, med alle tilliggender til samme gods, tørt og vådt, rørligt og 
urørligt, slet intet undtaget, på det vilkår, at hvis fornævnte pengesum 
ikke betales til fornævnte termin, da forpligter jeg mig og mine arvinger 
til at oplade og skøde ham eller hans arvinger fornævnte gods til evig og 
retmæssig besiddelse, og jeg binder mig med dette brev til at hjemle og 
fri ham dette gods for krav fra hvem som helst, således at samme Lyb- 
bert Bukhorn fuldt ud skal oppebære frugterne, indtægterne og afgifter
ne af godset for det kommende år, uden at de må fradrages i gældens 
hovedstol. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev 
tillige med seglene tilhørende de gode mænd Esger Brok, væbner, 
Henrik Hermansen, møntmester i Lund, Gerekin Særginsen, borger 
sammesteds, og Morten Pedersen, væbner. Givet i det Herrens år 1367 
første fredag efter den dag, da det hellige kors blev fundet.

1) i lybsk sterling = 3 lybske penninge.

1367. 8. maj. Lübeck. 20
Rådet i Lübeck giver Johan v. Helle, præst (i Slesvig stift), frit lejde til at rejse 

til °S fra Lübeck, indtil striden mellem ham og rådet er bragt til afslutning af de 
af paven udpegede dommere.1)

Koncept i Lübeckarkivet.

1) ff. DRB III 6 nr. 217 note 1.

1367. 8. maj. Lübeck. 21
Notarialvidne om, at rådet i Lübeck har bemyndiget Henrik Koesfeld, kannik i 

Hamburg, og Heyne Hoyers, borgmester sammesteds, til at yde Johan v. Helle, præst 
i Slesvig stift, garanti for det af Lübeck bevilgede frie lejde.

Original i Lübeckarkivet.

1367. 21. maj. (Lübeck). 22
Johan Castorp, (borger i Lübeck), skænker i sit testamente bl.a. 20 mark lybsk 

til »Rotger, søn af min farbroder Gerhard Castorp og født i Lund«, hvis 
han bliver præst.

Original i Lübeckarkivet.
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23 1367. 22. maj.
Esger Jensen Hagel oplader til kong Valdemar 4. Atterdag det gods i Bodum 

og Ydby, der blev pantsat til ham af biskop Mogens af Børglum.
Original i rigsarkivet.

Esger Jensen kaldet Hagel til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
I med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg god
villigt, uden tvang, uden hverken at være sat i stok eller lagt i lænker 
frit har afstået til den berømmelige fyrste og mægtige herre herr Valde
mar, af Guds nåde de Danskes, Goters og Venders konge, alt det gods i 
sognene Bodum og Ydby i Thy, som blev pantsat mig ved åbent 
brev1) af herr Mogens, af Guds nåde dengang biskop af Børglum, med 
alle rettigheder, som jeg indtil denne dag har haft med hensyn til 
nævnte gods, og at jeg på venskabelig vis har ladet medfølge det nævnte 
åbne brev, der blev givet mig på nævnte gods, beseglet med såvel 
Vestervig kapitels segl som med samme Mogens’ segl, af Guds nåde 
dengang biskop sammesteds. Til vidnesbyrd herom har jeg ladet mit 
segl hænge under dette brev tillige med seglene tilhørende de gode 
mænd, nemlig herr Niels Jensen kaldet Mus, Ivar Ivarsen, Ivar Peder
sen, Mogens Maltesen, Esger Hedesen og Peder Munk. Givet i det Her
rens år 1367 lørdagen før Kristi himmelfartsdag.

1) jf. DRB. III 6 nr. 34.

24 1367. 23. maj.
Peder Munk af Holbæk, ridder, skøder alt sit gods i Norrewind og Skævlund til 

kong Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

Peder Munk af Holbæk, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

I skal vide, at jeg til den stormægtige fyrste, min såre kære herre 
herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, 
og til Danmarks riges krone med fuld og evig besiddelsesret har solgt , 
afhændet og skødet alt mit nedennævnte gods, nemlig en gård i Norre
wind, hvorpå Peder Rask bor og hvis afgifter årligt svarer til en mark
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korn; på den er der også en mark korn og to stykker kvæg i virning; 
fremdeles sammesteds en gård, hvorpå Sofi bor, med otte ørtug korn i 
afgift og otte ørtug og to hopper i virning; fremdeles et landbosted sam
mesteds, hvorpå Stålbug bor og hvis afgifter svarer til en værdi af en 
skilling grot; fremdeles i Skævlund en gård med seks ørtug korn i afgif
ter og seks ørtug korn i virning, med agre, enge, græsgange, skove, 
vandløb og alle andre tilliggender til fornævnte gods fra gammel tid af, 
tørt og vådt, rørligt og urørligt, intet undtaget. Af den grund anerken
der jeg fuldt ud at have modtaget fuld betaling for alt det fornævnte 
gods efter mit ønske af min samme herre kong Valdemar, og jeg binder 
mig og mine arvinger til at hjemle samme min herre Valdemar, hans 
arvinger og efterfølgere og Danmarks riges krone alt det nævnte gods 
med alle tilliggender dertil og at fri det fra krav fra hvem som helst. Til 
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med 
seglene tilhørende herr Niels Jakobsen, provst i Lund, de herrer Valde
mar Sappi, Kristian Vendelbo, Niels Torstensen, riddere, Esbern Niel
sen, Mikkel Nielsen, kaldet Krabbe, og Niels Munk. Givet i det Her
rens år 1367 søndagen før St. Urbans dag.

1367. 23. maj. 25
Esger Krog skøder sin hovedgård Morup og alt sit andet gods i Bedsted sogn til 

kong Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

Esger Krog, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
I Gud.

Alle, såvel efterfølgende som nulevende, skal vide, at jeg til den stor
mægtige fyrste, min såre kære herre herr Valdemar, de Danskes, Ven
ders og Goters konge, med fuld og evig besiddelsesret har solgt, skødet 
og afhændet alt mit nedennævnte gods, og at jeg på alle måder har 
modtaget fuld betaling efter mit ønske for samme gods, nemlig min 
hovedgård Morup i Bedsted sogn, et møllested, som hører til samme 
gård, med dam og damsbånd og med fiskevande, fremdeles i samme 
landsby seks tofter, kaldet »landbostavne«, af hvilket gods der ydedes ti 
pund korn årligt i landgilde og af hver landbo seks dages arbejde, fire 
gæs og fire høns, fremdeles i samme landsby to brydegårde, kaldet
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»brydestavne«, som hver ydede seks pund korn, fremdeles sammesteds 
to brydegårde, som samme herr Esger købte af den herre provst i 
Vestervig, af hvilke der ydedes tyve pund korn, fremdeles i Bedsted en 
gård, hvorpå Staldsvend boede, af hvilken der ydedes seksten pund 
korn, fremdeles sammesteds en gård, hvorpå Mogens Skomager boede, 
af hvilken der ydedes otte pund korn, med et landbosted, af hvilket der 
ydedes et pund korn, fremdeles sammesteds en gård, hvorpå Tyge Ful 
boede, med fire pund korn i afgift, fremdeles sammesteds en gård, 
hvorpå Mads bor, af hvilken der ydes fire pund korn, fremdeles samme
steds en gård, hvorpå Niels Moth boede, af hvilken der ydedes ni pund 
korn, fremdeles sammesteds en gård, hvorpå Mogens Skomager boede, 
af hvilken der ydedes et pund korn, fremdeles sammesteds en gårdsæde
toft nær kirken, af hvilken der ydedes fem ørtug korn, fremdeles en gård 
ved Hvidbjergbro, hvorpå Spathehale boede, af hvilken der ydedes fire 
pund korn, med agre, enge, græsgange, vandløb, fiskevande og alle 
andre tilliggender til alt det fornævnte gods, tørt og vådt, rørligt og 
urørligt, intet undtaget. Af den grund forpligter jeg mig og mine arvin
ger til at hjemle, frigøre og fri min fornævnte herre kongen og Dan
marks riges krone alt det fornævnte gods for krav fra hvem som helst, 
med alle ovennævnte tilliggender til dette gods. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl hængt under dette brev tillige med seglene tilhørende de 
velbyrdige mænd, de herrer Niels Jakobsen, provst i Lund, og Jens, 
provst i Viborg, Henning Podebusk, Valdemar Sappi, Peder Munk af 
Holbæk, Kristian Vendelbo og Lyder Gesow, riddere, Esbern Nielsen, 
Mikkel Nielsen, kaldet Krabbe, Tyge Skammelsen og Esger Krog, min 
søn. Givet i det Herrens år 1367 søndagen før St. Urbans dag.

26 1367. 23. maj. Skive.
Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Esger Krog på hans retterting har skø

det sin hovedgård Morup og alt sit andet gods i Bedsted sogn til ham.
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 i det Herrens år 1367 søndagen før St. Urbans dag 
mødte personligt på vort retterting i Skive herr Esger Krog, ridder, og
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solgte, skødede og afhændede med fuld og evig besiddelsesret til os og 
Danmarks riges krone alt sit nedennævnte gods, nemlig sin hovedgård 
Morup i Bedsted sogn, et møllested, som hører til samme gård, med 
dam og damsbånd og med fiskedamme, fremdeles i samme by seks tof
ter, kaldet »landbostavne«, af hvilket gods der ydedes ti pund korn 
årligt i landgilde og af hver landbo seks dages arbejde, fire gæs og fire 
høns, fremdeles i samme by to brydegårde, kaldet »brydestavne«, som 
hver ydede seks pund korn, fremdeles sammesteds to brydegårde, som 
samme herr Esger købte af den herre provst i Vestervig, af hvilke der 
ydedes tyve pund korn årligt, fremdeles i Bedsted en gård, hvorpå 
Staldsvend boede, af hvilken der ydedes seksten pund korn, fremdeles 
sammesteds en gård, hvorpå Mogens Skomager boede, af hvilken der 
ydedes otte pund korn, med et landbosted, kaldet »landbostavn«, af 
hvilket der ydedes et pund korn, fremdeles sammesteds en gård, hvorpå 
Tyge Ful boede, med fire pund korn i afgift, fremdeles sammesteds en 
gård, hvorpå Mads bor, af hvilken der ydes fire pund korn, fremdeles 
sammesteds en gård, hvorpå Niels Moth boede, af hvilken der ydedes 
ni pund korn, fremdeles sammesteds en gård, hvorpå Mogens Skoma
ger boede, af hvilken der ydedes et pund korn, fremdeles sammesteds 
en gårdsædetoft nær kirken, af hvilken der ydedes fem ørtug korn årligt, 
fremdeles en gård nærved Hvidbjergbro, hvorpå Spathehale boede, af 
hvilken der ydedes fire pund korn årligt, med agre, enge, græsgange, 
vandløb, fiskevande og alle andre tilliggender til alt det fornævnte gods, 
tørt og vådt, rørligt og urørligt, intet undtaget. Han anerkendte på alle 
måder at have modtaget fuld betaling af os for alt det fornævnte gods 
efter sit ønske og forpligtede sig og sine arvinger til at hjemle og fri os, 
vore arvinger og efterfølgere og Danmarks riges krone alt det nævnte 
gods med alle tilliggender til dette gods for krav fra hvem som helst. 
Givet under vort segl ovennævnte år, dag og sted med Esbern Nielsen, 
vor justitiar, herr Niels Jakobsen, provst i Lund, Jens, provst i Viborg, 
Henning Podebusk, Valdemar Sappi, Peder Munk af Holbæk, Kristian 
Vendelbo, Lyder Gesow, riddere, Mikkel Nielsen, kaldet Krabbe, og 
Tyge Skammelsen, væbnere, som vidner, hvis segl til større vished og 
sikkerhed om denne sag er hængt under dette brev.

3. rk. 8. bd. — 2
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27 1367. 25. maj. Viborg.
Kong Valdemar 4. Atterdag giver Anders Skytte, borger i Viborg, låsebrev på en 

gård i St. Hans sogn sammesteds.
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 i kraft af de betingelser, som på Eders ting er aftalt 
parterne imellem tildømmer nærværende brevviser Anders Skytte, 
borger i Viborg, en gård i St. Hans sogn sammesteds, hvor Hinze 
Meyne fordum boede, til evig og retmæssig besiddelse med alle samme 
gårds rørlige og urørlige tilliggender, hvilken gård var pantsat til ham i 
form af forved af Hille, Henze Rothewalds enke, for 24 mark sølv på 
tinge og ikke indløst til den aftalte termin, dernæst på tre ting lyst til 
indløsning og ikke indløst, men tildømt ham ved vore fire breve, hvorpå 
han også ved fire gode mænd er lovligt indført i håndgribelig besiddelse 
af den, uden at der er taget breve, som strider herimod; og vi lægger 
evig tielse på denne sag. Givet under vort segl i Viborg i det Herrens år 
1367 på St. Urbans dag med Esbern Nielsen som vidne.

28 1367. 25. maj.
Radet i Roskilde erklærer over for rådet i Rostock, at Jens Gerikesen, forhen 

foged hos kong Valdemar 4. Atterdag, i 1363 på kongens vegne oppebar 12 skil
ling grot i leje af Emelrik, bymand i Næstved, for et grundstykke i Skanør, som 
tilhørte Herman Lordenbeke, borger i Rostock.

Original i Rostockarkivet.

I hæderværdige og forstandige herrer, I herrer borgmestre og råd- 
mænd i staden Rostock.

Vi rådmænd i Roskilde sender Eder, høviske herrer, vor inderligste 
hilsen af hele vort hjertes kærlighed og erklærer desuden med dette 
brev, at de troværdige og gode mænd Mogens Ingvarsen og Gødike 
Thomsen, vore medrådmænd, var til stede i vor nærværelse og rets
gyldigt, under ed og med oprakte hænder erklærede, at en bymand i 
Kalundborg ved navn Jens Gerikesen, dengang foged for vor høje herre 
herr kong Valdemar, i det Herrens år 1363 overlod en mand ved navn
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Emelrik, bymand i Næstved, en grund til en bod i leje, beliggende mel
lem klædeskærernes boder i Skanør — hvilken grund tilhørte Herman 
Lordenbeke, borger i Rostock — for 12 skilling grot, og at samme Jens 
Gerikesen med omhu oppebar de fornævnte 12 skilling af nævnte Emel
rik til vor ovennævnte herre konges brug. Givet i det Herrens år 1367 
på St. Urbans dag under vor stads segl, der er påtrykt bagsiden.

1367. 26. maj. Thy bygdeting. 29
Tingvidne af Thy bygdeting, at ridderen Bo Høg med sin hustru Sofies samtykke 

har skødet alt deres gods i Hassing og Hundborg herreder til Ivar Pedersen, foged i 
Thy, som har modtaget skødet på kong Valdemars vegne til afvikling af Bo Høgs 
gæld til kongen.

Original i rigsarkivet.

Tole, provst i Vestervig, Niels Jensen kaldet Mus, Niels Vind, rid
dere, Ivar, provst i Thy, Ove, præst i Thisted, Ivar Ivarsen, Esger 
Jensen kaldet Hagel, Anders Terkelsen kaldet Buk og Niels Pape, til 

alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 

1367 dagen før Kristi himmelfartsdag gav den velbyrdige mand herr Bo 
kaldet Høg, ridder, tillige med sin elskede hustru fru Sofie, datter af 
herr Esger Frost, ridder, personligt møde på det fælles ting i Thy, kal
det »bygdeting«, for os og flere andre troværdige mænd, som da var til 
stede på samme ting, og skødede frit af god vilje og med samtykke (af 
sin hustru) sit gods i Hassing herred som evig og retmæssig besiddelse 
til Ivar Pedersen, foged i Thy, som optrådte på den berømmelige fyrste 
og stormægtige herre Valdemars, de Danskes konges, og på Danmarks 
riges krones vegne og i disses navn, nemlig sin hovedgård, kaldet 
Ørum, og alt hans øvrige gods i Ørum sogn samt hans gods i Hund
borg herred, nemlig i Skjoldborg sogn to gårde med otte pund korn i 
afgift, fremdeles i Tilsted sogn to gårde med femten pund korn i afgift, 
fremdeles i Thisted sogn en gård med fire pund korn i afgift, fremdeles i 
Vang sogn tre gårde med to læster og to pund korn i afgift, fremdeles i 
Torup sogn tre gårde med to læster og tre pund korn i afgift, fremdeles i 
Hundborg sogn en gård med fire pund korn i afgift, fremdeles i Sjørring 
sogn en gård med fire pund korn i afgift og to øde gårde sammesteds,
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forhen med seksten pund korn i afgift, hvilket gods er såvel fædrene som 
mødrene og købegods, med alle dettes tilliggender, rørligt og urørligt, 
tørt og vådt, intet undtaget, (og hvilket han skødede) til gengæld for en 
lovlig gæld, hvori han stod til fornævnte herr Valdemar, de Danskes 
konge, og til nævnte Danmarks riges krone ved sit åbne brev1), medbe- 
seglet af hans velbyrdige medlovere, nemlig de herrer Niels Esgesen, 
Ebbe Strangesen, riddere, og Gunne Jensen, væbner, hvis segl er hængt 
under nævnte brev. Han erkendte på nævnte ting, at han i alle måder 
havde modtaget fuld og passende betaling af den nævnte herre konge 
for ovennævnte gods. Desuden forpligtede han sig på ovennævnte ting 
bestemt til at overdrage sin elskede hustru alt sit gods i Harsyssel til 
erstatning for samme Sofies fædrene og mødrene gods i Thy, som sam
me herr Bo som forud nævnt udlagde til den oftnævnte herre konge for 
den lovlige gæld. Endvidere bandt han med dette brev sig og sine rette 
arvinger til at frigøre og hjemle samme herre, de Danskes konge, alt det 
ovennævnte gods fra krav hvem som helst, fødte og ufødte. Til vidnes
byrd har vi ladet vore segl hænge undet dette brev. Givet ovennævnte 
år, dag og sted.

i) kendes ikke.

30 1367. 27. maj.
Rådet i Næstved erklærer over for rådet i Rostock, at Jens Gerikesen, forhen 

foged hos kong Valdemar 4. Atterdag, i 1363 oppebar 12 skilling grot i leje af 
Emelrik, bymand i Næstved, for et grundstykke i Skanør, som tilhørte Herman 
Lordenbeke, borger i Rostock.

Original i Rostockarkivet.

Vi rådmænd i Næstved hilser Eder, hæderværdige og forstandige 
herrer borgmestre og rådmænd i staden Rostock inderligt og tjenst
villigt, idet vi erklærer over for Eder, agtværdige herrer, og med dette 

brev aflægger vidnesbyrd om, at de troværdige og gode mænd Henneke 
Hvid og Morten Olufsen, vore medrådmænd, var til stede for os og 
under ed med oprakte hænder aflagde vidnesbyrd om, at en bymand i 
Kalundborg ved navn Jens Gerikesen, dengang foged i Skanør for den 
stormægtige fyrste herr Valdemar, vor konge, overlod en bymand i 
Næstved ved navn Emelrik en grund til en bod i leje, beliggende mel-
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lem klædeskærernes boder i Skanør — hvilken grund tilhørte Herman 
Lordenbeke, borger i Rostock — for 12 skilling grot, og at samme Jens 
Gerikesen fuldt ud oppebar de fornævnte 12 skilling grot af nævnte 
Emelrik til vor ovennævnte herre konges brug. Givet i et Herrens år 
1367 Kristi himmelfartsdag under vor stads segl, der er påtrykt bag
siden.

1367. [Efter] 30. maj. Rostock. 31
Reces af hansedagen i Rostock.
Afskrift i Hanserecesserne.

Idet Herrens år 1367 søndagen efter Kristi himmelfartsdag forsamle
des de herrer rådmænd fra søstæderne i Rostock...
<i> ........
<2> Dernæst sendte stæderne Alard til højmesteren og til Preussens 

stæder med akkreditivbrev for at berette om sit hverv, som han på deres 
vegne efter stædernes henstilling havde udført hos kongen af Dan
mark2), nemlig at denne konge af Danmark har godkendt at holde en 
dagtingning med Preusserne i Stralsund til førstkommende St. Hans 
dag for at rejse krav over for dem og for at yde dem erstatning, hvis han 
skylder noget,, og modtage det tilsvarende af dem i overensstemmelse 
med stædernes råd. Men hvis de fra Preussen afslår at gå ind på disse 
forhandlinger med kongen, skal dog nævnte herr Alard indvirke sådan 
på dem, at de sørger for at sende befuldmægtigede udsendinge til den 
fastsatte dag for at forhandle med søstæderne om, hvad der er til gavn. 
Fremdeles skal han sige højmesteren og Preussens stæder, at disse stæ
der under alle omstændigheder vil forblive i hanseforbundet og ikke 
skille sig ud fra fællesskabet, når blot man vedtager det, som kan bæres, 
og hvorved de kan bevare deres ære. Fremdeles skal han meddele dem, 
at kongen og hans folk efter den tid, da herr Alard var i Preussen, har 
påført dem og deres borgere alvorlige og tunge tab ved at fratage dem 
skibe og gods. Fremdeles skal herr Alard forblive i Preussen, indtil for
handlingerne med dem fra Preussen, dem fra Kampen og Zuiderzee er 
afsluttet.
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<3> Derfor skal enhver stad i mellemtiden overlægge i sit råd, og 
skal så komme til den nævnte nærforestående dag med fuldmagt angå
ende dette: om måske stæderne3) kan blive enige om og være indforstå
et i sammen med dem fra Preussen og dem fra omkring Zuiderzee — 
hvis de sender udsendinge — at de alle vil undgå Danmark og ikke føre 
gods til det land, og ligeledes om Skånerejserne, om de skal fortsætte 
dem eller ikke. På samme måde skal enhver komme med udtømmende 
svar angående sejlads og om ethvert forhold, som kan være til gavn.

<4> ........ 4)
<5> Fremdeles bestemte stæderne, at ingen søstad i mellemtiden, 

nemlig fra nu af og indtil St. Hans, må give tilladelse til nogen til at 
udføre stål eller våben eller bryggekedler til Danmark eller Norge.

<6> .........5)
i) § i handler om, at Hamburg og Kolberg har meldt afbud på grund af fjenders 

angreb. — 2) jf. nr. 15. — 3) de vendiske. — 4) § 4 fastslår, at hver hansestad skal 
opfylde sine forpligtelser mod en anden hansestad. — 5) § 6 fastslår, at tvivlsspørgsmål 
i forbindelse med hansedagen 1366 17. december, DRB. III 7 nr. 464, skal henskydes 
til næste hansedag.

32 1367. 3. juni.
Bo Høg, ridder, erklærer, at han og hans hustru Sofie på Thy bygdeting har 

skødet alt deres gods i Hassing og Hundborg herreder til kong Valdemar og lover 
på kongens forlangende at gentage skødningen på Viborg landsting.

Original i rigsarkivet.

Bo, kaldet Høg, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg erkender, at jeg 
sammen med min elskede hustru Sofie, datter af ridderen herr Esger 
Frost, med min gode vilje og med min hustrus samtykke frit har skødet 
mit gods i Hassing herred til den berømmelige fyrste og stormægtige 
herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, og til Danmarks 
riges krone til evig og retmæssig besiddelse, nemlig min hovedgård, 
kaldet Ørum, og alt mit andet gods i samme Ørum sogn samt mit gods 
i Hundborg herred, nemlig i Skjoldborg sogn to gårde med otte pund 
korn i afgift, fremdeles i Tilsted sogn to gårde med femten pund korn i 
afgift, fremdeles i Thisted sogn en gård med fire pund korn i afgift, 
fremdeles i Vang sogn tre gårde med to læster og to pund korn i afgift,
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fremdeles i Torup sogn tre gårde med to læster og tre pund korn i afgift, 
fremdeles i Hundborg sogn en gård med fire pund korn i afgift, fremde
les i Sjørring sogn en gård med fire pund korn i afgift og to øde gårde i 
samme sogn, forhen med seksten pund korn i afgift, hvilket gods er min 
hustrus fædrene og mødrene gods og købegods, med alle dettes tillig
gender, nemlig agre, enge, græsgange, fiskevande, rørligt og urørligt, 
tørt og vådt, nært og fjernt, intet undtaget, (og som jeg har skødet) til 
gengæld for en lovlig gæld, hvori jeg i sandhed stod til samme herr Val
demar, de Danskes konge, og til Danmarks riges nævnte krone, ved mit 
åbne brev, medbeseglet af mine velbyrdige medlevere, nemlig de herrer 
Niels Esgesen og Ebbe Strangesen, riddere, og Gunne Jensen, væbner, 
hvis segl er hængt under nævnte brev, således som jeg tidligere på 
fællestinget i Thy , kaldet »bygdeting«, har skødet alt det ovennævnte 
til Ivar Pedersen på nævnte herr kongens og ovennævnte Danmarks 
krones vegne1). Desuden erkender jeg på alle måder at have oppebåret 
fuld og passende betaling af nævnte herre kong Valdemar for oven
nævnte gods. Fremdeles forpligter jeg mig bestemt til at overdrage min 
elskede hustru Sofie alt mit gods i Harsyssel til erstatning for det hende 
med retmæssig arvs adkomst tilhørende fædrene og mødrene gods i 
Thy, som jeg som ovenfor nævnt overdrog oftnævnte herre konge for 
den lovlige gæld. Fremdeles så snart jeg med en halv måneds varsel af 
den herre konge selv eller af Ivar Pedersen eller af en velbyrdig mand 
på samme herre konges vegne bliver opfordret til at foretage en lovfor
melig skødning af nævnte gods på Viborg landsting, på samme måde 
som jeg lovligt og rigtigt ved mit åbne brev under overholdelse af alle 
retsregler har foretaget skødningen af godset på bygdetinget i Thy, 
(skal jeg gøre dette); hvis jeg ikke gør det når jeg er blevet opfordret 
dertil, forpligter jeg mig, min hustru og mine arvinger til at holde ham 
fuldt ud skadesløs for ethvert tab, hvis han måtte pådrage sig noget — 
det ske ikke — idet jeg binder mig og mine rette arvinger med dette 
brev til ganske at frigøre og hjemle samme herre konge Valdemar og 
hans rette arvinger og Danmarks riges ovennævnte krone alt det oven
nævnte gods mod krav fra hvem som helst, nuværende og fremtidige. 
Til vidnesbyrd herom er seglene tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig 
herr Tole, provst i Vestervig, og herr Niels Jensen, kaldet Mus, ridder, 
Ivar Ivarsen, Ivar Pedersen og Niels Pape, tillige med mit eget segl 
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1367 søndagen før pinse.

1) jf. nr. 29.
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33 1367. 6. juni. Avignon
Elias, dominikaner (og pavelig pønitentiar), eftergiver nonnerne i Dalum 40 

dage af den dem pålagte kirkebod.
Notits hos Hamsfort.

Den 6. juni i Avignon eftergiver Elias, dominikanernes generalmagi
ster og pavelig pønitentiar, nonnerne i Dalum 40 dage af den dem 
pålagte kirkebod.

34 1367. 8. juni.
Biskop Mogens af Ribe tilstår Niels Krog, kannik i Ribe, den årlige landgilde 

af Ribekirkens gård i Henne.
Original i rigsarkivet.

Mogens, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Ribe, til 
alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi på grund af de vanskelige opgaver og 
de udlæg, som vor elskede herr Niels Krog, vor kannik i Ribe, for vor 
og vor fornævnte Ribe kirkes skyld har påtaget sig og foretaget og i 
fremtiden kan og skal påtage sig og foretage, med enstemmigt samtykke 
af vort elskede kapitel, har tilstået og frit har overladt ham hele den 
årlige landgilde, der hidrører fra vor kirkes gård i Henne i Varde syssel, 
nemlig otte mark sølv hvert år eller mere, hvis den årlige landgilde i 
tidens løb skulde stige, og disse otte mark sølv eller denne årlige land
gilde skal den, som for tiden bebor nævnte gård, eller den eller de andre 
som i tidernes løb kommer til at bebo denne gård, betale førberørte herr 
Niels hvert år i to terminer, nemlig halvdelen af den årlige landgilde til 
St. Hansdag og den resterende halvdel til apostlen St. Andreas’ dag. Vi 
vil, at dette brev skal stå ved magt, indtil vi eller vor efterfølger eller 
vort elskede kapitel giver fornævnte herr Niels et sikkert kirkeligt bene
ficium i vor nævnte Ribe kirke ved provision, hvis årlige indtægter sva
rer til nævnte gårds ovennævnte årlige landgilde eller endogså oversti
ger denne landgilde. Hverken vi eller nogen som helst af vore efterføl
gere eller vort kapitel må på nogen som helst måde i fremtiden hindre 
samme herr Niels i at inddrive, kræve og oppebære denne årlige land
gilde, som ovenfor nævnt, til ovennævnte terminer og i frit at anvende
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dem til eget brug uden på nogen måde at skulle aflægge regnskab eller 
foretage afregning over for os, vore efterfølgere eller vort kapitel. Til 
vidnesbyrd om alt dette er vort segl tillige med vort fornævnte Ribe 
kapitels segl hængt under dette brev. Givet i Ribe i det Herrens år 1367 
tirsdagen efter pinse.

1367. 16. juni. 35
Niels Stigsen af Ris, ridder, skøder to brydegårde i Vetterslev til fru Helene, 

enke efter ridderen Evert Moltke.
Original i rigsarkivet.

Niels Stigsen af Ris, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg har tilskødet nærvæ
rende brevviser, den velbyrdige og hæderlige frue, fru Helene, enke 
efter ridderen Evert Moltke — god ihukommelse — to brydegårde i 
Vetterslev, tilhørende mig ved arveret efter min moders død, hvortil 
hører seks ørtug skyldjord, med alle deres tilliggender, agre, enge, 
skove, græsgange, fiskevande, tørt og vådt, rørligt og urørligt, intet 
undtaget, at besidde med evig ret, idet jeg forpligter mig eller mine 
arvinger til at hjemle hende eller hendes arvinger nævnte gårde med 
alle deres tilliggender fri for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl tillige med segl tilhørende de velbyrdige herrer, nem
lig Oluf Bjørnsen, Oluf Lunge, riddere, Albert Moltke, Asser Skæv, 
Sune Jakobsen og Bo Torbensen, hængt under dette brev. Givet i det 
Herrens år 1367 på abbeden St. Vilhelms dag.

1367. 24. juni. 36
Erik Barnumsen, ridder, sælger sin hustru Gertrud Pedersdatters mødrene gods i 

Skåne til fru Marina af Toerup og overdrager til gengæld sin hustru hele Sønder ød 
by, Løve h.

Original i rigsarkivet.

Erik Barnumsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
1 med Gud.
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Jeg vil, at nulevende skal vide, og at det ikke skal være skjult for 
fremtidige, at jeg har solgt, afhændet og opladt alt min elskede hustru 
fru Gertrud Pedersdatters mødrene gods i Skåne til nærværende brev
viser, den ærværdige fru Marina af Toerup, ved et lovformeligt køb for 
passende betaling. Derfor overdrager og oplader jeg med dette brev min 
samme elskede hustru fru Gertrud og hendes rette arvinger den hele by, 
kaldet Sønderød, i Løve herred på Sjælland med alle dens tilliggender 
og rettigheder og al ejendomsret som sandt vederlag for det af mig 
tidligere afhændede gods, at besidde med retten evindelig. Til vidnes
byrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de velbyrdige herrer, 
Mogens, Ribe kirkes biskop, Peder Grubbe og Niels Stigsen, riddere, 
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1367 på St. Hans dag.

37 1367. [Efter] 24. juni. Stralsund
Reces af hansedagen i Stralsund.
Afskrift i Hanserecesseme.

det Herrens år 1367 på St. Hans dag forsamledes de herrer rådmænd 
fra søstæderne i Stralsund. Lübeck: Jakob og Johan, kaldet Pleskow 

og Simon Swerting; Rostock: Arnold Kröpelin, Johan v. Kyritz og 
Ludolf v. Gotland den ældre; Stralsund: Herman v. Rode, Gotfred 
Giese, Heine Scheele, Bertram Wulflam og Ludolf v. Kulpe; Wismar: 
Johan Manderow og Didrik Rampen; Greifswald: Everhard Rubenow, 
Nicolaus Westfal og Lambert Warendorp; Stettin: Henning Westfal og 
Johan Deneke; Kolberg: Beteman Pretemin og Detlev Verchemin, herr 
Johan Wunstorp, notar fra Hamburg; de behandlede det nedenforanførte.

<i> For det første ankom de herrer Lydeke v. Essen, kommendator 
i Danzig, Ertmar v. Herike, rådmand i Kulm, Everhard Rinhof, råd
mand i Thorn, og Johan Wolmesteen, rådmand i Elbing, udsendinge 
fra Preussens stæder, og havde forhandlinger med stæderne om den 
strid, som pågår mellem disse og de Danskes konge, på grund af de tab, 
som kongen har forvoldt dem. Af den grund sendte stæderne efter 
opfordring af dem fra Preussen deres rådsudsendinge til Preussen, nem
lig de herrer Johan Pleskow fra Lübeck, Arnold Kröpelin fra Rostock 
og Bertram Wulflam fra Stralsund, som skal have indseende med, gran
ske og efterprøve den fælles forpligtende aftale, som de fra Preussen, fra



27 [Efter] 24. juni 1367 Nr. 37

Kampen og fra Zuiderzee stræber efter at formulere og opstille, og over
veje, hvorledes man yderligere kan gå frem, samt de andre forholds
regler, som der vil blive anordnet. Men alt, hvad de der måtte erfare 
herom, skal de viderebringe til stæderne.

<2> Frem for alt skal fornævnte rådsudsendinge fra stæderne stræbe 
efter hos dem fra Preussen, fra Kampen og fra Zuiderzee, at de i en
drægtighed måtte kunne enes om dette: at (hanse)købmanden i dette år 
skal kunne besøge Skåne og Danmark på samme måde som han hidtil 
har gjort, og at der derpå i den kommende vinter skal holdes en hanse
dag på et hertil velegnet sted, hvor de to parter kan mødes til forhand
linger og rådslagninger om, på hvilken måde og hvordan de til sommer 
skal optræde i denne sag og i dette forhold, og hvad den ene vil gøre for 
den anden, samt hvilken indbyrdes hensyntagen eller lempen sig efter 
hinanden der skal iagttages, hvis en krig måske skulde tilsigtes.

<3> Men hvis de ikke kunde blive enige om dette, idet de fra Preus
sen og de andre vil holde fast ved, at de under alle omstændigheder vil 
undgå Danmark og Skåne, således som de har tænkt sig, så skal de 
nævnte stæders udsendinge forebringe stæderne det til deres overvejelse 
og afgørelse.

<4> Dog skal de meddele dem, at stæderne under alle omstændig
heder vil forblive i hanseforbundet, hvis og såfremt der bliver vedtaget 
noget, som er tåleligt, og ved hvilket de kan vare deres ære; og også 
fordi de omtalte udsendinge fra Preussen sagde, at når stæderne var 
blevet bekendt med og havde hørt om deres overenskomster (med de 
hollandske stæder) og deres planer, og de da lagde mærke til noget, som 
medførte, at de ikke kunde vare deres ære, og som de ikke kunde gå 
med til, da kunde de fortsat efter deres egen vilje og behag handle her
efter.

<5> Fremdeles skal de fornævnte udsendinge hos højmesteren søge 
at fa oplyst noget hos ham angående det brev, som herr Henrik, greve af 
Holsten, har sendt ham.

<6> På samme måde skal de forhøre sig angående herren af Meck
lenburg: hvad de herrer1) ifølge dem fra Preussen vil gøre, eller om de 
har antydet eller foreslået dem noget angående disse sager, og samtidig 
skal de meddele højmesteren det, som er forelagt nogle af disse stæder 
af de nævnte herrer angående samme sag.
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<7> Fremdeles skal de udvirke hos højmesteren, at hvis forholdet 
mellem dem fra Preussen og stæderne ikke befandtes at være godt, skal 
denne og hans folk dog alligevel tillade, at stæderne og deres gods, som 
befinder sig i disses lande, ubesværet og uhindret kan udføres.

<8-n> .........2)
<I2> Desuden klagede de fra Kolberg over, at de ikke i samme grad 

er værnet ved den frihed, der er opnået hos Danmarks konge, som 
andre er, skønt forbundstraktaten3) går ud fra og erklærer, at alle er 
lige. Herom skal enhver overveje i sit råd.

<i3> ........ 4)
<I4> Dernæst bad herr Fikke Moltke og Rikman, kongen af Dan

marks udsendinge, om, at stæderne sørgede for at sende deres udsen
dinge til Danmark for at forhandle med kongen om den strid, som er 
dem imellem på grund af det gods, der er frataget dem af kongen og 
hans mænd. Stæderne gav dem til svar, at ikke alle havde rådslået her
om og heller ikke havde bemyndigelse hertil, men de vilde dog ikke 
nægte at føre forhandlinger med ham; men de vilde herom rådslå i 
deres råd; og af den grund vilde de aftale en anden hansedag omkring 
St. Jakob5) og da give svar i den sag. De bad også kongens nævnte 
udsendinge om at bevæge og overtale kongen og hans mænd til tilbage- 
givelse af det gods, som han for nylig åbenbart og notorisk har frataget 
dem i Bæltet og andetsteds, og også om tilbagegivelse af de penge på 
feddene, som han opkrævede igen, skønt de ellers var frafaldet og kvit
teret; og det skulde ikke synes nødvendigt, at der holdes forhandlinger 
om alt dette, som var notorisk og åbenbart, hvis ret skulde forblive ret.

<I5> Desuden skal ingen stad tillade nogen at udføre jern, stål, 
våben eller tønder eller bryggekar til Danmark eller Norge, hvilket skal 
iagttages indtil næste hansedag.

<i6-i8> ........ 6)
<ig> Endelig kom biskoppen af Ribe og med ham andre riddere og 

bad påny om, at stæderne måtte ville pleje forhandlinger med kongen. 
De svarede, at hvis kongen vilde føre forhandlinger i disse egne, da 
vilde stæderne gå ind herpå, men hvis det skulde ske i Danmark, da 
vilde de ikke være bemyndigede hertil. Dog efter indbyrdes drøftelse 
enedes de fra Lübeck, Stralsund og Anklam om, at de vilde føre for
handlinger i Danmark. Men de andre stæder henskød dette til deres
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råd, og de skal give deres svar herpå mellem nu og næste fredag7) til 
dem fra Stralsund.

i) d.v.s. grev Henrik og hertug Albrecht. — 2) §§ 8-11 handler om norsk-flanderske 
forhold. — 3) sigter vel til overenskomsten 1361 9. sept., DRB III 6 nr. 82. — 4) § 13 
handler om hanseaternes rettigheder i Bergen. — 5) 25. juli. — 6) §§ 16-18 handler 
om interne hanseatiske forhold. — 7) 2. juli.

1367. 29. juni. Helsingborg. 38
Wrencel v. Bomenstorp, ridder, Peter v. Bomenstorp, Günther v. Tetow og 

Hinze Kosbroder kvitterer på egne og deres fallers vegne for, hvad de har oppebåret 
i kong Valdemar 4. Atterdags tjeneste siden mikkelsdag.

Original i rigsarkivet.

Vi Wrencel v. Bomenstorp, ridder, Peter v. Bomenstorp, Günter v.
Tetov, Hinze Kosbroder erkender offentligt med dette brev, at vi 

med vore fæller, som herefter står står skrevet, nemlig Sakman v. Klix, 
Sigfred v. Klix, Frederik v. Ölzschau, Teze v. Syvartstorp, Kunze v. 
Bomstorp, Hannes Maxin og Hannes Mankorn, har faet fuldt vederlag 
for vor tjeneste fra den St. Mikkelsdag, da vi først kom i kongen af Dan
marks tjeneste, og fuldt er blevet fyldestgjort for vor »tering«1) indtil 
denne dag. Såldes som vi står nævnt foran, lover vi, at han aldrig skal 
blive rykket herfor fra vor side, og at vi lader ham være fri for ethvert 
søgsmål og takker ham for al den ære og al godhed, som han har bevist 
os, hvilket brev er givet og skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1367 
under vort segl på de hellige apostle Peters og Paulus’ dag.

1) jf. DRB III 5 nr. 168. Otto v. Dewitz og hans venner er blevet fyldestgjort for 
»tab og fortæring, på folkesproget kaldet ’therynghe’«.

1367. 29. juni. Helsingborg. 39

Henrik Raspe, Hannes Stopaz, Wekman van Haugwitz og Albrecht van Sager 
kvitterer på egne og deres fællers vegne for, hvad de har oppebåret i kong Valdemar 
4. Atterdags tjeneste siden mikkelsdag.

Original i rigsarkivet.

Vi Henrik Raspe, Hannes Stopaz, Wekman van Haugwitz og Al
brecht van Sager sammen med vore fæller, som herefter står skre-
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vet, nemlig Didrik van Verder, Sigvard van Gaderstet, Magnus Buciin, 
Nicolaus van Langenow, Swithger van Haugwitz, Wrenzel van Ziuers- 
torp, Ivan van Tasken, Peter van Tasken, Valkenhagen, Gynter Lende- 
rode, Nicolaus Lendrerode og Martin Bommyrk erkender offentligt med 
dette brev, at vi har faet fuldt vederlag for vor tjeneste fra den søndag 
før St. Mikkelsdag, da vi først kom i kongen af Danmarks tjeneste, og 
fuldt ud er blevet fyldestgjort for vor »teringh«1) indtil denne dag. Såle
des som vi står nævnt foran, lover vi, at han aldrig skal blive rykket 
herfor fra vor side, og at vi lader ham være fri for ethvert søgsmål og 
takker ham for al den ære og al godhed, som han har bevist os. Til vid
nesbyrd om, at vi varigt og fast vil overholde dette, har vi hængt vore 
segl under dette brev, som er givet og skrevet i Helsingborg i det Her
rens år 1367 på de hellige apostles Peters og Paulus’ dag.

1) jfr. nr. 38 note.

40 1367. 30. juni.
Optegnelse i det pavelige skatkammer om, at der efter befaling af skatmesteren 

udbetaltes provst Henrik Biscop af Bremen og den pavelige skriver Gerardus Xan- 
deti, der sendes »til Sveriges, Norges og Danmarks riger«, henholdsvis 50 flori- 
ner de grayleto og 82 guldfrank til rejseomkostninger.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

41 1367. 2. juli. Viterbo.
Pave Urban 5. udnævner provsten i Slesvig og dekanerne i Hildesheim og Schwe

rin til værneherrer for provst, dekan og kapitel i Ramelsloh.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore elskede sønner, . . . provst ved kirken i Slesvig, (Henrik) 
dekan ved kirken i Hildesheim og . . dekan ved kirken i Schwerin 
hilsen o.s.v.

Da vi, skønt uværdig efter herrens bestemmelse .........1), idet dette
brev ingenlunde skal have gyldighed efter tre års forløb. Givet i Viterbo 
den 2. juli i vort femte år.

1) værnebrevet følger de sædvanlige formler, jf. f.eks. DRB. 2. rk. X nr. 382.
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1367. 11. juli. Elbing. 42

Rådmand fra de preussiske og nederlandske stader forpligter sig til at afbryde al 
forbindelse med kongerne af Danmark og Norge ogyde hinanden hjælp mod dem 
samt afholde et møde i Koln den 11, november angående yderligere forholdsregler.

Original i Danzig.

I Guds navn amen. Det skal være vitterligt og offentligt for alle, som 
ser dette brev og hører det læse, at vi rådmænd og magistrater fra 

nedenfor nævnte lande og stæder, nemlig fra Preussen, Kampen, Sta
vern, Harderwijk og fra Elburg, fremdeles fra Zierikzee, Amsterdam og 
Dordrecht såvel som de fra Zuidersøen og fra engelske og flamske stæ
der lover fuldt og fast at overholde alle nedenfor nævnte punkter og 
artikler. <i> For det første lover vi og forpligter os til fuldt ud og fast, 
artikel for artikel, at overholde traktatens anordninger, således som den 
er indeholdt i brevet1), og især den om at holde os borte fra Skåne og 
Bornholm og i det hele taget fra de to kongers lande. Denne traktat 
begynder med disse ord:

Da det er vitterligt, at kongen af Danmark og kongen af Norge ufor- 
anlediget og uden krigserklæring har forvoldt os stor skade på liv og 
gods, og da man må befrygte, at slig utilbørlighed og misgerning vil 
tage til og vokse ved fornævnte kongers og deres hjælperes gerninger, 
hvis man ikke med kløgt modsætter sig dem, således som man med 
Guds hjælp bør. I den anledning forpligter vi os til at sejle sammen 
med hinanden gennem Øresund, og at ingen skal lade den anden i stik
ken. Samtidig lover vi at undgå ethvert samkvem med de fornævnte 
konger og deres folk, således at ingen skal sende eller tilføre dem og de
res folk og lande noget gods, og ej heller at nogen skal hente eller købe 
deres gods — det ske ikke — ifald de bringer det til nogen af vore lande, 
stæder eller havne; dog at de frit kan føre det bort igen. <2> Fremdeles 
lover vi på vor tro at holde sammen og hjælpe hinanden mod kongen af 
Danmark og kongen af Norge, og ingen af os skal nogensinde før tiden 
udsone sig uden den anden, for at der kan vederfares os alle billighed 
og ret fra de fornævnte konger, og det er blevet tilsikret os, at vi i fred 
kan sejle forbi eller gennem deres lande. <3> Og hvis det skulde ske, 
at sømænd, bådsmænd, styrmænd eller andre fritstillede mænd, som er 
fra noget land eller fra stæder i dette forbund, går over til kongerne, 
skal de derefter for al tid være retsløse hos alle dem, som har indgået
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forbundet. Også den, der tilfører dem harnisker, skal være retsløs. <4> 
Vi lover også at holde møde i Köln til næstkommende Mortensdag med 
fuldmagt fra enhver stad og land og have gode rådslagninger om alle de 
sager, som vi har for os, om hvordan man til foråret kan fremme dem 
med større kraft, hvis det ikke kommer til en sone før den tid. <5> 
Fremdeles det der vederfares de personer, der fører levnedsmidler eller 
andet til den fornævnte konge af Norge for derved at styrke ham, det 
skal være brødefrit. <6> Hvis Gud føjer det så, at denne strid på et 
tidspunkt måtte blive sonet, og kongerne derefter med urette angriber 
nogle punkter i dette anliggende, så skal vi atter på vor tro hjælpe hin
anden med under indsats afliv, ære og gods at forsvare og overholde alt 
dette uden argelist. Til vitterliggørelse af denne foromtalte sag har vi 
rådmænd i Elbing hængt vor stads store segl under dette brev, givet i 
Elbing i nærværelse af alle fornævnte udsendinge fra disse landes stæder 
i det Herrens år 1367 på søndagen før Margretes dag.

1) kendes ikke, jf. Hanserecesse I 362.

43 [1367] 17. juli. København.
Kong Valdemar 4. Atterdag sender biskop Henrik af Roskilde til Lübeck, Wis

mar, Rostock og Stralsund med fuldmagt til at gelejde stadernes sendemand til 
forhandlinger i Vordingborg.

Afskrift i Rostock.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til 
de højst agtværdige mænd, de herrer borgmestre og rådmænd i 
stæderne Lübeck, Wismar, Rostock og Stralsund oprigtig gunst, og hil

sen med Gud.
Vi vil, at I skal vide, gode mænd, at vi i anledning af de spørgsmål, 

hvorom den ærværdige fader, den herre biskop af Ribe, som vi tidligere 
sendte til Eder1), agtværdige mænd, har givet os underretning, da han 
for nylig vendte tilbage fra Eder, har besluttet at sende den hædervær
dige fader og herre herr Henrik, af Guds nåde biskop af Roskilde, vor 
elskede og tro mand, til Eder2) med fuld myndighed til at gelejde og 
føre dem, som vil rejse fra Eder til møde med os, til vor by Vordingborg 
og dernæst til atter, når Eders forhandlinge med os er fuldført, at føre
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dem tilbage til et sikkert og trygt sted, i sikkerhed for os, vore mænd og 
tjenere og alle de øvrige andre, der vil gøre eller undlade at gøre noget 
for vor skyld. Derfor bønfalder vi Eder indtrængende om, gode mænd, 
at I vil nære urokkelig tiltro til de ord, som han ved denne lejlighed 
måtte fremføre for Eder i vort navn, som om vi personligt nærværende 
talte til Eder i egen person. Givet i København lørdagen før jomfru 
Margretes dag under vort sekret, der er påtrykt bagsiden.

i) jf. nr. 37 § 19. — 2) jf. nr. 46 § 1.

1367. 18. juli og 14. august. 44
Rådet i Stubbekøbing beder rådet i Lübeck om at foranledige, at godset efter den 

i Lübeck afdøde Mads Terling udleveres til hans arving Niels Pedersen, en op
fordring de gentager den 14. august.

Registratur i Lübeck.

Rådet i Stubbekøbing beder rådet i Lübeck om at lade godset tilhø- 
. rende den i Lübeck afdøde Mads Terling overlevere til Niels 
Pedersen, søstersøn og nærmeste arving efter den afdøde. 18. juli 1367.

Dokument af samme indhold som under nr. 1471) 14. august 1367.
1) d.v.s. dokumentet af 18. juli.

1367. 25. juli. 45
Rådmand og dommere i Utholm tilstår indbyggerne i Hamburg og Lüneburg frit 

lejde til at drive handel hos dem.
Original i Hamburg.

Rådmænd og de øvrige dommere i Utholm i Danmarks rige til alle 
h, troende kristne, der far dette brev at se eller høre, hilsen evindelig 
med Gud.

Vi erkender med dette brevs ordlyd, at vi efter vel overvejelse giver 
og tilstår alle, der bor i Hamburg og Lüneburg, og alle andre, som 
erklærer, at de er fra den jurisdiktion, ubrydelig fred og sikkert lejde til 
at komme til os, købe, sælge og bedrive anden handel og med udbyttet i 
fred vende tilbage til deres eget, og det over for alle, som vil gøre eller 
undlade at gøre noget for vor skyld; vi vil overholde det fast og uden

3. rk. 8, bd. — 3
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svig samt uden spor af tvivl fra dette brevs givelse indtil den hellige 
Morten bisps dag. Men I skal vide, hvis det skulle behage Eder i mel
lemtiden venskabeligt at forhandle om en sand overenskomst, (vil vi gå 
ind herpå)1), når blot I angiver dag og sted. Givet på herredstinget 
under vore segl i det Herrens år 1367 på selve apostlen St. Jakobs dag.

1) sætningen mangler i originalen.

46 1367. [Efter] 29. juli. Stralsund.
Reces af hansedagen i Stralsund.
Original i Rostock.

Idet Herrens år 1367 på St. Olavs dag drøftede de i Stralsund forsam
lede rådssendemænd — nemlig fra Lübeck: de herrer Jakob og Johan 
Pleskow, fra Rostock: Arnold Kröpelin, Lambert Witte og Ludolf Nien- 

dorp; fra Wismar: Johan Manderow og Tideman Rampen, fra Stral
sund: Herman v. Rode, Gotfred Giese, Henrik Scheele og Bertram 
Wulflam, fra Greifswald: Nicolaus Westfal og Lambert Warendorp, fra 
Kolberg: Bertold Pretemin, fra Kiel: Johan Lange og Johan Visch, fra 
Anklam: Peter Rusbard og Henrik Vos, fra Stettin: Johan Sturman, 
notar i Stettin — det nedenforanførte.

<i> For det første besluttede de at sende magister Johan Vritze, 
notar i Lübeck, til de Danskes konge sammen med biskoppen af Roskil
de for at fremføre deres grunde for, at de ikke ved denne lejlighed 
sendte deres rådmænd til ham, således som det tidligere var vedtaget af 
kongens sendemænd og stæderne. Thi den første grund var, at blot fire 
stæder, nemlig Lübeck, Rostock, Wismar og Stralsund, var omtalt i 
denne konges lejdebrev1). Fremdeles fordi dette brev var skrevet på 
papir og delvis skrabet. Fremdeles fordi denne konge og hans mænd 
efter denne aftale om en dagtingning havde taget borgernes gods og 
skibe. Fremdeles fordi de har mange fjender i Danmark. Fremdeles 
fordi man kom overens om, at denne konge skulde sende riddere til at 
gelejde stædernes sendemænd til ham. Hvis han derfor bestemmer sig 
til at sende sådanne, vil de stadig være til sinds at afvente dem i Stral
sund og stadig gerne holde denne dagtingning, når blot samme riddere 
bringer et fyldestgørende lejdebrev fra samme konge til stæderne.
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<2> Fremdeles kom de angående Skånefarten overens om, at enhver 
stad nærmeste søndag før Laurentius’ dag2) skal underrette sine bor
gere om, at det var aftalt med kongen at holde en dagtingning, og at 
denne konge og hans mænd inden for nævnte termin uden på nogen 
måde at give advarsel havde taget borgernes skibe og gods, det vides 
ikke i hvilket øjemed. Ligeledes sendte samme konge hverken sådanne 
lejdemænd for borgernes sendemænd eller et sådant lejdebrev, som det 
var bestemt og aftalt. Derfor vovede de stadig ikke at sende deres råds- 
sendemænd til ham, men sendte magister Johan, notar i Lübeck, idet 
de er af den formening, at han, når denne vender tilbage, vil sende et 
sådant lejdebrev og sådanne lejdesendemænd, som det var bestemt, og 
da vil de sende deres rådssendemænd til ham for at afholde forhand
lingerne. Derfor må ingen under tab af deres ære besøge Skåne, Dan
mark, Bornholm, Öland eller Norge, inden disse sendemænd vender 
tilbage fra kongen, og inden de far en anden besked fra deres stæder.

<3> Fremdeles kom de overens om, at hver stad ved sendemænd 
med fuldmagt skal underrette sine borgere, der allerede befinder sig i 
Skåne og Danmark, om, at de under tab af deres ære inden næste St. Ma
rie fødselsdag3) skal føre deres gods bort og komme hjem; men denne 
straf tog sendemændene fra Rostock og Kiel ikke endelig stilling til.

<4> Fremdeles kom de overens om, at alt, hvad de inden jul bringer 
til disse stæder, skal kunne købes af Danskerne. Men det skal ikke tilla
des dem at udføre våben, stål, jern, salt, humle og tønder. Dette tog 
sendemændene fra Greifswald ikke endelig stilling til.

<5> Fremdeles enedes de om, at de vil overholde den hansedag, der 
i Preussen er aftalt til St. Mortens dag i Köln.

<6> Fremdeles sendte de ifølge den fornævnte aftale deres brev til 
dem fra Preussen, i hvilket de ligeledes udtrykker deres ønske om at 
holde en hansedag med dem inden mikkelsdag i Stralsund eller Greifs
wald angående de artikler, der skal behandles i Köln.

<7> Fremdeles har de fra Anklam på grund af påmindelser fra 
dem, over for hvem de er forpligtet4), modtaget kopier af forbunds
brevet.

<8-i i> ........ 5)
<I2> Fremdeles er det deres vilje, at hver stad skal sende en råd

mand til de Danskes konge for at føre forhandlinger. Det nægter de fra
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Kolberg og Kiel; men de fra Wismar, Greifswald og Stettin vil fore
bringe det for deres råd.

<i3> ........ 5)
<I4> Fremdeles blev det betroet til dem fra Lübeck, Rostock og 

Wismar at drøfte med hertugen af Mecklenburg og Henrik, greve af 
Holsten, hvilket hensyn man, hvis kongen i tiden mellem nu og juledag 
skulde belejre en af de nævnte stæder, indbyrdes skulde tage til hin
anden. 

<i5> .... 5)
i) jf. nr. 43. — 2) 8. august. — 3) 8. september. — 4) d.v.s. hertugerne af Pommern. — 

5) de udeladste artikler vedrørende Bergen samt interne hanseatiske forhold.

47 1367. 1. august.
Rådet i Nakskov beder rådet i Lübeck om at foranledige, at to testamentariske gaver 

af den afdøde Lübeckborger Gerlak Heideby udbetales til Mads Lale, befuldmægtiget 
for Henneke og Telse.

Registratur i Lübeck.

Rådet i Nakskov beder rådet i Lübeck om at foranledige, at to testamen-
- tariske gaver, som den afdøde lybske borger Gerlak Heideby har 

betænkt Henneke, søn af Niels Albertsen, og Telse, datter af Henneke 
Hinkesen, med, bliver udbetalt til deres befuldmægtigede Mads Lale. 
1. august 1367.

48 1367. 11. august. Viterbo.
Den pavelige kammermester Arnaldus, ærkebiskop af Auch, kvitterer ærkebiskop 

Niels af Lund for betaling af en del af sine servispenge og giver ham udsættelse til 
Marie renselsesdag med resten.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Arnaldus, ærkebiskop af Auch, den herre pavens kammermester, til alle, 
u der far dette brev at se, hilsen med Gud.

Vi bringer det med dette brev til Eders alles kundskab, at den ærvær
dige fader i Kristus herr ærkebiskop Niels af Lund i Danmark ved magi
ster Mogens Nielsen, kannik i Lund, har ladet 400 guldfloriner indbetale
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til det apostoliske kammer som en del af sit servitium commune1), som 
han skyldte vor herre pavens kammer, og desuden som en del af de fire 
servitier til samme vor herres husstand og tjenerskab2) har ladet 88 guld- 
floriner og 23 skilling i gængs Avignon-mønt indbetale til kammerets kler
ke, som modtog beløbet på samme husstands og tjenerskabs vegne. For 
denne betaling kender vi denne herr ærkebiskop, hans kirke, hans efter
følgere og deres gods fri og kvit at være med dette brev. Men efter at have 
forstået vægten af de tynger, som på denne biskops vegne blev forklaret for 
os, og som gjorde og sandsynligvis stadig gør denne ude at stand til at 
betale resten af nævnte servitier, som han allerede for længst af egen drift 
og frivilligt har forpligtet sig til at betale under trusel om bestemte straffe 
og domme og til bestemte terminer, har vi med den myndighed, der er 
overladt os i denne sag, ladet terminen udskyde til førstkommende Marie 
renselsesdag3), dog således at hvis han ikke til nævnte udskudte termin gør 
fyldest i denne sag, er han hjemfaldet til fornævnte straffe og domme, som 
han før skulde ifalde. Ydermere frikender vi i kraft af den os hertil givne 
bemyndigelse denne herre ærkebiskop for de suspensions-, bandlysnings- 
og interdiktdomme og for beskyldningen for mened og andre straffe, som 
han har pådraget sig ved at undlade sådan betaling til den for ham fast
satte termin, idet vi lige så vel med samme bemyndigelse barmhjertigt 
dispenserer ham for den irregularitet, han i mellemtiden måtte have gjort 
sig skyldig i ved at befatte sig med gudstjenstlige handlinger eller på anden 
måde, dog ikke under foragt for den hellige moderkirkes nøglemagt. Til 
vidnesbyrd om alt dette har vi givet dette brev og ladet vort kammermes
terembedes segl vedhænge til bekræftelse. Givet i Viterbo den 11. august i 
fornævnte år og pontifikatsår4).

i) jf. DRB. 2. rk. IV nr. 305 note 2. — 2) jf. DRB. 2. rk. IV nr. 305 note 3. — 3) 2. febru
ar. — 4) i det Herrens år 1367 i den femte indiktion i vor hellige fader og herre Urban 5.s, af 
Guds forsyn pave, femte pontifikatsår.

1367. 12. august. 49
Testamente af Martin v. Havene, borger i Lübeck.
Registratur i Lübeck f2O. årh.).

1367 12. august (feria quinta post festum sancti Laurencii martiris). Te
stamente, udstedt af Martin v. Havene (syg). Vidner: Dankvard v. See,
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Johan Schepenstede, rådsherrer. Eksekutorer af testamentet (testa- 
mentarii): Nicolaus v. Femern, Johan v. Havene, Johan Horborg, 
Tramme, Eggert Rosenveld. Indhold: ....... For de 50 mark, som hans 
fader testamentarisk havde henlagt til sin broder Johan, og som fra denne 
var gået i arv til ham — testator — , har han købt en klædebod (want- 
bode) i Falsterbo (Valsterbode), som hans nevø Johan v. Havene ligeledes 
skal have, hvis han kan komme i besiddelse af den (eam usurpare). For de 
omtalte 50 mark havde testator før sin broder Johan v. Havenes død ladet 
Nicolaus v. Femern indføre som garant (fideiussor) i Stadtbuch. Nu er 
Nicolaus v. Femern fri for denne forpligtelse, fordi testator endnu ikke 
havde foretaget nogen arvedeling med sin broder (quem realiter et omnino 
a fideiussione fateor esse solutum, quod nondum nostre fraternitatis bona 
diuisa erant)........Intet tilbagekaldsforbehold.

50 1367. 14. august. Skånes landsting.
Jens På, landstingshører i Skåne, vidimerer Kjeld Absalonsens brev af 1338 15. 

august.
Original i rigsarkivet.

Jens På, landstingshører i Skåne, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.

Jeg vil, at det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at i det 
Herrens år 1367 dagen før den hellige jomfru Marias himmelfart mødte 
den gode mand Jens Sakstorp op på Skånes landsting og lod offentliggøre 
og læse et åbent brev af Kjeld Absalonsen, forseglet med samme Kjelds 
rette segl, hvis ordlyd fra ord til andet var følgende. Kjeld Absalonsen til 
alle, som ser dette brev (o.s.v. = DRB. II 12 nr. 104). Forhandlet og givet 
ovennævnte år, dag og sted under mit segl og under segl tilhørende de 
gode mænd Jens Sommer ogjon Sakstorp, kanniker i Lund, Niels Mogen
sen fra Lovestad, Hågen Hildebrandsen og Henrik Hermansen, bor
gere i Lund, til vidnesbyrd om det ovennævnte.
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1367. 14. august. 51
Niels Sten af Harlbsa skøder Remmarlov til Jens Sakstorp.
i. Skånebrevsjortegnelsen.

Niels Sten af Harlosas, væbnerens skøde eller salgsbrev, givet Jens 
Sakstorp på Remmarlov i Harjagers herred. Givet dagen inden den 

hellige jomfru Marias himmelfart 1367.

2. Udkast til Skånebrevsjortegnelsen.

Niels Stens skødebrev til Jens Sakstorp af Horby angående det gods, 
som han havde i Remmarlov i Harjagers herred. Givet 13631).

1) årstallet er sikkert forkert, thi landsting holdtes i Skåne om lørdagen, og i 1363 er 14. 
august en mandag.

[Efter 1367. 14. august]1) 52
Jens På og Anders Jakobsen, væbnere, stifter en årtid i Lundekirken.
Registratur over Lunde kapitels breve (1425 og senere).

æbnerne Jens Pås og Anders Jakobsens alter; deraf holdes deres årtid 
med otte mark penge, hvilket nu ikke er i brug2).

1) Jens På nævnes sidste gang i nr. 50. — 2) d.v.s. i 15. årh.

1367. 15. august. 53
Testamente af Lydeke Hurley, borger i Lübeck.
Registratur i Lübeck f2O. årh.).

1367 15- august (ipso die assumpcionis beate Marie). Testamente, ud
stedt af Lydeke Hurley (syg). Vidner: Henrik v. Loo, Bruno v. Waren- 
dorp den ældre. Eksekutorer: Gerike, Henneke, brødre, kaldet v. 
Bredeveld, Timme Wriver, Nicolaus Alberts, gamle Ringemode, Emeke
Dissow. Indhold:..........til hans broder Bruno Skytte hans sted til en bod
(meum locum seu spacium case mee) i Skåne (Schania) til en værdi af 16 
mark lybsk............ Tilbagekaldsforbehold.
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54 1367. 22. august. Viterbo.
Pave Urban 5. giver efter kong Valdemars ansøgning provst Mogens Nielsen, der er 

i kong Valdemar 4. Atterdags tjeneste, tilladelse til at oppebære indtægterne af prov
stiet i Odense og andre kirkelige beneficier i to år uden at residere.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn, Mogens Nielsen, provst ved kirken i Odense, hilsen 
o.s.v.

De rosværdige og retskafne dyder og fortjenester, hvormed Din person, 
efter hvad vi har erfaret ved troværdige mænds vidnesbyrd, er begavet, 
bevæger os til på prisværdig måde at bevilge Dig det, som vi ved vil være 
gunstigt for Dig. Idet vi derfor bøjer os for de bønner, som vor kære søn i 
Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, har rettet til os på 
Dine vegne, hvis hofkapellan, som Du forsikrer, du er, bevilger vi Dig i 
kraft af dette brev, idet han ydmygt har rettet en bøn herom til os, og idet vi 
bøjer os for hans bønner i denne henseende1), at Du — når Du forbliver i 
denne konges tjeneste — for et tidsrum af to år, at regne fra dette brevs 
udstedelse, — kun med undtagelse af de daglige uddelinger — frit kan 
nyde frugter, indtægter og indkomster af provstiet ved kirken i Odense og 
de andre kirkelige beneficier, som Du besidder, lige så ubeskåret, som Du 
vilde nyde dem, hvis Du personligt residerede i nævnte kirke og i de andre 
kirker, hvor disse beneficier findes, og at Du ikke skal være pligtig til at 
residere i samme eller mod Din vilje skal kunne tvinges dertil af nogen som 
helst, uanset om Du ikke i disse kirker eller i nogen af dem har holdt sæd
vanlig første residens, og uanset alle herimod stridende apostoliske be
stemmelser, statutter og sædvaner ved disse kirker, selv om de er befæstet 
med ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræf
telse, og selv om Du i egen person eller ved en anden har aflagt eller i frem
tiden muligvis skulle aflægge ed på at ville overholde dem og på ikke at 
ville opnå apostolisk brev herimod eller benytte Dig af et sådant brev, som 
måtte være opnået af eller på enhver anden måde være tilstået Dig eller en 
eller flere andre; (vor bevilling gælder endvidere), uanset om vor ærvær
dige broder biskop (Erik) af Odense og de andre stiftsbiskopper har fået 
tilstået eller i fremtiden skulle fa tilstået af det apostoliske sæde, at de kan 
tvinge kanniker og præster ved disse kirker i deres stæder og stifter, der
under også sådanne, der er indehavere af digniteter og personater., til per
sonligt at residere ved dem ved at inddrage deres kirkelige indkomster
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eller på anden måde; (vor bevilling gælder også), uanset om fornævnte 
biskop og stiftsbiskopper og vore elskede sønner i kapitlerne ved nævnte 
kirker eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået 
bevilget eller i fremtiden skulde fa bevilget af nævnte sæde, at de ikke skal 
være pligtige til at erlægge frugter, indtægter og indkomster af kanoni- 
kater, præbender, digniteter, personater, officier og andre beneficier til 
kanniker og præster ved disse kirker, derunder indehavere af digniteter og 
personater, hvis de ikke residerer ved samme eller ikke har holdt første 
residens ved dem, og at de ikke skal kunne tvinges dertil ved et apostolisk 
brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den bevil
ling; fremdeles uanset hvilke som helst andre privilegier, begunstigelser og 
apostoliske breve, almindelige eller særlige, hvilken ordlyd de end har, 
hvorved, når de ikke udtrykkeligt eller fuldstændigt er optagne i dette 
brev, virkningen af dette på nogen måde kan hindres eller udsættes, og 
hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale 
sted, alt sammen under forudsætning af, at den skyldige tjeneste ikke 
bedragerisk unddrages dette provsti og disse andre beneficier, men at der 
på rosværdig måde holdes gudstjeneste sammesteds af gode og fyldels- 
gørende vikarer, hvem der på passende måde skal ydes det fornødne af 
provstiets og de andre beneficiers indtægter. Intet menneske må altså 
bryde dette vort tilståelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. 
Men hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han vil 
pådrage sig Gud den almægtiges og hans apostle St. Peters og St. Paulus’ 
vrede. Givet i Viterbo den 22. august i vort femte år.

1) den latinske tekst er anakolutisk, idet der foreligger en sammenblanding af to form
ler, jf. Dipi. Dan.

1367. 22. august. Viterbo. 55
Pave Urban 5. pålægger provsten, dekanen og kantoren ved kirken i Roskilde at 

sørge for, at provst Mogens Nielsen, der er i kongens tjeneste, kan nyde indtægterne af 
provstiet i Odense og andre kirkelige beneficier i to år uden at residere.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde til vore elskede sønner provsten, dekanen og kantoren 
ved kirken i Roskilde hilsen o.s.v.
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De rosværdige o.s.v. indtil indtægter1). Derfor (----------)2) sørge for, at
de fornævnte frugter, indtægter og indkomster i nævnte to år ubeskåret 
svares samme Mogens eller hans befuldmægtigede på hans vegne i hen
hold til ordlyden af denne vor tilståelse, uanset alt det ovenfor anførte, 
eller om samme biskop og stiftsbiskopper eller hvilke som helst andre (— 
-------)2). Givet som ovenfor.

i) jf- nr. 54. — 2) for de forkortede formler se DRB 3. rk. VII nr. 82.

56 1367. 22. august. Viterbo.
Pave Urban 5. giver Makarius Mogensen, præst i Roskilde stift, tilladelse til at 

vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
Askrift i de pavelige kopibøger.

r I 1 il vor elskede søn Makarius Mogensen, præst i Roskilde stift, hilsen 
X o.s.v.

Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i formularen1) indtil Givet i 
Viterbo den 22. august i vort femte år.

1) angående formularen her og i de følgende numre se DRB 3. rk. VI nr. 32.

57 1367. 22. august. Viterbo.
Pave Urban 5. giver Niels Pedersen, degn i Roskilde stift, tilladelse til at vælge en 

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

Til vor elskede søn Niels Pedersen, degn i Roskilde stift, hilsen o.s.v.
Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i formularen indtil Givet i 

Viterbo den 22. august i vort femte år.

58 1367. 22. august. Viterbo.
Pave Urban 5. giver Niels Fetggy, præst i Odense stift, tilladelse til at vælge en 

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

r | 1 il vor elskede søn Niels Fetggy, præst i Odense stift, hilsen o.s.v.
JL Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i formularen indtil Givet i 

Viterbo den 22. august i vort femte år.

1367. 22. august. Viterbo. 59
Pave Urban 5. giver Abele Larsdatter, nonne i Dalum kloster, tilladelse til at vælge 

en skriftefader, som kan give hende syndsforladelse i hendes dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor kære datter i Kristus Abele Larsdatter, nonne i Dalum kloster 
af Benediktinerordenen i Odense stift, hilsen o.s.v.

Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i formularen indtil Givet i 
Viterbo den 22. august i vort femte år.

1367. 22. august. Viterbo. 60
Pave Urban 5. giver Kristoffer Eriksen, ridder, og hans hustru Helene, Roskilde 

stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres 
dødsstund, dog under forbehold af, at Kristoffer Eriksen for fremtiden bærer en knæ
lang kjortel.

Afskrift 1 de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn den velbyrdige mand Kristoffer Eriksen, ridder, og 
til vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Helene, hans 
hustru, Roskilde stift, hilsen o.s.v.

Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i formularen indtil hjælpe Dig 
på de punkter. Dog er det vor agt, at denne bevilling, hvad Dig vor søn 
Kristoffer angår, skal være uden kraft og betydning, medmindre de 
klæder, som Du herefter lader skære og bærer som overstykke, i det 
mindste har længde til knæene. Intet menneske (--------- ). Givet i Viter
bo den 22. august i vort femte år.
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61 1367. 22. august. Viterbo.
Pave Urban 5. giver Wilken Frede, junker, og hans hustru Marina, Odense stift, 

tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres døds
stund, dog underforbehold af, at Wilken Frede forfremtiden bæreren knælang kjortel.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn den velbyrdige mand Wilken Frede, junker, og til 
vor elskede datter i Kristus, den velbyrdige kvinde Marina, hans 
hustru, Odense stift, hilsen o.s.v.

Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i formularen indtil hjælpe Dig på 
de punkter. Dog er det vor agt, at denne bevilling, hvad Dig vor søn Wil
ken angår, skal være uden kraft og betydning, medmindre de klæder, som 
Du herefter lader skære og bærer som overstykke, i det mindste har længde 
til knæene. Intet menneske (----------). Givet i Viterbo den 22. august i vort
pontifikats femte år.

62 1367. 22. august. Viterbo.
Pave Urban 5. giver Kristian Kule, ridder, og hans hustru Ermegård, Odense stift, 

tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres døds
stund, dog underforbehold af, at Kristian Kule forfremtiden bæreren knælang kjortel.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn den velbyrdige mand Kristian, kaldet Kule, ridder, 
og til vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Ermegård, 
hans hustru, Odense stift, hilsen o.s.v.

Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i formularen indtil hjælpe Dig på 
de punkter. Dog er det vor agt, at denne bevilling, hvad Dig vor søn Kristi
an angår, skal være uden kraft og betydning, medmindre de klæder, som 
Du herefter lader skære og bærer som overstykke, i det mindste har længde 
til knæene. Intet menneske (----------). Givet i Viterbo den 22. august i vort
femte år.
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1367. 22. august. Viterbo. 63
Pave Urban 5. giver Evert Moltke, ridder, og hans hustru Kristine, Odense 

stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres 
dødsstund, dog under forbehold af, at Evert Moltke for fremtiden bærer en knælang 
kjortel.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn den velbyrdige mand Evert Moltke, ridder, og til 
vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Kristine, hans 
hustru, Odense stift, hilsen o.s.v.

Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i formularen indtil hjælpe Dig 
på de punkter. Dog er det vor agt, at denne bevilling, hvad Dig vor søn 
Evert angår, skal være uden kraft og betydning, medmindre de klæder, 
som Du herefter lader skære og bærer som overstykke, i det mindste har 
længde til knæene. Intet menneske (-----------). Givet i Viterbo den 22.
august i vort femte år.

1367. 22. august. Viterbo. 64
Pave Urban 5. giver Ditmar Tidemansen, junker, og hans hustru Sapientia 

(Sofie), Ribe stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem synds
forladelse i deres dødsstund, dog under forbehold af, at Ditmar Tidemansen for 
fremtiden bærer en knælang kjortel.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn Ditmar Tidemansen, junker, og vor elskede dat
ter i Kristus Sapientia1), hans hustru, Ribe stift, hilsen o.s.v.

Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i formularen indtil hjælpe Eder 
på de punkter. Dog er det vor agt, at denne bevilling, hvad Dig vor søn 
Ditmar angår, skal være uden kraft og betydning, medmindre de klæ
der, som Du herefter lader skære og bærer som overstykke, i det mind
ste har længde til knæene. Intet menneske (---------- )2). Givet i Viterbo
den 22. august i vort femte år.

1) lat. Sapientia = gr. Sophia. — 2) jf. nr. 55 note 1.
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65 1367. 22. august. Viterbo.
Pave Urban 5. stadfæster biskoppen af Odenses overdragelse af sognekirken i 

Barløse til Peder Tuesen efter Wilken Henriksens død.
Afskrift i de pavelige kopihøger.

Til vor kære søn Peder Tuesen, sognepræst ved St. Michaels kirke i 
Barløse i Odense stift, hilsen o.s.v.

Dine rosværdige og retskafne dyder og fortjenester, for hvilke Du 
anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at om
fatte Dig med apostolisk gunst. En ansøgning fra Dig, som nylig er ble
vet os forelagt, indeholdt da, at vor ærværdige broder biskop (Erik) af 
Odense fordum overdrog Dig St. Michaels sognekirke i Barløse i 
Odense stift, som afdøde Wilken Henriksen, sognepræst ved denne 
kirke, sad inde med, så længe han levede, og som var blevet ledig ved 
samme Wilkens død, han, som afgik ved døden uden for den romerske 
kurie, og som hørte ind under samme biskops overdragelse og ikke til
kom andre; og han gav Dig også samme ved provision på kanonisk 
vis under forudsætning af, at overdragelsen af samme kirke ikke lovfor
meligt var hjemfaldet til det apostoliske sæde ifølge Eaterankonciliets 
bestemmelser1). Men da Du, således som samme ansøgning tilføjer, 
frygter for, at nævnte kirke, da fornævnte overdragelse og provision 
fandt sted, havde været ledig så længe, at overdragelsen af den ifølge 
Eaterankonciliets nævnte bestemmelser1) lovformeligt var hjemfalden 
til fornævnte sæde, og Du derfor i fremtiden kunde blive fortrædiget, 
vil vi i betragtning af Dine fornævnte fortjenester omfatte Dig med 
nådig gunst, og idet vi bøjer os for Dine bønner i denne henseende, er 
det vor vilje og tilstår vi Dig med apostolisk myndighed, at denne over
dragelse og provision, som Du som ovenfor nævnt har opnået på samme 
kirke, hvis frugter, indtægter og indkomster, som Du forsikrer, ikke 
overstiger en årlig værdi af ti guldfloriner, og at hvad som helst der fra 
dags dato er fulgt heraf, skal stå ved magt og have fuld bestyrkende be
kræftelse, ganske som om overdragelsen af nævnte kirke, da nævnte over
dragelse og provision fandt sted, ikke som ovenfor nævnt kunde have væ
ret hjemfalden til samme sæde, når blot ingen på dette brevs datum måt
te have gjort et særligt retskrav gældende. Intet menneske (---------)2)
vort viljes- og tilståelsesbrev eller (--------- )2. Givet i Viterbo den 22. au
gust i vort pavedømmes femte år.

1) jf. DRB. II 1 nr. 406 note 1. — 2) for de forkortede formler se nr. 53.
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[1367. Omkr. 22. august].1) 66
Hanses tædernes klager mod kong Valdemar 4. Atterdag.
Afskrift i Rostock.

/T\ Første artikel handler om mangfoldigt skibbrudent gods, der er 
z mistet overalt i Danmarks rige. <2> Den anden om penge af 

feddene og om det skibbrudne gods, der er knyttet til denne artikel. 
<3> Den tredie om gods, der er taget i Storebælt. <4> Den fjerde om 
gods, der er taget i Blekinge under sejlads til Kalmar. <5> Den femte 
om gods, der er taget i Øresund. <6> Den sjette om gods, der er taget 
foran Nyhus. <7> Den syvende om købmandens mange tab i Skåne. 
<8> Den ottende om de boder, der er blevet beskattet; enhver, som lå 
på et fremmed fed, gav nemlig 3 skilling grot. <9> Fremdeles at kræm
mernes, klædeskærernes og skomagernes boder er blevet beskattet. 
<io> Fremdeles om køb af penge, angående hvilket mange uretfærdigt 
er blevet beskattet. <ii> Fremdeles at hans toldere ikke vil modtage 
kobberpenge i told. <I2> Fremdeles oppebærer de uretfærdigt told- 
ørtug. <I3> Fremdeles klager de over, at stædernes fed er forbygget. 
<I4> Fremdeles, at skuder er blevet beskattet. <i5> Fremdeles om 
skrivernes penge.

1) artiklerne må være et notat om de klager, stæderne forgæves forsøgte at lå for
handlet med kong Valdemar, jf. nr. 67.

1367. Efter 22. august. Falsterbo. 67
Reces af hansedagen i Falsterbo.
Afskrift i Rostock.

det Herrens år 1367 på ottendedagen efter den hellige jomfrus him
melfartsdag samledes stædernes rådsudsendinge i Falsterbo: fra 

Lübeck herr Jakob Pleskow og magister Johan Fritze, notar, fra Wis
mar Johan Manderow, fra Rostock Lambert Witte, fra Stralsund Ber
tram Wulflam, Johan Rughe og Nikolaus v. Rode, notar, fra Greifswald 
Henrik Schuppelenberg, fra Anklam Henrik Vos; og de forhandlede med 
de danskes herre konge og hans råder på stædernes vegne om disse ne
denfor anførte artikler:
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<i> For det første, at stæderne klagede til kongen over deres nød, 
deres skade og den uret, som mange steder i hans rige var begået mod 
dem i Øresund, Storebælt, ved Nyhus, og angående skibbrudent gods på 
mange steder i hans rige og angående mangfoldige forurettelser i Skåne. 
— Det svarede kongen ikke meget på, men han gav sig til at udskælde 
dem og rejste klage mod dem fra Lübeck angående kejserens skat og 
Markvard von Westenseepengene, hvilke var gamle stridsemner, som 
herr Jakob Pleskow og magister Johan ikke udtømmende kunde besvare, 
og kongen sagde, at den, for hvem de havde beseglet noget og havde holdt 
det, han var i stand til at sige, at de havde overholdt det over for 
ham1). Da blev der svaret ham igen, at de fra Lübeck i breve og i ord 
havde varetaget deres ære som hæderlige folk. Dertil svarede han, at det 
havde han ikke fundet og vilde i det anliggende mødes med dem for kej
seren; og han sagde, at de ikke vilde komme uden om at stå til rette for 
folk. Da blev det svaret ham igen, at hvis han vilde befale dem noget, 
vilde de gerne forebringe det for deres råd.

<2> Hermed gik den aften til ende, og kongen red bort mandag 
morgen2), og samme dag påhørte kongens råd stædernes klage og deres 
skader.

<3> Da de havde hørt klagen, forelagde de stædernes tre artikler. 
For det første, at man skulde fastsætte en dag, hvor kongen skulde hid
bringe sine fogeder og embedsfolk, som stæderne anklagede for deres 
skade; for det andet, at hvis man beskyldte kongen eller hans mænd for 
noget, som ikke var sandt, skulde de kunne forsvare sig herimod efter 
loven; for det tredie: hvad han til gengæld vilde beskylde os for, skulde 
vi fyldestgøre ham efter hvad ret er.

<4> Disse tre artikler blev henvist til ny drøftelse af stæderne. Der
efter red de til kongen i Ellenbogen3). Derpå kom de om tirsdagen til
bage til Falsterbo og bragte hertugen af Sachsen med sig.

<5> Han sagde på kongens vegne, om vi vilde lade vor sag bero på 
kejseren eller på en herre, som var os begge lige gunstige, eller om vi 
skulde medbringe vore breve og forelægge dem for retskafne personer 
på et sted, hvor vi gensidigt skulde opfylde, hvad der ifølge brevenes 
ordlyd var ret.

<6> Dette blev atter forelagt stæderne, da mente stæderne, at det 
første forslag var det bedste.
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<7> Efter alle disse artikler blev der berammet en forhandling til fjor
ten dage efter4) St. Mikkelsdag i Falsterbo. Stæderne gik ind herpå på 
det vilkår, at de vilde optage drøftelse derom (i deres hjemstæder), og 
hvis de besluttede, at de vilde holde denne dagtingning, så skulde de 
meddele kongen dette til næstkommende Vor Frues fødselsdag5). Og 
hvis man meddeler ham det efter Vor Frues dag, skal dagtingningen 
finde sted lige så mange dage efter først aftalte termin, som den er ble
vet forhalet. Og budet skal overbringe kongen stædernes klager og 
specificerede skader og formulere, hvem af hans mænd de rejser 
beskyldninger imod, og tage kongens beskrevne klage mod stæderne og 
deres folk med tilbage. Og samme bud skal have svar til kongen om, 
hvorvidt stæderne vil søge til hans rige eller ej inden denne termin. Og 
så skal samme bud have besked med tilbage til stæderne, hvis et lovligt 
forfald hindrer ham i at kunne overholde disse dagtingninger.

<8> Til stede ved dette har været hertugen af Sachsen, grev Adolf af 
Holsten, ærkebispen af Lund, bispen af Ribe, herr Fikke Moltke, herr 
Kristian Kule, herr Johan Hummersbüttel, herr Otze v. Bydelsbak, 
herr Niels Eriksen, Rikman van der Lanken og andre.

i) underforstået er, at en sådan person ikke fandtes. — 2) 23. august. — 3) d.v.s. 
Malmø. — 4) 13. oktober. — 5) 8. september.

1367. 2. september. Stralsund. 68
De vendiske staders rådssendemand, der er vendt tilbage fra forhandlingerne med 

kong Valdemar, enes om de forslag, de vil stille deres forskellige råd.
Afskrift i Rostock.

Idet Herrens år 1367 torsdagen efter dagen for St. Johannes døberens 
henrettelse vendte stædernes rådssendemænd, som var hos de Dan
skes konge i Falsterbo, tilbage til Stralsund og kom overens om, at de 

— enhver i sit råd — vilde drøfte disse artikler, nemlig <i> om, hvor 
og når stædernes rådmænd vil komme sammen til forhandlinger, der
som de fra Preussen ikke vil komme til dagtingning i disse egne1), og at 
udsendingene til Köln skulde komme til samme dagtingning. <2> 
Fremdeles at enhver stad skal sende i det mindste en rådsudsending til 
Köln, fordi andre stæder ellers ikke vil bøje sig for de på færden trufne 
beslutninger. <3> Fremdeles at saltede sild i Skåne ikke må føres gen-

3. rk. 8. bd. — 4
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nem bæltet Øresund til Flandern eller andetsteds. Om denne artikel 
skal der ikke forhandles, men den skal anses for aftalt. <4> Men der 
skal forhandles om, hvorvidt købmænd skulde kunne sejle gennem 
samme bælt med andet gods på egen risiko. <5> Med hensyn til dagen 
for forhandlingerne enedes alle undtagen udsendingen fra Greifswald 
om, at den skal holdes ottendedagen efter mikkelsdag i Rostock.

i) jf. nr. 46 § 6.

69 1367. 8. september.
Mads Ketelhot erklærer at have modtaget syv mark sølv af Æbelholt kloster for 

gods i Hald.
Afskrift i Æbelholtbogen.

Mads kaldet Ketelhot til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg af Æbelholt 
klosters konvent helt og fuldt efter mit ønske har oppebåret den fulde og 
fyldestgørende betaling for gods på Halsnæs, nemlig i Hald med alle 
dets tilliggender, tørt og vådt, intet undtaget. Dette gods har længe 
været pantsat af samme konvent for 7 sølvmark. Ved mit brev overlader 
jeg derfor samme klosters forstander og hele det menige konvent samme 
gods frit for krav fra mig og andre og erklærer med dette brev den før
nævnte forstander og konvent for kvit og aldeles fri med hensyn til før
nævnte sum penge. Ydermere hvis der skulde blive fundet noget brev, 
der kan anfægte det førnævnte gods, skal det ikke have nogen magt eller 
nogen ret til at anfægte det fornævnte gods på nogen måde. Til vidnes
byrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd herr 
Erik Nielsen, ridder af Hagerup, og Valdemar Klausen hængt under 
dette brev. Givet i det Herrens år 1367 på selve den hellige glorrige 
jomfru Marias fødselsdag.
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1367. 14. september. 70
Testamente af Henrik Koesfeld, borger i Lübeck.
Registratur i Lübeck (20. årh.).

1367 14. september (på dagen for det hellige kors’ ophøjelse). Testa
mente, udstedt af Henrik Koesfeld. Vidner: Johan v. Meteler, Dankvard 
v. See, rådsherrer. Eksekutorer: Bertold v. d. Eseke, Johan Koesfeld, 
testators nevø. Indhold:........den kiste (cistam), som testator har i Kø
benhavn (Koppinhauen), får Jakob, Bernhards søn, hvis han er i live, 
ellers hans broder. Til Johan Koesfelds børn, som bor i København, 
testamenterer testator seks mark lybsk, som skal gives til dem selv, ikke 
til deres moder . . . Tilbagekaldsforbehold.

1367. 15. september. Viterbo 71
Pave Urban 5. pålægger biskoppen af Roskilde at udnævne en abbed for Alle

helgens kloster ved Lund i stedet for Erik, som paven havde udnævnt til biskop af 
Odense.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder biskop (Henrik) af Roskilde hilsen o.s.v.
I medfør af det tjenerhverv, vi har påtaget os, tilskyndes vi under 

stadig uro og bekymring til at give agt på alle de kirkers og klostres 
tarv, for hvilke der påhviler os almindelig omsorg, og til hurtigt og på 
frelsebringende måde ved vor virksomme hjælp at sørge for dem, som 
vides at begræde en vakances ubehageligheder. Da Allehelgens kloster 
nær Lund af St. Benedikts orden i sin tid blev ledigt, fordi vi med apo
stolisk myndighed ved provision lod den da ledige kirke i Odense over
drage til vor ærværdige broder biskop Erik, der da var til stede ved det 
apostoliske sæde som abbed i nævnte kloster, og satte ham i spidsen for 
den som biskop og hyrde1), og idet vi i faderlig og omsorgsfuld iver, for 
at nævnte kloster ikke skal udsættes for en lang vakances ubehagelig
heder, lægger vægt på en hurtig og lykkebringende provision af dette 
kloster, med hvilket ingen uden os denne gang har kunnet eller kan 
befatte sig, fordi vi længe før denne vakance reserverede provisionerne 
af alle kirker og klostre, der da på enhver måde var ledige ved nævnte 
sæde eller i fremtiden vilde blive ledige ved det, for vor rådighed og
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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 idet vi hurtigt og på 
frelsebringende måde ønsker at providere det med en nyttig person, 
men ikke har sikkert kendskab til personerne i de egne, betror og pålæg
ger vi Dig, broder, til hvem vi i dette og andet nærer fuld tillid i Her
ren, ved vort apostoliske brev, at Du ved denne lejlighed med vor myn
dighed ved provision skal give en person fra nævnte kloster, om der 
findes en egnet — i modsat fald en anden nyttig og egnet fra samme 
orden, hvorom vi bebyrder Din samvittighed — styret af dette kloster 
og sætte ham, som Du således har ladet give provision, i spidsen for 
nævnte kloster som abbed og fuldt ud betro ham omsorgen for og styret 
af dette kloster i åndelige og timelige anliggender og sørge for, at der 
vises ham tilbørlig lydighed og ærbødighed af hans undergivne, idet Du 
tugter dem, der sætter sig op herimod, med kirkens straf under udeluk
kelse af appel. Og desuden pålægger vi Dig, at Du eller en anden 
biskop, der har det apostoliske sædes nåde og er i samfund med det, 
skal lade samme person få velsignelsens nådegave til det. Men det er 
vor vilje, at Du eller samme biskop i vort og den romerske kirkes navn 
skal modtage den sædvanlige ed om skyldig troskab af samme person, 
som Du som fornævnt har sat i spidsen for dette kloster, under den ord
lyd2), som vi sender Dig under vor bulle. Men ordlyden af den ed, som 
denne person skal aflægge, skal Du sørge for så hurtigt som muligt at 
sende os ord til andet ved hans åbne brev, beseglet med hans segl. Men 
herved må der ikke i fremtiden voldes nogen indskrænkning i vor 
ærværdige broder ærkebiskoppen af Lunds rettigheder, hvem nævnte 
kloster er underkastet ifølge stiftsbiskoppelig ret. Givet i Viterbo den 
15. september i vort femte år.

1) jf. DRB. III 7 nr. 158. — 2) edsformularen findes som c. 4 X de iure iurando II 
24 (Friedberg II 360).

72 1367. 17. september. Viterbo.
Arnaldus, ærkebiskop af Auch og pavens kammermester, kvitterer biskop Mogens 

af Ribe for indbetaling af resten af hans servispenge.



53 17. september 1367 Nr. 73

Original i rigsarkivet.

Arnaldus, af Guds nåde ærkebiskop af Auch, den herre paves kam- 
l mermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.

Vi bringer det med dette brev til Eders alles kundskab, at den ærvær
dige fader i Kristus, herr Mogens, biskop af Ribe, ved herr Niels, 
kannik i Ribe, dags dato har ladet indbetale tres floriner som rest af sit 
commune servitium, som han skyldte vor herre pavens kammer samt 
femten guldfloriner som rest af de fire servitier til samme vor herre 
pavens husstand og tjenerskab, idet kammerets klerke modtog dem for 
nævnte husstand og tjenerskab, og for denne betaling kender vi herr 
biskoppen, hans kirke, hans efterfølgere og deres gods fri og kvit at være 
med dette brev. Ydermere frikender vi i kraft af den os hertil givne 
bemyndigelse herr biskoppen for de suspensions-, bandlysnings- og inter
diktdomme og for beskyldningen for mened og andre straffe, som han 
har pådraget sig ved at undlade sådan betaling til den fastsatte termin, 
idet vi med samme bemyndigelse barmhjertigt dispenserer ham for den 
irregularitet han i mellemtiden måtte have gjort sig skyldig i ved at 
befatte sig med gudstjenstlige handlinger eller på anden måde, dog ikke 
under foragt for den hellige moderkirkes nøglemagt. Til vidnesbyrd om 
alt dette har vi givet dette brev og ladet vort kammermesterembedes 
segl vedhænge til bekræftelse. Givet i Viterbo den 17. september år 
1367 efter Herrens fødsel i den femte indiktion i vor højhellige fader og 
herre ved Guds forsyn herr pave Urban 5.’s femte paveår.

1367. 17. september. Viterbo. 73
Guillelmus, kardinalbiskop af Sabina og kardinalkollegiets kammermester, 

kvitterer biskop Mogens af Ribe for indbetaling af hans servispenge til kardinal
kollegiet og dets tjenerskab.

Original i rigsarkivet.

Vi Guillelmus, ved Guds miskundhed kardinalbiskop af Sabina, 
kammermester for de ærværdige fædres, den hellige romerske kir
kes herrer kardinalers hellige kollegium, erkender og tilstår med dette 

brev, at den ærværdige fader i Kristus, herr Mogens, biskop af Ribe i 
Danmark, ved herr Niels Pedersen, kannik i Ribe, har ladet indbetale
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tres guldfloriner som sit hele commune servitium1), som han skyldte 
fornævnte kollegium, og tre guldfloriner, nitten skilling og seks pen- 
ninge gængs Avignonmønt som sit hele servitium2) til fornævnte herrer 
kardinalers husstand, idet vi tog imod dem for kollegiet, og for denne 
betaling erklærer vi herr biskoppen, hans kirke, hans efterfølgere og 
deres gods for fri og kvit at være i fornævnte kollegiums navn. Yder
mere har vi med den bemyndigelse, vi har hertil, ladet herr biskoppen 
løse fra de suspensions-, bandlysnings- og interdiktdomme og fra ankla
gen for mened og for de andre straffe, som han har pådraget sig ved at 
undlade at betale de fornævnte beløb til den fastsatte termin, idet vi 
med samme bemyndigelse barmhjertigt dispenserer ham for den irregu
laritet, han i mellemtiden må have gjort sig skyldig i ved således belas
tet at befatte sig med gudstjenstlige handlinger eller på anden måde, 
dog ikke under foragt for nøglemagten. Til vidnesbyrd herom har vi 
ladet dette brev udstede og ladet vort segl vedhænge til bekræftelse. 
Givet i Viterbo den 17. september år 1367 efter Herrens fødsel i den 5. 
indiktion i den højhellige fader herr pave Urban 5.s femte paveår.

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

74 1367. 17. september. Viterbo.
Pave Urban 5. giver Elene Assersdatter, enke efter Niels Grimarsen, Odense 

stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give hende syndsforladelse i 
hendes dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede datter i Kristus den velbyrdige kvinde Elene Assers- 
datter, enke efter afdøde junker Niels Grimarsen, Odense stift, 
hilsen o.s.v.

Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i formularerne indtil1) givet i 
Viterbo den 17. september i vort femte år.

1) jf. nr. 56 note 1.
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1367. 21. september. 75
Niels Kirt ajNæsholm af står alt sit gods på Lolland til Mathias Ketelhod.
Original i rigsarkivet.

Niels Kirt af Næsholm til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg 
med dette brev har overladt nærværende brevviser, den hæderværdige 
mand herr Mathias Ketelhod alt mit gods på Lolland, som jeg har fået 
med min elskede hustru Margrete, at bruge og råde frit over efter hans 
ønske indtil førstkommende mikkelsdag om et år, og at jeg har givet 
ham fuld bemyndigelse til at indsætte og afsætte undergivne på samme 
gods på det vilkår, at samme herr Mathias alene skal give mig land
gilden af samme gods, medens han selv personligt skal oppebære tjene
steydelserne og alt andet, der hidrører derfra. Til vidnesbyrd herom er 
mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd herr Kristian Kule, 
ridder, Niels Krag og Niels Tuesen hængt under dette brev. Givet i det 
Herrens år 1367 på apostlen og evangelisten St. Matheus’ dag.

[Omkr. 1367. 21. september?] 76
Jens Nielsen og Jakob Mogensen kvitterer Niels Kirt for den arv, der tilfaldt 

dem på Niels Kirts hustrus vegne.
Viborg stifts registratur (1574J.

En kvittering, som Jens Nielsen og Jakob Mogensen har givet Niels
Kirt for al den arv i gods og andet som er tilfaldt dem på Niels Kirts 

hustrus vegne. Uden år og dag.
1) Niels Kirt nævnes sidste gang i nr. 75.

1367. 22. september. Viterbo. 77
Pave Urban 5. pålægger provst, dekan og kantor ved kirken i Roskilde at afgøre 

stridigheder mellem Mogens Nielsen, provst ved kirken i Odense, og tiggermunke
ordenerne i overensstemmelse med pave Bonifacius ^.s forordning »Super cathe
dram«.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore elskede sønner (Jens), provst, (Niels), dekan, og (Oluf), kan
tor ved kirken i Roskilde, hilsen o.s.v.

Hyppige1), ja, utallige klager fra forskellige dele af verden, fremførte 
af vore ærværdige brødre, biskopperne, og af andre høje prælater, og 
desuden af vore elskede sønner, præsterne, sjælesørgerne og sognepræ
sterne, og rettet mod vore elskede sønner, brødrene i dominikaner- og 
franciskanerordenen, er allerede for længe siden kommet det apostoliske 
sæde for øre og har vakt uro, påkalder fortsat vor opmærksomhed og 
lader os ikke i ro med deres højlydte beklagelser over, at samme brødre 
dristigt undlader at overholde den forordning, som i sin tid blev givet af 
vor salige forgænger pave Bonifacius 8., som begynder »Super cathe
dram«2), og som siden blev fornyet af vor salige forgænger pave Cle- 
mens 5. på konciliet i Vienne3), idet disse ikke frygter for at overtræde 
denne bestemmelse til foragt for samme sæde, til fare for deres sjæle og 
til skade og belastning for dem, der klager, og for sognekirkerne. Vi har 
også forstået, at de fornævnte biskopper, prælater, sjælesørgere og 
præster ofte i modstrid med ordlyden af nævnte forordning i forskellige 
egne begår alvorlige uretfærdigheder og overgreb mod de fornævnte 
dominikaner- og franciskanerbrødre og tillige mod augustinereremitter- 
og karmeliterordenerne. Denne fornævnte forordning — hvori der blot 
fastsættes bestemmelser om de nævnte dominikaner- og franciskaner
ordener — ønskede vor nævnte forgænger Bonifacius senere fuldt ud, 
uanfægtet og på alle punkter skulde overholdes med hensyn til personer 
i nævnte eremitorden, medens vor salige forgænger pave Johannes 22. 
udvidede den til i hele sit indhold at gælde den fornævnte karmeliter- 
orden. For nylig blev vi også på vor elskede søn Mogens’, provst ved 
kirken i Odenses vegne underrettet om, at de fornævnte brødre i de 
nævnte dominikaner-, franciskaner-, eremit- og karmeliterordener i 
modstrid med ordlyden af den nævnte forordning påfører denne kirke 
mange tynger, megen uret og mange besværligheder. Eftersom det 
derfor vilde være til liden gavn at tilstå rettigheder, hvis der ikke er 
nogen til at varetage dem, træder vi i nævnte forgænger Johannes’ fod
spor, han, som på sine brødres råd ønskede og pålagde, at fornævnte 
forordning fuldt ud skulde overholdes, og pålægger Eder, gode sønner, 
ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller en af Eder personligt eller
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ved en eller flere andre, også hvis de er uden for det område, hvor I er 
udpeget som værneherrer og dommere, står såvel samme provst bi mod 
fornævnte brødre som omvendt står samme brødre bi mod fornævnte 
provst ved et virksomt og beskyttende værn og sørger for, at den for
nævnte forordning ubrydeligt overholdes i alle dens kapitler, og ikke 
tillader, at der i modstrid med ordlyden af denne påføres samme provst 
tynger eller uret af omtalte brødre af nævnte ordener, ejheller samme 
brødre af nævnte provst, idet I lader dem vederfares fuld retfærdighed 
på begge sider med hensyn til al den uret, alle de krænkelser, tynger og 
tab, der hidtil er påført og ligeledes i fremtiden måtte blive påført dem i 
modstrid mod samme forordning, således at I i de tilfælde, som kræver 
retslig undersøgelse, går summarisk, enkelt og ligefremt til værks uden 
offentlighed og formelig rettergang, men i de øvrige tilfælde således som 
sagens art kræver det; og dem, som har begået sådanne krænkelser og 
forurettelser, samt alle lovovertrædere og genstridige skal I, når og hvor 
det er hensigtsmæssigt, tugte med kirkens straf under udelukkelse af 
appel, uanset alle særlige og almindelige eksimeringer, der under 
enhver ordlyd eller udtryksmåde er tilstået såvel fornævnte brødre og 
ordener eller en eller flere af disses ordensbrødre som også fornævnte 
provst af samme sæde, uanset samme Bonifacius’ forordning4), som 
fastsætter, at ingen må stævnes for en domstol uden for sin stad og sit 
stift undtagen i visse sager, og i disse ikke ud over en dagsrejse fra sit 
stifts grænse, og (hans forordning5) om), at dommere og værneherrer, 
som er udpeget af fornævnte sæde, ikke må driste sig til at forfølge 
nogen som helst retsligt uden for den stad og det stift, i hvilke de er 
udpeget, eller betro deres myndighed til en eller flere andre eller drage 
nogen for retten ud over een dagsrejse fra samme stifts grænse — dog 
må ingen med dette brevs myndighed drages for retten ud over to dags
rejser6) — eller at værneherrer på ingen måde må befatte sig med andet 
end åbenbar uret og vold og, hvad der ellers kræver retslig undersø
gelse, idet der er fastsat straf for dem, der handler anderledes — og for 
deres hertil indsatte befuldmægtigede — fremdeles uanset alle andre 
bestemmelser af vore forgængere de romerske paver såvel om delege
rede dommere og værneherrer som om, at der ikke må stævnes ud over 
et vist antal personer for retten, og uanset andre edikter, som på nogen 
måde kunde hindre Eders jurisdiktion og myndighed i denne sag og 
dens frie udøvelse, eller uanset om såvel samme brødre eller deres orde-
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ner eller en eller flere af disses ordensbrødre som også fornævnte 
provst eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået 
bevilget af fornævnte sæde, at de ikke kan rammes af bandlysning, sus
pension eller interdikt eller stævnes for retten uden for og ud over visse 
steder ved et apostolisk brev som ikke fuldt ud og udtrykkeligt og ord til 
andet nævner den bevilling og deres personer, stiftelser, ordener og 
navne, og endelig uanset enhver anden almindelig eller særlig bevilling 
af nævnte sæde, hvilken ordlyd den så end har, hvorved opfyldelse af 
vor jurisdiktion i denne sag på nogen måde kan anfægtes, når den ikke 
udtrykkeligt og fuldstændigt er optaget i dette brev, og af hvilken og af 
hvis hele ordlyd der ord til andet skal ske omtale i vort brev. Og i kraft 
af dette brev forbyder vi strengt alle dommere eller værneherrer, som 
på anden måde ved apostoliske breve — tilståede under en hvilken som 
helst anden ordlyd eller med andre vendinger end nærværende — er 
indsat for såvel disse brødre af nævnte dominikaner-, franciskaner-, ere
mit- og karmelitordener som for ordenerne selv eller for samme provst, 
enten i fællesskab eller særskilt for en eller flere af dem i søgsmål om 
tab eller uret eller hvilke som helst andre sager eller anliggender, som 
vi også forbyder disses nuværende eller fremtidige subdelegerede at 
driste sig til at stævne een eller flere til dom et eller andet sted i deres 
nærværelse eller at stævne dem på nogen som helst anden måde eller 
under en eller anden form at drage dem til retsligt ansvar i kraft af 
nævnte breve og under påskud af eller i anledning af hvilke som helst 
tab eller uretfærdigheder eller tynger, som af hvem som helst indtil nu 
er påført og i fremtiden måtte blive påført såvel nævnte brødre eller 
deres fornævnte ordener som nævnte provst eller også en eller flere (af 
dem) i fællesskab eller særskilt i modstrid med ordlyden af fornævnte 
forordning »Super cathedram«, idet vi ønsker at udstrække dette forbud 
ikke blot til fremtidige, men også til de på enhver måde stadig verse
rende og allerede påbegyndte sager, og idet vi erklærer, at fornævnte 
breve og de forholdsregler, der er taget og på enhver måde måtte blive 
taget i kraft af dem, herefter på ingen måde må udstrækkes til at have 
gyldighed angående de tab, besværligheder og uretfærdigheder der, som 
det er sagt, er påført eller måtte blive påført i modstrid med ordlyden af 
nævnte forordning; og ligeledes erklærer vi det ugyldigt og magtesløst, 
om nogen med eller uden viden herom skulde forsøge at handle ander
ledes i fornævnte sag og pålægger Eder desuden at sørge for at bringe
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dette vort forbud til de nævnte dommeres eller værneherrers og under- 
delegerdes kendskab, hvor I finder det tjenligt. Det er desuden vor vilje 
og vi fastsætter med apostolisk myndighed, at enhver af Eder kan for
følge en sag, der er påbegyndt afen anden, selv om han, der har påbe
gyndt sagen, ikke er blevet afskåret ved en kanonisk hindring7), og det 
er vor vilje at en varig fuldmagt og jurisdiktion fra dags dato er tildelt 
Eder og enhver af Eder i alle forudberørte sager og i hver enkelt af dem, 
påbegyndte eller ikke påbegyndte, øjeblikkelige eller fremtidige, for at I 
kan gå frem med en sådan styrke og fasthed i alle de foromtalte påbe
gyndte og ikke påbegyndte, øjeblikkelige eller fremtidige sager og til 
fordel for de forud omtalte, som om de fornævnte sager, alle som een, 
var påbegyndt af Eder, og som om det ved stævning eller på anden 
måde var udtrykt, at Eders jurisdiktion på lovlig vis havde varig gyldig
hed i alle fornævnte sager, uanset fornævnte forordning om værneherrer 
og enhver anden forordning, der strider herimod, dog at dette brev skal 
miste sin gyldighed efter fem års forløb. Givet i Viterbo den 22. septem
ber i vort femte år.

1) brevet er en næsten ordret gentagelse af et dekret af' pave Johannes 22. fra 1327, c. 
1 Extrav . comm. de iudiciis II 1 (Friedberg II 1251). — 2) c. 2 ('lem. de sepulturis III 
7 (Friedberg II 1 165), hvori eiteres Bonifacius 8.s dekret »Super cathedram«, som fast- 
satter, i hvilket omfang dominikanerne og franciskanerne må pra'dike, modtage 
skriftemål og foretage begravelser, og at de af de afgifter, de må oppebære, skal svare en 
fjerdedel til den verdslige gejstlighed, smign. et dekret af Benedikt 11, c. 1 Extrav. 
comm. de privilegiis V 7. —3) 131 1. — 4) c. 1 1 VI de rescriptis I 3 (Friedberg II 941). 
— 5) ('■ E5 VI 8c officio et potestate iudicis delegati I 14 (Friedberg II 982). — 6) c. 28 
X de rescriptis I 3 (Friedberg II 31). — 7) f.eks. ved irregularitet, pilgrimsrejse eller 
sygdomstilfælde.

1367. 24. september. Roskilde. 78
Niels, dekan, Jens af Kappelgård, provst, magister Hemming, ærkedegn, Oluf, 

kantor, og otte kanniker ved kirken i Roskilde, fastsætter, at de medlemmer af 
Roskilde kapitel, der uretmæssigt bemægtiger sig fællesindtægter og er forsømmelige 
med regnskabsaflæggelse og afgiftsydelser, skal unddrages deres part i håndpenge, 
ofringer, begravelsespenge, skånske og mønske penge, indtil der er ydet passende 
bod.
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Original i universitetsbiblioteket.

I Guds navn, amen. Vi, Niels, dekan, Jens af Kappelgård, provst, ma
gister Hemming, ærkedegn, Oluf, kantor, Jens Brun, Lambert Oluf- 

sen, Jakob Falster, Albert Brunsten, Jens Kristiansen, Peder Markvard- 
sen, Peder Dondeman og Jakob Jensen, kanniker ved kirken i Roskilde, 
der nu udgør kapitlet sammesteds, betænker indtrængende, at vi både 
bevisligt mange gange har erfaret og stadig så at sige daglig....... x) 
erfarer, at nogle af vore medlemmer af kapitlet med fuldstændig tilside
sættelse af den retfærdighed, vi burde vise hinanden indbyrdes, (bry
der)1) deres ed, som de ved deres optagelse i kapitlet efter skik og brug 
højtideligt har aflagt på at opretholde kirkens og kapitlets rosværdige og 
anerkendte rettigheder, friheder, privilegier, bestemmelser og sædvaner, 
og uretfærdigt har tilbageholdt og tilbageholder, har bemægtiget sig og 
bemægtiger sig, har oppebåret og oppebærer vort fællesgods og de 
fraværendes bordgods2) og har vist og viser sig forsømmelige og særde
les stædige og genstridige med hensyn til at aflægge regnskab på til
børlig vis og med hensyn til at udrede gårdenes landgilde og desuden 
med hensyn til adskilligt andet, der angår os i fællesskab eller enkeltvis, 
således at vi som følge deraf ikke kan opnå den tilbørlige ret fra deres 
side, hvorfor vor kirke på mangfoldig vis — hvad vi beretter med smer
te — besviges med hensyn til de tjenesteydelser, der tilkommer den, 
hvorfor kirkens og kapitlets rettigheder bedragerisk (forringes)1), og 
hvorfor vi med hensyn til det, som med rette tilkommer os såvel i nu
tiden som i fremtiden fra deres side, har lidt og lider ikke ringe skade 
på grund af, hvad de med urette har tilbageholdt, sat sig i besiddelse af 
og oppebåret, og på grund af deres fornævnte forsømmelighed stædig
hed og genstridighed. Derfor har vi efter velovervejet og modent råd og 
med enstemmigt samtykke fastsat følgende, at når et hvilket som helst 
medlem af vort kapitel i fremtiden uretfærdigt gør sig skyldigt i noget af 
det fornævnte eller befindes at være forsømmelig, stædig eller genstridig 
med hensyn til dette eller noget af det fornævnte, så skal i medfør heraf 
hele den anpart, der tilkommer ham i Roskildekirken, såvel af alle 
håndpenge3) som af de enkelte ofringer og begravelsespenge og i skån
ske4) og mønske penge, af de kapitelmedlemmer, hvem fordelingen af 
disse håndpenge og alt det andet fornævnte påhviler, fuldt og helt 
henlægges i sakristanens varetægt eller i kapitlets fælleskiste, indtil der
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ydes passende erstatning. Til vidnesbyrd om alt dette og til fuldgyldigt 
bevis har vi ladet denne bestemmelse bestyrke ved at hænge vort kapi
tels segl under. Forhandlet og givet i Roskilde i vort vanlige kapitelhus 
år 1367 efter Herrens fødsel fredagen efter St. Mauritius’ dag, idet vort 
generalkapitel fortsatte indtil da.

1) lakune i forlægget. — 2) de fraværende kanniker havde kun ret til deres præben- 
ders corpus men ikke til mensa, bordgodset. — 3) gengiver manualia. der betegner de 
penge, der distribueredes til de kanniker, der deltog i messerne. — 4) jf. Arhnung, 
Roskilde Domkap. Hist. I 87; det drejer sig om kapitlets indtægt af dets besiddelser i 
Gønge h.

1367. 25. september. Viborg landsting. 79
Tingsvidne af Viborg landsting, at ridderen Bo Høg med sin hustru Sofies sam

tykke har skødet hendes gods i Hassing og Hundborg herreder til Ivar Pedersen, 
foged i Thy, som har modtaget skødet på kong Valdemars vegne.

Original i rigsarkivet.

Jens, provst ved Vor Frue kirke i Viborg, Ove, præst i Thisted, Tord 
Degn, landstingshører, Tyge Skammelsen, Niels Påske, Mikkel Skyt

te, Keld Skalehals, Ditmar, borger i Ribe, Thideke van Heyde, Peder 
»Brevfører«1), Anders Skytte, Mikkel Jensen, Johan van Æerll, Henrik 
Bukstok, Konrad Ploos og Herman Ploos til alle, der ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at den velbyrdige 
mand herr Bo Høg, ridder, sammen med sin elskede hustru fru Sofie, 
datter af herr Esger Frost, ridder, i det Herrens år 1367 sidste lørdag før 
St. Mikkelsdag var personlig til stede på Viborg landsting i nærværelse 
af os og adskillige andre troværdige mænd, der da var på samme ting, 
og af god vilje og (med hendes)2) samtykke skødede Ivar Pedersen, 
foged i Thy, som optrådte i den stormægtige og berømmelige fyrste herr 
Valdemar, de Danskes konges navn og på hans vegne, sit gods i Has
sing herred, nemlig sin hovedgård, kaldet Ørum, og alt sit andet bebyg
gede og øde gods i Ørum sogn, fædrene og mødrene og købegods, med 
alle tilliggender hertil, rørligt og urørligt, vådt og tørt, slet intet undta
get, og desuden sit gods i Hundborg herred, nemlig i Skjoldborg sogn to 
gårde med otte pund korn i afgift, fremdeles i Thisted sogn en gård med 
fire pund korn i afgift, fremdeles i Tilsted sogn to gårde med femten
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pund korn i afgift, fremdeles i Vang sogn tre gårde med to læster og to 
pund korn i afgift, fremdeles i Torup sogn tre gårde med to læster og tre 
pund korn i afgift, fremdeles i Hundborg en gård med fire pund korn i 
afgift, fremdeles i Sjørring sogn en gård med fire pund korn i afgift, 
fremdeles to ødegårde sammesteds fordum med seksten pund korn i 
afgift tillige med holdsfæ3) og alt andet tilbehør til nævnte gods, at be
sidde til evig tid, til gengæld for en lovlig gæld, i hvilken han stod til 
fornævnte fyrste herr Valdemar, de Danskes konge, og til Danmarks 
riges krone ved sit åbne brev, affattet om nævnte gæld, hvorunder segl, 
tilhørende de velbyrdige medlovere herr Niels Esgesen, herr Ebbe 
Strangesen, riddere, og Gunne Jensen, væbner, var hængt. Ydermere 
forpligtede han sig på ovennævnte ting bestemt til at overdrage sin 
elskede hustru fru Sofie alt sit gods i Harsyssel til erstatning for fru 
Sofies fædrene og mødrene gods i Thy, hvormed samme herr Bo Høg 
som ovennævnt betalte den fornævnte herr konge og Danmarks riges 
krone for den lovlige gæld, idet han erkendte, at han på nævnte ting 
havde oppebåret og fuldt og helt havde fået fuld og fyldestgørende pris 
af nævnte herr konge for ovennævnte gods. Endvidere forpligtede han 
og bandt bestemt sig og sine sande arvinger til at fri og på enhver måde 
hjemle de Danskes oftnævnte herre konge, Danmarks riges krone og 
hans rette arvinger alt det ovennævnte gods for krav fra alle fødte og 
ufødte. Vi erklærer over for alle, hvem det vedkommer, at vi har set og 
hørt dette. Givet under vore segl ovennævnte år, dag og sted.

i) dansk tilnavn i den latinske tekst. — 2) jf. nr. 29 og 32. — 3) gengivelse af rum 
iumentis.

80 1367. 27. september. Grevesmühlen.
Hertug Henrik 3. af Mecklenburg erkender at have modtaget 800 mark lybske 

penge af borgmestre og rådmænd i staden Lübeck til krigsudrustninger til sin 
fader hertug Albrecht 2. af Mecklenburg, hvilke penge dog skal tilbagebetales, 
»dersom vor fornævnte fader eller vi indgik en overenskomst med kon
gen af Danmark mellem nu og førstkommende St. Nicolaus dag«.

Original i Liibeckarkivet.
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81 1367.29. september. 81
Jens Eriksen, søn af Erik Blå, pantsætter alt sit gods i hertug Henrik af Jyl

lands hertugdømme til sin broder Hartvig Eriksen.
Afskrift i Løgumbogen.

Jens Eriksen, søn af Erik Blå, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at jeg pantsæt
ter og har pantsat alt mit gods, rørligt og urørligt og beliggende i hvil
ket som helst sted inden for det område af hertugdømmet, som tilhører 
herr Henrik, af Guds nåde hertug af Jylland, til nærværende brevviser, 
min kære broder Hartvig, med alle dets tilliggender, agre, enge, græs
gange, skove, fiskevande og alle afgifter, visse og uvisse, intet undtaget, 
for 8o mark lybsk, indtil det af mig eller mine arvinger rigtigt og lovligt 
indløses fra nævnte Hartvig Eriksen, min broder, eller fra hans arvinger 
for fornævnte sum penge. Givet under mit segl i det Herrens år 1367 
mikkelsdag.

82 1367. 29. september. 82
Peder Storm pantsætter en gård i Radsted til hr. Absalon Mogensen af Krenkerup.
Eline Gøres jordebog.

Et brev, at Peder Storm pantsætter herr Absalon Mogensen af Krenke
rup en gård i Radsted sønden for kirkegården for 18 mark purt 

sølv, på samme måde som Ingvar Nielsen af Fårdrup havde pantsat 
ham samme gård. Givet St. Mikkels dag 1367.

83 1367. 29. september. 83
Biskop Bertram af Lübeck erkender at have oppebåret rigsskatten for 1367 til 

kong Valdemar 4. Atterdags hånd og lover at f remskaffe fyldestgørende kvittering.
Original i Lübeckarkivet.

Bertram, af Guds og det apostoliske sædes nåde, biskop af Lübeck, til 
alle troende kristne hilsen evindelig med Gud.
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Vi erkender med dette brevs vidnesbyrd og ønsker, at det skal stå 
klart for alle, der får dette brev at se eller høre, at vi af de hæderværdige 
mænd, de herrer rådmænd i fornævnte stad Lübeck, har modtaget og 
helt og fuldt oppebåret til brug for den stormægtige fyrste herr Val
demar, de Danskes, Venders og Goters konge, og til hans hånd 1200 
lybske guldgylden for dette år, nemlig 1367 efter herrens menneske
vorden, hvilke skyldtes det hellige romerske kejserrige som »steure« eller 
kejserskat, men som er anvist fornævnte herre konge af den uovervinde
lige fyrste herr Karl, Romernes kejser. Vi har ligeledes lovet og lover 
med dette brev fornævnte herrer rådmænd, at vi vil fremskaffe en 
fyldestgørende kvittering for disse penge fra nævnte konge og bevare 
dem kvit og fri for enhver påmindelse fra oftenævnte konges side i forbin
delse med dette store beløb. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl 
hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1367 på St. Mikkels 
dag.1

1) jf DRB. III 4 nr. 527 (s. 341).

84 1367. 6. oktober. Rostock.
Reces aj hansedagen i Rostock.
Original i Rostockarkivet.

det Herrens år 1367 på ottendedagen efter St. Mikkels dag forsam
ledes rådmænd fra nedenforanførte stæder i Rostock: fra Lübeck de 

herrer Jakob Pleskow og Gerhard v. Attendorn, fra Stralsund de herrer 
Bertram Wulflam, Johan Ruge og Tideman v. Unna, fra Stettin de 
herrer Herman Pape og Henning Westfal, fra Wismar de herrer Johan 
Manderow og Bertold Kalsow, fra Rostock Johan Bomgarden, Arnold 
Kröpelin, Lambert Witte og Johan v. d. Kyritz.

<i> For det første holdt de rådslagning om, at enhver stad skulde 
sende to af deres medrådmænd til Köln til hansedagen sammesteds til 
St. Mortensdag; de fra Stettin henskød det til afgørelse i deres råd og 
skal give møde i Lübeck dagen før allehelgensdag.

<2> For det andet angående de anliggender, der skulde forhandles 
sammesteds: det første anliggende er, at hvis de fra Zuiderzee og Preus
sen kun vil holde sig til den allerede indgåede overenskomst1) og ikke 
vil bidrage yderligere til, hvad der påtænkes foretaget mod kongen, skal 
der desangående svares dem, at dette på ingen måde vil være til fordel
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for dem eller for os, dels fordi vi ikke altid vil kunne samles i konvoj for 
at sejle frem og tilbage gennem Øresund, hvoraf der vil kunne opstå 
farefulde situationer, dels også, fordi kongen på den måde altid i forhol
det til os vil være i sikkerhed, og vi ikke have sikkerhed2), og han vil 
kunne skade os og vi ikke ham, og meget andet, som ligger for hånden. 
Det andet anliggende er, at hvis de fornævnte sydlige stæder og de 
preussiske vil give de herrer af Mecklenburg og Henrik, greve af Hol
sten, et afslag, skal de indvende, at de selv ved anden lejlighed i Preus
sen har give vore udsendinge i opdrag at forhandle med herrerne 
herom; og efter det givne hverv og de givne instrukser var man allerede 
skredet så langt frem og var så dybt involveret, at man nu ikke kunde 
trække sig tilbage; og dertil kommer, at det synes os, at vi uden dem 
ikke kan nå vore mål i denne sag.

<3-5> ........ 3)
<6> Angående betaling af fragten for godset i de skibe, som kongen 

af Danmark tog i Øresund, blev der efter rådslagning truffet tre afgø
relser: for det første, at hvis de, hvis gods er kommet tilbage til deres 
hjemby, atter vil lade dette gods, som de er ejere af, sejle med de 
samme skippere for den samme fragt, og skipperne ikke vil transportere 
godset for den fragt, så skal befragterne ikke betale disse skippere. Men 
hvis befragterne ikke vil lade det gods gå under sejl igen, så skal de 
betale halvdelen af fragten. Og hvis nogle har solgt deres gods i Dan
mark, skal de betale halvdelen af deres løn på samme måde som de 
andre.

<7> Om dem, som var i Skåne i dette efterår, blev der efter rådslag
ning truffet den bestemmelse, at de, som er vendt tilbage inden 14 dage 
efter St. Maries fødselsdag4), skal have adgang til at retfærdiggøre sig, 
således at den, der vil sværge, at han har været forhindret i at komme 
før fornævnte helligdag, fordi han ikke har faet god vind eller skibs
lejlighed, skal kunne retfærdiggøre sig. Men de, som er kommet efter 
disse 14 dage eller kommer i fremtiden, skal ikke have adgang til at 
rense sig.

<8> Desuden kom man overens om, at der skal udpeges nogle 
mænd i hver stad, som skal have opsyn med alle sild, som kommer til 
samme stad, for at man fuldt ud kan vide, hvem de tilhører, og for at 
man, hvis det befindes, at nogle tilhører nogle borgere fra søstæderne, 
kan gå frem efter fælles rådslagning.

3. rk. 8. bd. — 5
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<9-!I> ........ S)
<I2> Desuden, at der ikke uden for staden skal gives dem fra Rib- 

nitz noget af det, som nægtes danskerne.
i) jf. nr. 42. — 2) d.v.s. en påpegning af svaghederne ved en ren defensiv holdning. 

— 3) §§ 3‘5 handler om valgret afrejseruten til Köln og om forholdet til Hannover og 
Hamburg. — 4) 8. september; terminen var blevet fastsat i recessen 1367 29. juli, nr. 46 
§ 3. — 5) 9-1 i handler om forholdet til Hamburg, Lüneburg og Hannover, samt til
Sverige.

85 1367. 10. oktober. Lübeck.
Notarialvidne, at borgmestre og rådmand i Lubeck udnavner rådmandene Johan 

Meteler og Bruno Warendorp den aldre til stadens befuldmagtigede i sagen mod 
Johan v. Helle, prast i Slesvig stift.1)

Original i Liibeckarkivet.

1) jf. DRB. 111 6 nr. 217.

86 1367. 12. oktober. Grevesmühlen.
Hertug Henrik 3. af Mecklenburg erkender at have modtaget 800 mark lybske 

penge af rådmandene i Lübeck, Wismar, Rostock og Stralsund til sine og faderen 
hertug Albrecht 2.s udgifter og lover, »at vor fader og vi ikke skal udsone os 
med kongen af Danmark mellem nu og førstkommende St. Nicolaus 
dag. Men hvis vor fader inden for dette tidspunkt af nød og under 
tvang i Sverige skulde blive presset til at skulle udsone sig med kongen, 
og han tilstrækkeligt klart kunde bevise, at han under tvang blev tvunget 
til at udsone sig med ham,« skal pengene tilbagebetales  førstkommende påskedag.

Original i Liibeckarkivet.

87 1367. 14. oktober. Ribe.
Biskop Mogens af Ribe stadfaster sine forgangeres privilegier for Løgum kloster 

vedrørende dets undergivne i Ribe stift.
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Afskrift i Løgumbogen.

Mogens, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Ribe, til 
alle Kristi troende i hans stift, hilsen med Ham, der er alles 

sande frelse.
Eftersom de dødeliges erindring er svag, har man som en forsigtig- 

hedsforanstaltning fundet på, at gode menneskers forstandige gerninger 
bør foreviges ved et levende skriftligt vidnesbyrd. Idet vi derfor med vel
villig gunst bøjer os for den ansøgning, som vore såre kære sønner, 
abbeden og det menige konvent i Løgum kloster, har indgivet til os, 
giver og tilstår vi dem med dette brev alle de immuniteter og friheder, 
rettigheder og retsbeføjelser over alle deres undergivne overalt i vort 
stift, som fromt er skænket og tilstået dem af ærværdige fædre, vore 
forgængere, nemlig biskopperne og prælaterne ved kirken i Ribe, og vi 
stadfæster dem med dette brev. Under trusel om fortabelse af Guds og 
vor nåde forbyder vi strengt, at nogen på nogen måde forulemper eller 
antaster dem med hensyn til disse friheder og nåder. Givet i Ribe under 
vort store segl til vidnesbyrd om ovenstående i det Herrens år 1367 på 
paven og martyren St. Calixtus’ dag.

1367 oktober. Viterbo. 88
Pave Urban 5. pålægger dekanen i Roskilde at sørge for, at det gods, der er 

frataget Dalum kloster, tilbagegives.
Notits hos Hamsfort.

Pave Urban 5., der i oktober måned skriver fra Viterbo, pålægger 
dekanen i Roskilde, at han skal sørge for, at det gods, der er taget 
fra Dalum kloster, tilbagegives.

1367. 13. november. S. Pietro i Rom. 89
Pave Urban 5. overdrager efter ansøgning fra kong Valdemar dennes tjener 

Didrick Vrese den ret til et kanonikat og en præbende ved kirken i Lübeck, som 
afdøde Johann Heidebu sad inde med, og om hvilke der føres proces ved kurien.
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Afskrift i de pavelige kopihøger.

Til vor kære søn Didrick Vrese, kannik i Lübeck, hilsen o.s.v.
Din rosværdige retskaffenhed og Dine fortjenstfulde dyder, for 

hvilke Du anbefales os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os 
til at vise Dig en nådig gavmildhed. Den ansøgning, Du nylig har fore
lagt os, indeholdt jo, at der i sin tid var opstået strid mellem vor kære 
søn Goswin Borentyn, dekan ved kirken i Bützow i Schwerin stift, og en 
Johann Heidebu, klerk, om et kanonikat og en præbende ved kirken i 
Lübeck, som da var ledige, efter at en Hermann Westerbeke, kannik 
ved denne kirke, var død, og som hver af dem sagde tilkom ham, og at 
denne sag ved appel fra nævnte Johann på lovlig vis blev indbragt for 
det apostoliske sæde, hvor samme Johann i det apostoliske palads 
opnåede en slutdom til fordel for sig og en, der gik ham imod, i denne 
sag, hvorefter fornævnte Goswin appellerede den dom, der var fældet til 
fordel for nævnte Johann, til fornævnte sæde. Vi overdrog så denne sag, 
der således var appelleret efter samme dom, til vor kære søn, magister 
Pierre de Sourzac, dekan ved kirken Saint-Félix de Caraman i Toulouse 
stift, vor kapellan og apostolisk auditør, for at han kunde påhøre den og 
føre den til en gyldig afslutning. Men efter at man havde indledet for
skellige retsforhandlinger imellem parterne i denne sag for samme 
Pierre, auditør, døde fornævnte Johann, der var i besiddelse af nævnte 
kanonikat og præbende, uden for den romerske kurie. Idet vi nu anser 
denne sags status for at være klarlagt hermed, og idet vi ønsker at sørge 
for et egnet middel mod, at nogen skulde finde vejen åben for skammeligt 
at trænge sig ind i nævnte kanonikat og præbende, hvis det omstridte 
standpunkt var uden lovlig forsvarer, der kunde forfølge sagen, og samti
dig under hensyntagen til Dine fornævnte fortjenester og desuden i be
tragtning af den bøn, som vor kære søn i Kristus, Valdemar, Danmarks 
berømmelige konge, ydmygt har rettet til os herom på Dine vegne, hans 
kære tjener, ønsker vi at vise Dig en særlig nåde og indsætter Dig med 
apostolisk myndighed i al den ret og til al den ret, som på en hvilken som 
helst måde tilkom og kunde tilkomme samme Johann, den gang han 
døde fra nævnte kanonikat og præbende, hvis frugter, indtægter og ind
komster, som det forsikres, ikke overskrider en årlig værdi af tolv mark 
sølv efter indtægtsangivelsen, og vi overdrager Dig nævnte ret og giver 
Dig den ved provision, idet vi bestemmer, at Du bør og skal have
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adkomst til nævnte ret og til at forfølge og forsvare den og denne strid 
og sag på det stadium, på hvilket Du vil påtræffe denne strid og sag, og 
med den status, hvortil nævnte Johann, hvis han havde levet, kunde og 
burde have været berettiget, samt til en sådan besiddelse som den, sam
me Johann havde haft ret til, og idet vi erklærer det for ugyldigt og 
magtesløst, om nogen med nogen som helst myndighed med eller uden 
viden herom skulde handle anderledes i denne sag, uanset vor forgæn
ger — salig ihukommelse — pave Bonifacius 8.s forordning1) og alle 
andre herimod stridende apostoliske forordninger, og uanset at Du 
sidder inde med sognekirken i Goldenbeck og med kanonikater i Reval 
og Øsel stifter med præbender, samt med vort brevs myndighed sidder 
inde med et kanonikat ved kirken i Utrecht med ventebrev på en præ- 
bende, en dignitet, et personat eller et officium — med eller uden sjæle
sorg — tillige med biindtægterne, hvis sådanne er ledige, eller når 
de bliver ledige i samme kirke i Utrecht eller uden for den, samt et 
kanonikat ved kirken i Dorpat og at Du, som Du siger, fører proces i 
det apostoliske palads angående en mellemstor præbende ved nævnte 
kirke i Dorpat, i hvilken der findes større og mindre præbender2). Det 
er vor vilje, at Du, så snart Du måtte have vundet Din ret til nævnte 
kanonikat og præbende ved fornævnte kirke i Lübeck og er kommet i 
ukæret besiddelse af dem, fuldstændigt — således som Du af Dig selv 
har tilbudt — skal afstå nævnte sognekirke og kanonikatet og præben- 
den ved kirken i Reval, hvilke vi erklærer for ledige fra da af, og at 
fornævnte ventebrev på kanonikatet ved nævnte kirke i Utrecht og på 
præbende, dignitet, personat eller offTicium tillige med biindtægterne, 
som ovenfor nævnt, og de skridt, der er taget i kraft af samme, og alt, 
hvad der er fulgt deraf, skal være kasseret og ugyldigt og uden nogen 
retskraft og betydning, forsåvidt det vedrører biindtægterne. Intet men
neske må bryde dette vort indsættelses-, overdragelses-, provisions-, be
stemmelsesbrev (--------- )3). Givet ved S. Pietro i Rom 13. november i
vort sjette år.

1) cf. c. 1-2 VI LTt lite pendente nihil innovetur II 8. — 2) jf. DRB. III 7 nr. 73, 77, 
100 og 156. — 3) for de forkortede formler se for eks. III. 7 nr. 39.
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90 1367. 13. november. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. pålægger prioren ved St. Peders basilika i Rom og dekanerne ved 

kirken i Minden og St. Pierre i Avignon at skaffe Didrick Vrese godkendelse af sin 
ret til det kanonikat og den præbende ved kirken i Lübeck, som Johann Heidebu 
havde siddet inde med.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

91 1367. 17. november. Bernstein.
Markgrev Otto af Brandenburg slutter et treårigt forbund med hertug Barnim 3. 

af Pommern-Stettin til gensidig hjælp mod alle fjender med undtagelse af »vor 
herre kejseren og det hellige Romerske Rige, og vore onkler hertugerne 
af Sachsen. Vi undtager ligeledes de højbårne fyrster kongen af Dan
mark, kongen af Polen, og de ærværdige Guds fædre ærkebispen af 
Magdeburg, bispen af Kammin, hertugerne af Stettin, vor kære onkel 
hertug Johan af Mecklenburg, hertug Henrik af Glogau og herrerne af 
Wenden........ «

Original i Berlin.

92 1367. 19. november. Köln.
Rådmændene i stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Kulm, Thorn, 

Kampen, Harderwijk, Eiburg, Amsterdam og Briel slutter forbund mod kongerne 
af Danmark og Norge.

Original i Lübeckarkivet.

I Guds navn amen. Vi rådmænd, befuldmægtigede sendebud fra de 
efterskrevne stæder, nemlig Jakob Pleskow og Gerhard v. Attendorn 

fra Lübeck, Johan van der Kyritz og Gerwin Wilde fra Rostock, Ber
tram Wulflam og Johan Ruge fra Stralsund, Johan Manderow og Ber
told Kalsow fra Wismar, Ertmar v. Herike fra Kulm, Serins v. Hinxste- 
bergh fra Thorn, Johan Volmesten og Hartvig Beteke fra Elbing, Evert 
Boze og Jakob Seynenzone fra Kampen, Gerlak Upgang og Tideman 
van Numegen fra Harderwijk, Bernard Gerdesson og Henrik Nanne- 
mansson fra Elburg, Jakob Gisekensson og Henrik Korte fra Amster
dam, Hugo Storm fra Briel erkender over for alle, som ser dette brev
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eller hører det læse, at vi med velberåd hu og vor fulde vilje i fællig er 
kommet overens om varigt og fast at overholde alle disse nedenfor 
skrevne punkter og artikler, helt på den måde, som de er affattet. <i> 
For det første, at vi på grund af de mangeartede uretfærdigheder og 
skader, som kongerne af Danmark og Norge øver og har øvet mod hele 
købmandsstanden, vil vorde deres fjender og trofast vil hjælpe hinanden 
på denne måde: de vendiske stæder sammen med de livlændiske stæder 
og med de stæder, som hører sammen med dem, skal udruste ti kogger, 
bemandet med gode krigere, det vil sige hundrede krigere i hver kogge, 
og til enhver kogge skal der høre en »schutte« og en »snekke«. De fra 
Preussen som også fra søstæderne skal udruste fem kogger på samme 
måde. De fra Kampen skal på samme måde udruste een kogge og to 
»Rhinskibe«1) med halvandet hundrede mand. De fra Dordrecht, fra 
Amsterdam, fra Stavern, fra Harderwijk og fra alle de stæder, som 
ligger ved Zuidersøen, undtagen dem fra Kampen, skal udruste een 
kogge med hundrede væbnede mænd, som før anført. I enhver kogge 
skal der altid blandt de hundrede væbnede mænd være tyve gode skyt
ter med fulde våben og med kraftige armbrøster.

<2> Fremdeles er vi kommet overens om, at alle disse kogger og folk 
fra Zuidersøen og fra Holland og fra Zeeland skal gøre sig rede på den 
måde, at de førstkommende palmesøndag alle er klar til med første vind 
at sejle med hele flåden fra alle stæder til Øresund og samles i Mar- 
strand; og dér skal de vente på og støde til hinanden for samlet fra 
Marstrand at sejle ind i Øresund. Og koggerne og folkene fra de vendi
ske stæder og fra Preussen skal med hele deres flåde og med alle de 
skibe, som vil gennem Øresund, være rede førstkommende påske til at 
sejle til Gellen for at forsamles dér og for at sejle ind i Øresund og støde 
til flåden fra Zuidersøen, så snart de får at vide, at de er dér. Og når de 
er forsamlet i Øresund, skal hele flåden fra begge sider forblive ved 
»fredekoggerne« og under fortabelse af liv og gods gøre, hvad høveds- 
mændene byder dem, undtagen i den tid, hvor høvedsmændene giver 
dem tilladelse til at sejle. Og hvis nogen bryder dette, skal man, til 
hvilken stad han så end kommer, dømme over ham, og det gods, han 
har bragt dertil, skal man overgive til den stad, hvor han bor eller er 
borger. Og enhver stad skal påbyde deres borgere, der agter at sejle 
gennem Øresund, at de udruster sig med gode våben.
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<3> Sker det også, at en skipper2), styrmand, skibsmand2), båds
mand eller også løse folk, som er fra dette forbunds stæder, går over til 
de fornævnte konger, så skal de være retsløse i alle dette forbunds stæ
der og havne til evige tider.

<4> Sker det også, at nogen stad fra Venden, Preussen, Livland og 
fra den tyske Hansa i det hele taget, fra Zuidersøen, Holland og Zee- 
land ikke vil gøre, som det her er bestemt og fastlagt af de andre stæder, 
skal deres borgere og købmænd ikke have noget fællesskab med alle de 
stæder, som er i dette forbund, således at man ikke skal købe af dem 
eller sælge til dem, at de ej heller skal kunne søge nogen havn, sejle til 
eller fra den, hverken laste eller losse inden for et tidsrum af ti år.

<5> Fremdeles skal ingen søge til de to kongers lande med køb
mandsvarer, hvormed de kan styrke de fornævnte konger, deres lande 
og folk, ej heller tilføre dem krigsudstyr eller fødevarer. Hvis nogen gør 
det, skal han være retsløs hos alle dem, som er i dette forbund.

<6> Fremdeles til afholdelse af disse omkostninger skal enhver køb
mand af sit gods betale pundtold, nemlig af ethvert pund grot en grot, 
af seks lybske mark fire lybske penning, af ni stralsundske mark seks 
stralsundske penning, af fire preussiske mark otte preussiske penning, af 
tolv mark vinkenoger otte vinkenoger, ligemeget hvorhen han vil sejle. 
Og ligervis skal skipperne af deres skibe udrede halv pund told3); og af 
deres købmandsvarer og andet gods, som de medfører og som rækker 
ud over forplejningen, skal de forholde sig på samme måde som andre 
købmænd. Og denne pundtold skal enhver købmand og skipper under 
ed erlægge af sit gods og sit skib.

<7> Denne pund told skal man opkræve i alle stæder, som omfat
tes af dette forbund, når man sejler ud af havnen. Og herom skal man 
udstede breve, som de skal medføre til den anden handelsplads, som de 
sejler til. Hvis nogen er sejlet ud fra en havn, hvor man ikke oppebærer 
denne pundtold, for eksempel fra England eller fra Flandern eller 
andetsteds, og han ikke medfører noget brev derhen, hvor han ankom
mer, så skal han erlægge sin pundtold der. Men hvis nogen kommer fra 
Østersøen og vil i retning af Zuidersøen eller Vesterhavet, så behøver 
han ikke at erlægge pundtold i Hamburg, hvis han medfører brev på, at 
han har erlagt den dér, hvorfra han er sejlet ud. Hvis nogen kommer 
vestfra og er sejlet ud fra en havn, hvor han ikke har erlagt pundtold, 
skal han erlægge sin pundtold i Hamburg, og vil han videre østpå, så
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skal han være fri herfor, indtil han kommer til den handelsby, hvor han 
vil være. Hvis han har erlagt pundtold, før han sejlede ud, skal han der
med være fri, hvis blot han medfører breve herom. Og i de omtalte 
breve, som de skal medføre, skal være indeholdt, hvor meget de har 
erlagt i pundtold, og for hvilket gods og for hvor meget gods og til hvil
ket tidspunkt.

<8> Fremdeles den, der har oppebåret denne pundtold i en hvilken 
som helst stad, skal opbevare pundtolden til fælles behov for de stæder, 
som har udrustet fredekogger, og medbringe den foranskrevne pundtold 
og de breve, som de har modtaget af købmændene og skipperne, til 
Lübeck til St. Hansdag til midsommer, hvor de alle skal komme sam
men, således som herefter skrevet står, for dér at dele pundtold efter 
mandtal.

<9> Fremdeles skal tidspunktet for opkrævningen af fornævnte 
pundtold være næstkommende fastelavn, og den skal vare indtil faste
lavn om et år, at forlænge efter de samlede stæders behag. Dog skal 
intet skib sejle gennem Øresund før det tidspunkt, da fredekoggerne 
sammen med hele flåden er klar til at sejle.

<io> Fremdeles lover vi i fællesskab at holde en hansedag med fuld
magt i Lübeck til førstkommende St. Hansdag ved midsommer.

<i i> Hvis vi opnår nogen vinding i de to kongers rige, skal vi dele 
den ligeligt efter mandtal. Hvis vi erhverver nogle friheder eller rettig
heder i de fornævnte kongers land, skal vi alle i lige grad nyde og bruge 
dem; og det på den måde, at ingen af os skal opstille regnskab over for 
den anden om omkostninger, skade eller tab.

<I2> Fremdeles er vi kommet overens om, at de fra Kampen, fra 
Zuidersøen, fra Holland og fra Zeeland ikke skal udsættes for besvær 
eller omkostninger fra kongen af Sveriges, hertugen af Mecklenburgs, 
grev Henrik af Holstens eller fra nogen herres side; dog så, at hvis de 
fornævnte herrer erobrer borge eller lande, skal de fornævnte stæder 
heller ikke gøre krav gældende. Men hvis de vendiske stæder kan aftale 
noget desangående med herrerne til eget behov og fordel, skal de efter 
eget skøn kunne gøre det, dog under forbehold af hansekøbmandens 
rettigheder.

<I3> Fremdeles, hvis de vendiske stæder bringer til veje, at de for
nævnte herrer vil være vore hjælpere, så skal vi med dem — herrerne 
over for os og vi over for dem — forpligte os til fra førstkommende
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påske i et år ikke at udsone os, medmindre vi i fællesskab måtte have 
opnået et fuldt forlig.

<I4> Til opfyldelse af alle de foromtalte punkter og artikler, slutter 
vi det forbund med hinanden, som står skrevet ovenfor, samt for at for
hindre at nogen af os udsoner sig uden den anden, førend der er veder
faret os alle ret og skel fra de fornævnte konger.

<I5> Sker det også, at Gud føjer det således, at slig tvist måtte blive 
udsonet ved en dagtingning, og kongerne derefter atter med urette 
skulde angribe nogen stad på grund af denne sag, så skal vi igen i tro
skab mod hinanden hjælpe til at afværge det.

<i6> Fremdeles skal enhver stad først bilægge sin forudgående fejde 
med de fornævnte konger efter de andres stæders råd og uden ulempe 
og skade for de andre stæder.

<I7> Sker det også, at en stad, som måtte have en særlig strid med 
en af kongerne, ikke skulde ville lade striden henskyde til de forbundne 
stæder, skal den selv udsone sig og dagtinge med kongen, som den 
bedst og fordelagtigst kan på egen risiko.

<i8> Sker det også, at kongerne med hensyn til den strid og tve
dragt ikke efter velovervejet skøn af de stæder som er i dette forbund, 
vil gå ind på en ret og rimelig ordning, så skal vi stæder i fællig på vor 
tro komme staden til hjælp på samme vis, som om det angik os alle i 
samme grad.

<ig> Fremdeles skal dette fornævnte forbund med alle dets artikler 
og punkter forblive urokkeligt fast i tre år efter det tidspunkt, hvor vi i 
fællesskab bliver udsonet med de fornævnte konger. Alle de foranskrev- 
ne artikler lover vi fornævnte rådmænd på vore stæders vegne på tro og 
ære at overholde fast, stadigt og ubrudt uden argelist; og hvis nogen 
bryder dette, uden at man kan bevise det mod ham, skal man idømme 
ham at rense sig med sin højeste ed. Dette er sket og skrevet i Köln, 
hvor vi alle var sammen i det Herrens år 1367 på St. Elisabeths dag. 
Til vidnesbyrd om dette har vi forfattet disse originalbreve derom, det 
ene skåret fra det andet4), efter hvilke man skal afskrive breve, som vi 
vil besegle og medbringe til Lübeck til den forannævnte St. Hansdag.

1) handelsskib, der sejler på Rhinen. — 2) teksten har i første tilfælde schiphere i 
andet schipman, tilsyneladende skelnes der mellem en skipper, der også er skibsejer, og 
en skipper, der blot er skibsfører. — 3) af skibenes værdi, jf. Schäfer s. 435. — 4) jf. 
originalbeskrivelsen i Dipi. Dan.
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1367. [Efter] 19. november. Köln. 93
Optegnelse (af den lybske rådsnotar) angående de hanseatiske forhandlinger i 

forbindelse med den anden krig mod kong Valdemar 4. Atterdag.
Afskrift i Hanserecesserne.

Her begynder det, som søstæderne har foretaget og forhandlet i for
bindelse med den anden krig mellem Valdemar, de Danskes 

konge på den ene side og søstæderne på den anden. Grundlaget for 
denne krig blev skabt og påbegyndt af søstædernes rådmænd fra den 
lybske trediedel, fra Preussen, fra Kampen, fra Holland, Zeeland og fra 
Zuiderzee, der var forsamlede i staden Köln, hvor de da indgik et for
bund mod danskeren i det Herrens år 1367 på bispen St. Mortens dag; 
i den anledning opsatte de en forbundstraktat, hvis ordlyd hermed føl
ger ord til ord: I Guds navn, amen. Vi rådmænd, befuldmægtigede 
udsendinge fra nedenforanførte stæder (o.s.v. = nr. 92).

[1367. Omkr. 21. november]1.
Pave Urban 5. udnævner Jakob til biskop af Viborg.
Notits i latikanarkiret.

94

Jakob sættes i spidsen som biskop af Viborg.
1) jf. nr. 95. Urban 5. indviedes til pave 1367 6. november.

1367. 21. november. S. Pietro i Rom. 95
Pave Urban 5. giver Jakob, udvalgt biskop af Viborg, tilladelse til at modtage 

indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn Jakob, udvalgt biskop af Viborg, hilsen o.s.v.
Da vi tidligere på vore brødres råd og med apostolisk myndighed 

har ladet kirken i Viborg, der var berøvet sin hyrdes ledelse, ved provi
sion overdrage til Dig, hvem vi og samme brødre fandt egnet i kraft af 
Dine fortjenester, og har sat Dig i spidsen for den som biskop og hyrde, 
såldes som det fuldstændigt indeholdes i vort herom afiattede brev1), 
giver vi nådigt agt på, hvad der kan befordre Dit vel, hvorfor vi bøjer os
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for Dine bønner og med dette brev bevilger Dig fuld og fri adgang til, at 
Du kan modtage indvielsens nådegave af en hvilken som helst rettro
ende biskop, Du måtte ønske, som har det apostoliske sædes nåde, og 
som er i samfund med det, idet to eller tre rettroende biskopper, der 
ligeledes har det apostoliske sædes nåde og er i samfund med det, skal 
knyttes til og bistå ham heri. Og det er vor vilje, at den samme biskop, 
som tildeler Dig den fornævnte nådegave, efter at han har ydet Dig den 
i vort og den romerske kirkes navn, skal modtage den gængse ed2) om 
skyldig troskab af Dig i overensstemmelse med den formular, som vi 
sender Dig under vor bulle; og ordlyden af den ed, som Du aflægger, 
skal Du sørge for så hurtigt som muligt ved Din egen udsending at 
tilstille os ord til andet ved Dit åbne brev, beseglet med Dit segl. Her
ved skal der dog ikke skabes noget afbræk i fremtiden for vor ærværdige 
broder ærkebiskoppen af Lunds rettigheder, hvem fornævnte kirke 
ifølge ærkebiskoppelig ret vides at være undergivet. Givet ved S. Pietro i 
Rom den 21. november i vort sjette år.

i) jf. nr. 94. — 2) jf. nr. 71 note 2.

96 [1367. Omkr. 22. november]1. Koln.
Søstædernes rådmand, for samlet i Koln, meddeler (hertug Erik 2. aj Sachsen), 

at de er rede til at forhandle med kong Valdemar, og beder ham udvirke, at det af 
kongen beslaglagte gods tilbage gives.

Afskrift i Koln.

Ydmyg anbefaling tilforn med god vilje til at være til behag i alle 
forhold.

Angående den sag, som de hæderværdige mænd, Eders udsendinge, 
for nylig på de Danskes konges vegne så forstandigt og omsigtigt har 
fremført i vor forsamling, svarer vi Eder således, stormægtige fyrste: at 
vi af kærlighed til Eder, velbyrdige herre, har fastsat en bestemt dag til 
forhandlinger med nævnte herre konge, idet vi inderligt bønfalder Eder, 
stormægtige fyrste, om, at I værdiges ved brev fra Eder, og på andre 
hensigtsmæssige måder for Guds og retfærdighedens skyld indtrængende 
tilskynder den fornævnte herre konge til virkeligt at tilbagegive os 
og vore medborgere det gods, der er frataget os af oftenævnte herre
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konge og hans mænd under hans gode tilsikrede lejde; thi med hensyn 
til den vold, uret og de tab, der derved er påført os, vil vi på intet punkt 
efterkomme Eder og alle andre fyrster, herrer eller andre gode mænd, 
i det, der er blevet forelagt os. Den glorrige Gud bevare Eder, velbyrdige 
herre, i et langt og lykkeligt liv. Givet under staden Kolns rettertings- 
segl. Ved os, søstædernes rådmænd, der nu er forsamlede i Koln.

1367. 25. november. Lübeck. 97
Notarialvidne, at borgmestre og rådmænd i Lübeck bemyndiger magister Johan 

Trutenow til at yde Johan v. Helle, præst i Slesvig stift, frit lejde til at komme til 
Lübeck1).

Original i Lübeckarkivet.

i) jf. DRB. 3. rk. VI nr. 207 note.

1367. Omkr. 30. november1). Lübeck. 98
Johan Ghus fra Randers og Henrik Danneke fra Seehusen erkender, at de har 

modtaget afdøde Johan Teding fra Seehusens efterladte gods af Botke, som 
havde haft det i sin varetægt.

Indført i Liibecks Niederstadtbuch.

Det skal vides, at Johan Ghus fra Randers og Henrik Danneke fra
Seehusen gav møde ved bogen2) og offentligt erkendte, at de af 

Peder Botke har modtaget og fuldt ud oppebåret 40 mark lybske penge 
og 2 1/2 skilling, noget husgeråd og klæder og generelt alt, hvad samme 
Peder havde i sin varetægt på salige Johan Teding fra Seehusens 
vegne ........

1) datum står øverst på siden i håndskriftet. — 2) d.v.s. Niederstadtbuch.

1367. 7. december. 99
Erland Isaksen pantsæter fire gårde i Fosie til Tue Nielsen.
1. Skånebrevsjortegnelsen.

riand Isaksens, væbners, pantebrev givet Tue Nielsen på fire gårde i 
J Fosie, for hvilke han lånte 15 mark godt og klart sølv i rede, kon-
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tante penge. Givet dagen efter biskoppen og bekenderen St. Nikolaus’ 
dag. 1367.

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Erland Isaksens, væbners, pantebrev, givet Tue Nielsen for 15 mark 
lødigt sølv; han pantsatte ham 4 gårde i Fosie. Givet 1367.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Erland Isaksen, væbner, skylder Tue Nielsen 15 mark rent sølv og 
pantsætter ham derfor fire gårde i Fosie, af hvilke den første giver 

otte skilling i årlig landgilde og den anden giver otte skilling grot, den 
tredie ligeledes otte skilling grot og den fjerde giver to skilling i årlig 
landgilde, på sådanne vilkår og betingelser, at hvis det ikke stod i hans 
magt at betale ham samme penge til mortensdag, så skulde alle gårdene 
med alle tilliggender tilhøre Tue Nielsen. Givet 1367, med et segl.

100 1367. [Efter] 8. december. Lübeck.
Reces af hansedagen i Lübeck.
Afskrift i Hanserecesserne.

Idet Herrens år 1367 på den hellige jomfrus undfangelsesdag mødtes 
søstædernes herrer rådmænd, der var vendt tilbage fra Köln, i Lü
beck og drøftede, og behandlede følgende sager:
<i> ....1
<2> Fremdeles angående klagebrevene til kejseren og andre herrer 

vedrørende de Danskes konge.
<3-9>
<io> Fremdeles, at alle breve, der skal sendes til kongen, skal Le- 

tare søndag2) være i Lübeck, for at disse kan vælge det tidspunkt, da de 
skal overgives.

<ii> Fremdeles, at der straks, når de kommer hjem, skal sendes 
breve til kejseren og andre herrer.

<I2> Fremdeles at alle har godkendt, at enhver stad skriftligt skal 
meddele hinanden, hvilke stæder der vil efterleve forsvarsoverenskom
sten.
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<iß> Fremdeles, at hver tredie del3) skal medbringe tre beseglede 
breve til Lübeck.

<i4> . . ?)

<I5> Stæderne vil ligeledes forkynde deres venner, at de skal sende 
skibe.

<i6> ..?)
<I7> Fremdeles, at enhver skal drøfte mønten fra Flensborg og 

Kiel4).
<i8> Fremdeles skal de fra Stralsund give dem fra Stettin, Kolberg, 

Anklam og Stargard underretning om disse beslutninger, og de fra 
Lübeck dem fra Wismar, Hamburg, Stade, Bremen og Kiel.

<ig> Fremdeles skal der holdes en hansedag i Rostock på Herrens 
omskærelsesdag5), hvor så enhver skal komme med udtømmende svar 
på det, som blev forhandlet i Köln.

<2O> .............x)

i) de udeladte artikler vedrører forholdet mellem Mecklenburg og Kampen samt 
forholdet til Norge og købmændene i Bergen. — 2) 19. marts. — 3) af hanseforbundet. — 
4) som havde slået underlødig mønt, jf. Schäfer s. 453. — 5) 1. januar.

1367. 10. december. 101
Jens Mikkelsen, provst i Slesvig, Jører gennem sine vidner Mogens Nielsen, 

provst i Odense, og magister Lars, kannik i Ribe og Slesvig, bevis for, at han 
aldrig (siden sin obligation 1362 4. januar) har oppebåret frugter af sit provsti på 
grund af oversvømmelser.

Notits i Vatikanet.

°Ar (13)67 den 10. december godtgjorde han1) ved troværdige vidner 
IjL over for den ærværdige og omsigtsfulde mand herr Petrus de Albi- 
arez, det apostoliske kammers klerk, nemlig gennem Mogens Nielsen, 
provst i Odense, og magister Lars Truedsen, kannik i Ribe og Slesvig, 
Didrik Stralendorp fra Kiel, kannik i Slesvig, at han på grund af over
svømmelser ikke har oppebåret noget, og at man ikke kan forvente at 
oppebære noget af frugterne af dette provsti.

1) d.v. Jens Mikkelsen, jf. DRB. HI 6 nr. 152; nærværende notits er en tilføjelse til 
den der anførte.
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102 1367. 20. december.
Niels Dus salger alt sit gods i Fjdre herred til Ebbe Piikfor 140 skilling grot.
Original i det svenske rigsarkiv.

Niels, kaldet Dus, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle, såvel fremtidige som nutidige, skal vide, at jeg i sandhed har 
solgt den gode mand og hæderværdige herre Ebbe Piik, ridder, nærvæ
rende brevviser, alt mit gods i Fjåre herred, nemlig fire gårde i Fålared, 
en gård i Holmskår tillige med trediedelen af en gård i Sostared og lige
ledes mit jordegods i Tom og Limmanås med alle deres tilliggender 
uden og inden for gærde, slet intet undtaget, for 140 skilling grot eller i 
gode værdier så jeg føler mig tilfreds, hvorfor jeg personlig eller ved 
mine arvinger lovformeligt skøder og med dette brev hjemler denne 
herr Ebbe og hans arvinger det fornævnte gods. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd herr Troels, præst i 
Tolo, og Bent Esping hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 
1367 dagen før apostelen St. Thomas’ dag.

103 1367. 29. december.
Optegnelse om udgift for staden Deventer til Heyne van Elst, der sendes til 

Danmark for at kalde stadens borgere hjem.
Notits i Deventer.

Om onsdagen efter kristdag1) blev Heyne van Elst sendt til Dan
mark for at mane vore borgere, at de skal komme hjem: 10 nye 

moutoner2), som udgør 16 mark 5 skilling.
1) d.v.s. juledag. — 2) guldmønt: denier d’or å agnel.

104 1367.
Kristine Hemmings af Kvislemark sælger gods i Menstrup til fru Cecilie.
Næstved st. Petri klosters registratur (1528/

Kristine Hemmings af Kvislemark solgte og skødede fru Cecilie 
, jord til fem ørtug korn i skyld sammen med en stuftoft i Men
strup. 1367.



81 1367 Nr. 107

1367. 105
Hamburgs kamnerregnskaber.
Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

Til rejser: i skilling til Mecklenburg, som havde ført kongen af Dan
marks kapellan til Winsen.......... Til Godike Dannenberg 9 skilling 
4 penning for en rejse til Gottorp, Rendsburg og Hanerau til de herrer 

grever Henrik og Klaus, til Sigfred Woldehorn 14 skilling for en rejse til 
Rendsburg til herr grev Henrik. Dem fra Kiel har vi givet 320 mark på 
søstædernes vegne i forbindelse med krigen mod kongen af Danmark.

13671). 106
Johan Rekelinghusen lover al holde staden Stralsund skadesløs vedrørende hans 

arv efter hans søn Henrik, der var død i Helsingborg.
Indførelse i Stralsunds liher memorialis.

Johan Rekelinghusen lovede at holde staden skadesløs angående det 
arvegods, at oppebære efter hans søn Henrik, som var afgået ved 

døden i Helsingborg.
1) indførselen er den 1. på siden, der som overskrift har År 67.

1367. 107
Regnskab af Gerrit van Oesterwijk, foged på Texel og Vlieland, bl.a. om stran

dingsgods, taget fra danskere.
Regnskab i rigsarkivet i Haag1).

Fremdeles regnskabsopgørelse til forskrevne tid af Gerrit van Oester
wijk for foged- og rentemesterembedet på Texel og Vlieland, hvad 
der der var forfalden til min herre1) i visse renter og indkomster fra St. 

Mortensdag om vinteren i året 66 indtil næstfølgende St. Mortensdag 
om vinteren2) i år 67.......

Strandingsgods. Fremdeles af strandingsgods — udover 14 pund og 
16 skilling, som er taget fra danskerne — 182 pund og 9 skilling og 7 
penning. Og desforuden blev der taget et bælte med dårlige brabantske 
groter fra danskerne, hvori der var 6 pund 4 skilling og 6 penning af

3. rk. 8. bd. — 6
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disse groter..........og det skal vides, at min herre3) havde meget stran
dingsgods i dette år af kvæghøveder og al slags andet, som Gerrit ikke 
afregner her, fordi det forblev usolgt, og min herre selv beså det. Thi 
dette år omkring Mauritius dag led ca. 36 store kogger skibbrud på 
Texel og Vlieland i en stor storm.

1) i samme regnskab findes under år 1363 følgende postering: Fremdeles afkorter man 
ham jor de omkostninger, som han havde haft vedrørende vedligeholdelsen af den danske kogge, som 
min herre havde ladet beslaglægge, og der blev godtgjort ham 9 pd. 11 sk. 6 pen i gode penge. — 2) 
Mortensdag om sommeren er 4. juli — 3) Jan van der Gouda, greve af Biois, hertug af 
Geldern.

108 1367.
Mogens Loftsen skøder kong Valdemar sin gård i Østerkøping.
Kalundborgske registratur ^1476/

Mogens Loftsens brev, hvormed han skødede Peder Stød på kong 
Valdemars vegne sin gård i Østerkøping i Skytts herred med alt 

dens tilliggende undtagen to huse med tilhørende grund, som fattige 
folk skulle bo i, og han erkender at have oppebåret fyldestgørende 
betaling derfor. Givet 1367.

109 1367.
Hertug Henrik af Slesvig pantsætter Langeland med Tranekær til kong Valde

mar for 2000 mark sølv og 700 f7o?J kølnske mark.
1. Vordingborgske registratur ^1476^).

Et brev, hvormed hertug Henrik af Slesvig pantsætter kong Valdemar 
Langeland, Tranekær og alle de øer, der ligger dertil, for 2000 

mark purt sølv og 700 mark sølv efter kølnsk vægt. Givet 1367.

2. Yngre Kalundborgske registratur 61551?.

Et pantebrev på latin, at hertug Henrik af Slesvig har pantsat kong
Valdemar hele Langeland og slottet Tranekær med alle de øer og 

lande, som hører til samme slot, tillige med patronatsretten til alle kir-
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ker for 2000 lødige mark purt sølv og 70 mark purt sølv efter kølnsk 
vægt. Givet 1367.

[Før 1367] *). 110
Niels Brok, borger i Odense, pantsætter gods i Gamtofte og Dreslette til Tide

man Grønning Jor 200 mark.
Vordingborske registratur (1476,).

Fremdeles at Niels Brok, borger i Odense, pantsætter dette efter- 
skrevne gods i Gamtofte sogn på Fyn og Dreslette i Båg herred på 
Fyn til Tideman Grønning for 200 mark.

1) Denne pantsættelse må være sket før 1367, da godset overgik til Benedikt v. Ahle
feld, jf. nr. 111. Tideman Grønning nævnes sidste gang 1332 13] marts (DRB. II 10 
nr. 354)-

1367. 111
Rikvard Reinikesen, borger i Odense, pantsætter gods, som Tideman Grønning 

havde haft i pant, til herr Benedikt Ahlefeld.
1. Vordingborgske registratur G476/

Brev om, at Rikvard Reinikesen, borger i Odense, pantsætter herr 
Benedikt Ahlefeld gods, som fornævnte1) Tideman Grønning 

havde i pant. Givet i det Herrens år 1367.

2. Yngre Kalundborgske registratur

Fremdeles et brev på herr Benedikt v. Ahlefelds gods i Dreslette i Båg 
herred.

1) jf. nr. 110.

1367. Ystad. 112
Herr Peder Mogensen sælger hovedgården Borsjø til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476/

Brev om, herr Peder Mogensen solgte og skødede kong Valdemar til 
kronen hovedgården i Borsjø og hele byen og alt andet gods, som 

lå og hørte dertil, med alt tilliggende. Givet i Ystad år 1367.
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113 1367.
Gerhard Rubenow skøder hovedgården Borsjø med mere gods til kong Valdemar 

og kronen.
i. Vordingborgske registratur ("1476/

Brev om, at Gerhard Rubenow sælger, skøder og afhænder til evig 
besiddelse til kong Valdemar og kronen dette efterskrevne gods: 

hovedgården i Borsjø samt byen, som giver seks pund korn årligt, for
uden andre tjenesteydelser, en gård i Vårby, som giver to pund korn, 
en trediedel af en gård sammesteds, som giver ¥2 pund korn, en gård i 
Ystad, med alle deres tilliggender og alt andet gods, som han da havde 
eller på noget tidspunkt måtte få. Givet år etc. 1367.

2. Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Gerhard Rubenows og ridderen Peder Mogensens skødebrev på 
Borsjø med hele byen. Givet 1367.

114 1367. Roskilde.
Sommer, kannik i Lund, oplader de breve, han har på Vedby, til kong Valdemar. 
Vordingborgske registratur ^1476/

brev om, at herr Sommer, kannik i Lund, oplader kong Valdemar de 
) breve, han har på Vedby. Givet i Roskilde i det Herrens år 1367.

115 1367.
Holger Knudsen af Kddarp pantsætter en gård i Sedagre til Peder Eskilsen.
Yngre Kalundborgske registratur

pt brev om, at Holger Knudsen af Kådarp pantsatte Peder Eskilsen 
□ en gård i Sedagre. I det Herrens år 1367.
1) under breve på gods i Skåne i Helsingborg len.
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1367. 116
Svend Gedveds skøder alt sit gods i Monbjerg.
S kander borgske registratur fi6o6, Øm kl. breve).

vend Gedveds latinske skøde på alt sit gods i Monbjerg i Østbirk 
z sogn. Givet 1367.

1367. 117
Asgun Jensens skødebrev på nogle parter i Hårby.
Skanderborgske registratur (1606, Øm kl. breve).

ksgun Jensens latinske skøde på nogle parter, som han havde købt og 
V arvet i Hårby by og mark. Givet 1367.

1367. 118
Brev på gods i Falling, Ålstrup og Amstrup.
Åkarske registratur f 1611, Århus bispestols breve).

|^t pergamentbrev på gods i Falling, Ålstrup og Amstrup. 1367.

1367. 119
Vidnesbyrd om, at Mogens Jonsen solgte sit gods i Næs til herr Mogens Vinge.
Viborg stifts registratur. B (1574J.

Nogle gode mænds brev, at Mogens Jonsen solgte alt sit gods i Næs, 
Ovnstrup og Horsens sogn til herr Mogens Vinge. År 1367.

120 1367. 120
Karl Mikkelsen giver franciskanerne i Randers brev på Voldum mark.
Registratur i Nationalmuseet.

En vidisse af 1510 af Karl Mikkelsens brev på Voldum mark, givet til 
gråbrødre klostret1) år 1367.

i) i Randers; brevet fandtes i Randers rådstuearkiv.
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121 1367.
Bent Eskilsen, væbner, skøder Jakob Erlandsen alt sit gods i Halland.
Registratur over Ebbe Piiks og Abraham Brodersens godsbreve (15. årh.).

Et brev af Bent Eskilsen, væbner, med hvilket han skøder Jakob Er
landsen alt sit gods i Halland, og hvor det end er. Givet 1367.

122 1367.
Erland Algotsson skøder herr Ebbe Piik sin gård Virkesnäs.
Registratur over Ebbe Piiks og Abraham Brodersens godsbreve (15. årh.).

Et brev af Erland Algotsson, med hvilket han skøder herr Ebbe Piik 
sin gård Virkesnås med alle tilliggender. Givet 1367.

123 1367.
Erland Stut skøder herr Ebbe Piik alt sit gods i Rådmanskop.
Registratur over Ebbe Piiks og Abraham Brodersens godsbreve (15. årh.).

Et brev af Erland Stut, med hvilket han skøder herr Ebbe Piik alt sit 
gods i Rådmanskop, som er tre gårde, (fået) af Magnus Karlsson 

efter faders død, med alle tilliggender. Givet 1367.

124 1368. [Efter] 1. januar. Rostock.
Reces af hanse dagen i Rostock.
Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1368 på Herrens omskærelsesdag forsamledes de her
rer rådmænd fra søstæderne i Rostock: fra Lübeck Jakob Pleskow, 
Simon Swerting og Gerhard v. Attendorn, fra Hamborg Bertram Hor

borg og Hartvig v. Hachede, fra Stralsund Bertram Wulflam, Ludolf v. 
Kulpe og Johan Ruge, fra Stettin Henning Lowentsnider, Henning 
Westfal og Hartvig v. Sunde, fra Greifswald Lambert Warendorp og 
Henrik Schuppelenberg, fra Kolberg Detlev Verchemin og Henning 
Gemelin, fra Wismar Folmer Levetzow og Bertold Kalsow, fra Rostock
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Johan Bomgarden, Arnold Kröpelin, Lambert Witte og Johan v. 
Kyritz, og gennemdrøftede nedenforanførte.

<i> Først enedes alle endrægtigt om dette, at de vil overholde for
svarsoverenskomsten og i gerning efterleve den overenskomst, der er 
indgået i Köln.

<2-II> ........
<I2> Fremdeles spurgte rådmændene fra Hamburg de andre stæ- 

ders rådmænd om — hvis kongen af Danmark eller andre fyrster eller 
en enkelt fyrste vilde angribe hansekøbmanden, der benytter Elben — 
hvad de vilde yde af hjælp herimod; enhver henskød det til sit råd og 
skal give dem deres svar herpå til St. Hans i Lübeck.

<iß> Om forhandlingerne med herrerne enedes de således:
For det første angående forlængelsen af forbundet, der skal sluttes 

med dem, enedes de fra Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar om, at 
hvis herrerne ikke vil indgå et forbund med et års varighed, da kan det 
forlænges ud over eet år; de andre stæders rådmænd henskød det til 
deres råd. Fremdeles skal man sige herrerne, at der er fastsat en dag- 
tingning med de Danskes konge, som skal holdes til kyndelmisse, hvor 
kongen skal yde erstatning til disse stæder for deres tab, som de bereg
ner til 150.000 mark lødigt sølv. Fremdeles enedes man således om 
jyderne, at de herrer skal give dem underhold hos sig indtil påskedag. 
Fremdeles enedes man med hensyn til den garanti, som de herrer skal 
stille stæderne, at de vil være tilfredse med Ribnitz og med en af disse 
følgende byer, nemlig Gadebusch eller Wittenburg eller Boizenburg, 
således som det synes de herrer fra Lübeck bedst.

<I4> Fremdeles tilstodes det købmændene, at de kan leje skibe i 
Flandern, bestemt for købmændene i Bergen i Norge, på hvilke de kan 
bringe deres gods bort.

<I5> Fremdeles er det bevilget dem fra Rostock, at de kan sende to 
små skibe, hver på 12 læster eller deromkring, til købmændene i Tøns- 
berg og Oslo.

<i6> Fremdeles blev det overdraget til de herrer fra Lübeck og Wis
mar, at de efter englændernes og flamlændernes svar skal skrive til dem, 
at de skal undgå Danmarks og Norges riger og ikke føre våben og føde
varer eller noget andet gods derhen.

<i?> Fremdeles skal enhver stad dømme over sin egen borger og 
købmand, som har overtrådt stædernes påbud og fælles overenskomst
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ved at besøge Danmark og Skåne og andre forbudte områder i det sidst 
forløbne efterår, således som det er indeholdt i recessen fra Rostock 
ottendedagen efter mikkelsdag2); og deres gods skal tilfalde den stad, i 
hvilken han er borger. Og hvis hans egen stad ikke skulde pådømme 
dette, da skal sådant gods tilfalde alle de nævnte stæder til deres brug.

<i8-i9>.........*)
<2O> Fremdeles om Stettinernes sild og om visse andres sild, som er 

udelukket fra hanseforbundet.
<2i> Fremdeles skal Lübeckerne i alle stæders navn sende en råd

mand eller Johan Vritze, deres notar — men de mente, at det nok var 
bedst, at de sendte Johan Vritze — til de livlandske stæder, som skulde 
klarlægge stædernes hensigt; og hvis han ikke der fik udbetalt nogle 
penge til hansekøbmændenes hjælp, af hvilke han kunde udrede sine 
udgifter ved hen- og tilbagerejsen, så lovede alle de fornævnte stæder at 
erstatte rådmændene fra Lübeck de udlagte penge til hans udgifter.

<22> .............1)

<23> Fremdeles skal der på St. Fabians og St. Sebastians dag 
holdes en hansedag i Wismar med herrerne, hvortil de herrer rådmænd 
i Lübeck, Wismar, Rostock og Stralsund skal sende deres rådsudsen
dinge.

<24> Artikler at indgive til landenes herrer....Fremdeles om de 
breve, der skal sendes til paven og til kejseren og andre.

i) de udeladte artikler vedrører udrustningen afkoggerne samt andre interne hanse- 
atiske forhold. — 2) jf. nr. 84.

125 1368. 4. januar.
Notits i den pavelige skatmester biskop Gaucelinus af Maguelonnes regnskaber 

om, at Guido de Cruce, det apostoliske sædes nuntius og indsamler i Dan
marks og Sveriges riger, har indbetalt 634 kammerfloriner til handelshuset 
Alberti Antichis faktor i Briigge1).

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

1) beløbet overførtes den 17. marts af faktoren til det apostoliske kammer, Acta 
Pont. I 294 nr. 654 med dato 27. marts, rettet VII 141 til 17. marts, hvorefter det over
førtes til Rom 31. marts, trykt Acta Pont. VII 141 nr. 5490.
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1368. 7. januar. S. Pietro i Rom. 126
Den pavelige kammermester ærkebiskop Arnaldus af Auch pålægger biskoppen af 

Lübeck at undersøge de økonomiske forhold i Lundekirken, da ærkebispen (Niels) 
har meddelt paven, at han på grund af pest, krig og andre ulykker ikke er i stand 
til at betale sin og sine forgængeres afgifter til pavestolen. Han skal beslaglægge 
halvdelen af Lundekirkens indtægter til betaling af dens gæld til kurien.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

A rnaldus, af Guds nåde ærkebiskop af Auch, den herre pavens kam- 
XX mermester, til den ærværdige fader i Kristus (Bertram), af Guds 
nåde biskop af Lübeck, hilsen med Gud.

Det er for længere tid siden af den ærværdige fader ærkebiskoppen i 
Lund blevet tilkendegivet vor herre paven, at afkastningerne, indtæg
terne og indkomsterne af hans nævnte kirke i Lund såvel på grund af 
den store dødelighed og krigene som på grund af tidernes mange andre 
ulykker og byrder, der hviler tungt på nævnte kirke, og som længe har 
rådet i hine egne og stadig råder, i den grad i øjeblikket er forringede og 
forarmede, at han ikke blot er ude af stand til at betale de pengesum
mer, han skylder det apostoliske kammer for det skyldige servitium 
commune1) fra hans og hans forgængeres tid, men end ikke selv med 
sin nødvendige husstand kan leve på rette måde af disse indtægter. Da 
vi ikke har fulde oplysninger om de nævnte forhold, betror og pålægger 
vi Eder efter nævnte vor herre pavens befaling, meddelt os mundtligt, 
at I på nævnte ærkebiskops regning, dog inden for rimelige grænser, 
personligt begiver Eder til nævnte kirke i Lund og omhyggeligt under
søger denne kirke med alle dens rettigheder, indtægter og indkomster, 
idet I sammenkalder nogle retskafne mænd, der har erfaring i sligt, og 
skaffer Eder fuld underretning om samme kirkes tab, fattigdom og dens 
byrder. Denne underretning skal I hurtigst muligt oversende os i skrift
lig form. Og alle nævnte kirkes frugter, indtægter og indkomster, hvor 
beskedne de end er, skal I beslaglægge på nævnte kammers vegne, dog 
skal I eftergive den nævnte herre ærkebiskop i Lund halvdelen af disse 
afkastninger, hvis han har en sådan sum nødig for selv at opretholde en 
sømmelig og jævn levefod og for at bestride andre nødvendige byrder 
for nævnte kirke, dog forudsat at han vil give sit minde til denne beslag
læggelse. Den resterende del af de nævnte afkastninger skal I så oppe
bære til betaling af fornævnte gæld til nævnte kammer. Når de er mod-
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taget, skal I samvittighedsfuldt lade dem overføre til det apostoliske 
kammer og til det hellige kardinalkollegium ved den hellige romerske 
kirke, som har del heri. Givet ved S. Pietro i Rom den 7. januar i vort 
sjette år.

1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2.

127 [1368] 17. januar.
Dortmund fremhæver over for borgmestre og rådmænd i de hansestæder, der 

mødes i Lübeck 1368 2. februar, at de ikke er forpligtet til at yde hjælp til krig i 
kystegnene, men at de gerne vil overholde bestemmelserne om sejladsen gennem Øre
sund.

Renskrift i Dortmundarhivet.

At give til de hæderværdige og omsigtsfulde mænd, de herrer borg- 
k mestre og rådmænd i de tyske hansestæder, der skal samles i Lü
beck på den tilstundende hellige jomfru Marie renselsesdag, vore oprig

tige venner.
...vi vil gerne tilskynde vore borgere, der plejer at sejle gennem 

sundet Øresund, og med eftertryk give dem besked om bestemt at efter
komme og fuldstændigt at gøre alt, hvad hansekøbmændene i den tyske 
hanse i forbindelse med og under de stridigheder, som de nævnte kyst- 
stæder for øjeblikket er indviklet i, lader bestemme at skulle iagttages af 
de købmænd, der plejer at sejle gennem sundet Øresund........Givet på 
bekenderen St. Antonius’ dag under vort sekret.

1) brevet må dateres til 1368, fordi hansestæderne kun i dette år mødtes i Lübeck 
den 2. februar.

128 1368. 25. januar.
Kong Albrecht af Sverige, hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af 

Mecklenburg samt greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten slutter en traktat om 
deling af Danmark; overenskomsten medbesegles af ridderen Klaus Limbæk.

Afskrift i rigsarkivet.

På denne måde er der forhandlet og sluttet traktat mellem os kong 
Albrecht af Sverige og os Albrecht, Henrik og Magnus, hertuger af
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Mecklenburg, og os Henrik og Klaus, grever af Holsten: Hvis nogen i 
vor krig med kongen af Danmark opnår nogen vinding, skal de, som 
kom til kampen, dele den vinding efter mandtal. Hvis man, om Gud vil, 
fanger en herre, skal den herre tilhøre de herefter skrevne herrer på den 
måde, at en trediedel skal tilhøre kong Albrecht af Sverige, en trediedel 
hertugerne af Mecklenburg og en trediedel grev Henrik og grev Klaus 
af Holsten. Og den fangne herre skal man afkræve løsepenge og ikke 
lade tage bort fra os, førend alle de fornævnte herrer har givet deres 
samtykke hertil. Og efter alle disse herrers vedtagelse skal man afkræve 
ham løsepenge, og enhver trediedel skal være enhver herres, således 
som ovenfor skrevet står. Fremdeles hvis man erobrer slotte eller lande, 
så skal kong Albrecht af Sverige have alt, hvad man erobrer i Skåne, og 
alt det, som ligger mellem Skåne og Sverige, og Gotland samt alle de 
øer, som hører til alle disse lande; og hertugen af Mecklenburg skal 
have alt, som man erobrer på Sjælland og på Møn og Falster, med alle 
de øer, som hører til disse lande; og greverne Henrik og Klaus af Hol
sten skal have, hvad man erobrer i Jylland, på Fyn, på Langeland med 
alle de øer, som hører til disse lande. Og enhver herre skal lade alle 
folk, både gejstlige og verdslige, som er bosat i de lande, til hvilke han 
som foran skrevet kommer som herre, beholde deres gamle rettigheder. 
Til vidnesbyrd om alt dette har vi hertug Albrecht af Mecklenburg og 
hertug Henrik, hans søn, og vi grev Henrik af Holsten og Klaus Lim
bæk, ridder, hængt vore segl uner dette segl, som er givet i det Herrens 
år 1368 på St. Paulus omvendelsesdag.

1368. 25. januar. Wismar. 129

Hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg erklærer, at det 
forbund, de har indgået med greverve Henrik 2. og Klaus af Holsten samt med rid
derne Stig Andersen (Hvide), Klaus og Lyder Limbæk, Ivar Nielsen (Rosen- 
krantz), Benedikt Ahlefeld, Anders Uffesen (Hvide), Povl Jensen (Munk), Niels 
Eriksen (Gyldenstjerne) og væbnerne Godskalk Skarpenberg, Lave Ovesen (Pan
ter), Hartvig Pogwisch, Niels Glob mod kong Valdemar og kong Håkon af Norge 
og deres tilhængere, er forårsaget af de mange uretfærdigheder, kong Valdemar har 
begået mod dem.
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Original på Gottorp.

Vi Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwe
rin, Stargards og Rostocks herre, og vi Henrik og Magnus, hans 
sønner, erkender og bevidner offentligt med dette brev, at de mange

artede uretfærdigheder, som vor herre kong Valdemar af Danmark har 
tilføjet os under lovet fred og tilsikret våbenhvile, og til hvilke han dag 
efter dag uden vor skyld til skade for os føjer nye til, medfører, at vi har 
sluttet forbund med de ædle herrer, brødrene Henrik og Klaus, grever 
af Holsten og Stormarn, vore kære mødrene frænder, fremdeles med de 
hæderværdige mænd herr Stig Andersen, herr Klaus Limbæk, herr 
Lyder Limbæk, herr Ivar Nielsen, herr Benedikt Ahlefeld, herr Anders 
Uffesen, herr Povl Jensen, herr Niels Eriksen, riddere og med væbnerne 
Godskalk Skarpenberg, Lave Ovesen, Hartvig Pogwisch og Niels Glob 
og deres hjælpere, som de nu har og som de yderligere vinder for sig 
eller hverver; og med dette brev indgår vi et varigt forbund med dem 
på tro og love, og vi skal hjælpe hinanden med under indsats af liv og 
gods af al vor magt og med alle frænder og fremmede, som vi kan vinde 
eller overtale hertil, at modarbejde fornævnte kong Valdemar og 
kongen af Norge og alle deres hjælpere, således at vi aldrig under forbi
gåelse af de fornævnte grever og de fornævnte riddere og væbnere skal 
udsone os, forhandle eller slutte fred med de fornævnte konger eller 
med deres hjælpere, medmindre vi gør det med de fornævnte grevers og 
de fornævnte ridderes og væbneres vilje og fulde samtykke. Og under 
denne aftale om forbund og hjælp skal vi uden nogen argelist vende alt 
til det bedste for dem. Fremdeles skal den hæderværdige fyrste kong 
Albrecht af Sverige mellem nu og næstkommende Johannes Døberens 
dag slutte sig til denne aftale og dette forbund med disse herrer, riddere 
og svende, som er nævnt foran, og han skal med sine mænd give dem 
sikkerhed herfor med deres breve og til gengæld på enhver måde mod
tage forsikringer fra dem, som vi nu giver og modtaget dem. At over
holde alt dette stadigt og fast lover vi hertug Albrecht, Henrik og Mag
nus, hans sønner, og med os vore medlovere Henrik v. Stralendorp, 
Otto v. Dewitz, Fikke Moltke, Johan Moltke, Godskalk Preen, Otto v. 
Helpte, Henning Knop, Godskalk v. Zulow, Mathias Raven, Detlev v. 
Zule og Reimar v. Piessen, riddere, Folrad Lützow, Lyder Lützow, 
Reimar v. Barnekow, Herman Storm, Hartvig Kule, Detlev Lützow,
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Henrik Moltke, Johan Berchteheyle, Henrik Preen og Gerhard Negen- 
danke, væbnere, på vor gode tro og med samlet hånd de fornævnte 
brødre Henrik og Klaus, grever af Holsten, samt også Stig, Klaus, 
Lyder, Ivar, Benedikt, Anders, Povl, Niels, riddere, og Godskalk, Lave 
Hartvig og Niels, væbnere, og til deres hånd de hæderværdige mænd 
Klaus, kaldet Meseke v. Krummedige, Godskalk Wiltberg, Borchard v. 
Itzehude og Henrik Broktorp, riddere, og Albrecht v. d. Wisch, Sigvard 
Dosenrode, Wulf Rixtorp, Markvad v. d. Wisch, Markvard Dosen
rode og Wulf Pogwisch, væbnere, og lover dem det uden nogen argelist 
med dette brev, under hvilket vi til vidnesbyrd har hængt vore og vore 
fornævnte medleveres segl, og hvilket er givet i Wismar i det Herrens år 
1368 på St. Paulus omvendelses dag.

1368. 25. januar. Wismar. 130
Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og ridderne Stig Andersen (Hvide), 

Klaus og Lyder Limbak, Ivar Nielsen (Rosenkrantz), Benedikt Ahlefeld, Anders 
Uffesen (Hvide), Povl Jensen (Munk), Niels Eriksen (Gyldenstjerne) samt våb
nerne Godskalk Skarpenberg, Lave Ovesen (Panter), Hartvig Pogwisch og Niels 
Glob udsteder deres genbrev til nr. 129.

Original i Schwerinarkivet (p.t. Gottingen).

Vi Henrik og Klaus, brødre, af Guds nåde grever af Holsten og 
Stormarn, og vi Stig Andersen, Klaus Limbæk, Lyder Limbæk, 
Ivar Nielsen, Benedikt Ahlefeld, Anders Uffesen, Povl Jensen, Niels 

Eriksen, riddere, Godskalk Skarpenberg, Lave Ovesen, Hartvig Pog
wisch og Niels Glob, væbnere, erkender og bevidner offentligt med 
dette brev, at de mangfoldige uretfærdigheder, som vor herre kong Val
demar af Danmark har forvoldt os under lovet fred og tilsikret våben
hvile, og til hvilke han dag efter dag uden vor skyld til skade for os føjer 
nye til, medfører, at vi har sluttet forbund med de berømmelige fyrster 
herr Albrecht, hertug af Mecklenburg, Henrik og Magnus, hans sønner, 
og med deres hjælpere, som de nu har, og som de yderligere vinder for 
sig eller hverver; og med dette brev indgår vi et varigt forbund med 
dem på tro og ære og skal hjælpe hinanden med under indsats af liv og 
gods af al vor magt med alle frænder og fremmede, som vi kan vinde 
eller overtale hertil, at modarbejde fornævnte kong Valdemar og kon-
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gen af Norge og alle deres hjælpere, således at vi aldrig under forbi
gåelse af den fornævnte hertug og hans fornævnte børn skal udsone os, 
forhandle eller slutte fred med de fornævnte konger eller med deres 
hjælpere, medmindre vi gør det med de fornævnte hertugers vilje og 
fulde samtykke. Og under denne aftale om forbund og hjælp skal vi 
uden nogen argelist vende alt til det bedste for dem. Fremdeles skal den 
hæderværdige fyrste kong Albrecht af Sverige mellem nu og næstkom
mende St. Johannes Døberens dag slutte sig til denne aftale med os og 
skal med sine mænd give os sikkerhed herfor med deres breve, og vi 
dem til gengæld på enhver måde, som vi nu giver og modtager dem. At 
overholde alt dette stadigt og fast lover vi fornævnte Henrik og Klaus, 
brødre, grever af Holsten, Stig, Klaus, Lyder, Ivar, Benedikt, Anders, 
Povl, Niels, riddere, Godskalk, Lave, Hartvig og Niels, væbnere, og 
med os de hæderværdige mænd Klaus kaldet Meseke Krummedige, 
Godskalk Wiltberch, Borchard v. Itzehude og Henrik Broktorp, rid
dere, Albrecht van der Wisch, Sigvard Dosenrode, Wulf Rixtorp, 
Markvard van der Wisch, Markvard Dosenrode og Wulf Pogwisch, 
væbnere, på vor gode tro og med samlet hånd den fornævnte hertug 
Albrecht, Henrik og Magnus, hans sønner, og til deres hånd de hæder
værdige mænd Henrik v. Stralendorp, Otto v. Dewitz, Fikke Moltke, 
Johan Moltke, Godskalk Preen, Otto v. Helpte, Henning Knop, God
skalk v. Zulow, Mathias Raven, Detlev v. Zule og Reimar v. Piessen, 
riddere, Folrad Lützow, Lyder Lützow, Reimar van Barnekow, Her
man Storm, Hartvig Kule, Detlev Lützow, Henrik Moltke, Johan 
Berchteheyle, Henrik Preen og Gerhard Negendanke, væbnere, og lover 
dem det uden nogen argelist i dette brev, under hvilket vi til vidnesbyrd 
har hængt vore og vore medloveres segl, og hvilket er givet i Wismar i 
det Herrens år 1368 på St. Paulus omvendelsesdag.

131 1368. 31. januar. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. pålægger kantoren ved kirken i Lübeck at efterprøve gyldigheden 

af den dom, som Johan Luman, sognepræst i Kiel, udpeget som dommer af Eler, 
kaldet Trente, kannik i Slesvig, har afsagt i striden mellem Radulf Langen, 
præst i Bremen stift, og Henrik Höneke, official i Bremen, mfl. bremiske præster 
og lægmænd.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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1368. [Efter] 2. februar. Lübeck. 132
Reces ajhansedagen i Lübeck.
Afskrift på det kongelige bibliotek.

Idet Herrens år 1368 på Marie renselsesdag samledes de herrer råd- 
mænd fra søstæderne i Lübeck: (Fra) Rostock Arnold Kröpelin og 
Johan v. Kyritz, Stralsund Bertram Wulflam og Johan Ruge, Wismar 

Folmer Levetzow og Bertold Kalsow, Lübeck Jakob Pleskow, Johan 
Pertzeval, Bertram Vorrad, Johan Schepenstede, Simon Swerting og 
Gerhard v. Attendorn og forhandlede nedenforanførte.

<i> Først indgik og sluttede de på grund af den vold og uret, der er 
tilføjet dem og hansekøbmanden af kongerne af Danmark og Norge, et 
forbund mod nævnte konger med de herrer Albrecht, konge af Sverige, 
Albrecht, hertug af Mecklenburg, Henrik og Magnus, hans sønner, 
Henrik og Klaus, grever af Holsten, og med jyderne; (og det gjorde de) 
på disse stæders vegne med to års varighed, men på de preussiske stæ- 
ders, Kampens, Hollands og Zeelands vegne for eet år. Det forbund 
skal nu træde i kraft fra førstkommende fastelavn; det første forbund 
skal vare til førstkommende påske om to år, det andet til førstkommen
de påske om eet år.

<2> Og for at skabe større og mere tilforladelig sikkerhed skal herr 
Albrecht, hertug af Mecklenburg, overlade sine borge, nemlig Witten
burg og Ribnitz — både de to stæder og de to borge — til stæderne, og 
dem skal de modtage den næste søndag Invocavit, først den først
nævnte, nemlig Wittenburg; derefter skal de straks mandagen næst efter 
Invocavit holde dagtingning med hertugen af Mecklenburg i Greves
mühlen; til denne skal greverne af Holsten også møde.

Under den dagtingning i Grevesmühlen skal man først drøfte for
svarskrigen, hvor og når man skal påbegynde den, og om blider og 
blideværker skal medføres. Ligeledes, om der skal medføres heste. 
Fremdeles om de skibe og fødevarer, der skal stilles til rådighed for her
tugen af Mecklenburg, således som denne har bedt om. Ligeledes om 
herr Henrik, greve af Holsten, som også har bedt om en sådan hjælp.

Fremdeles skal den ene part overgive den anden sine breve under 
nævnte dagtingning i Grevesmühlen, først forbundsbrevene fra alle 
parter, fremdeles kongen af Sveriges memorandum på membran om
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Skånes frihed1) samt et lejdebrev, som mecklenburgeren skal give stæ- 
derne.

<3-6> .........2)
<7> Fremdeles har stæderne aftalt betingelse og vilkår med hertug 

Erik af Sachsen, således at denne skal stille stæderne sikkerhed for, at 
ingen af hans undergivne inden for hans lande eller nogen udenfor skal 
drage til kongen forbi hans befæstninger eller gennem hans lande eller 
sætte over fra færgesteder i hans grænseområder til tab eller til skade 
for stæderne, men han og stæderne skal her i landene holde fred og ro, 
således at hverken han eller hans undergivne skal påføre dem fra stæ
derne nogen skade; ej heller skal det omvendte ske. Disse betingelser og 
vilkår skal ratificeres og føres ud i livet fra begge sider den nærmeste 
fredag før søndagen Esto michi3), og de skal vare i to år.

<8> Det samme skal finde sted mellem nævnte hertug Erik på den 
ene side og mellem hertugen af Mecklenburg og greverne af Holsten på 
den anden, nemlig ved at stille sikkerhed herfor, hvilket skal ske i 
Lubeck.

<9> Fremdeles sagde stæderne disse ord til kongens udsendinge, 
nemlig Hartvig Hummersbuttel og Rikman: »Når I i går sagde til os, at 
eftersom vi ikke i kongens anliggende vilde godtage mødedagen efter 
Eders vilje, så måtte kongen indgive klage herom til paven, kejseren, 
herrer, fyrster og venner, så siger vi hertil, at vi også må føre klage 
herom til herrer, fyrster og venner, og siger dertil yderligere: kongen 
tager vore skibe og vort gods fra os under fred og tilsikret våbenhvile og 
aftalt sone. Skulde vi gøre noget til gengæld, vil vi have os vel forsva
ret4) .

<io-i5> .........2)
i) d.v.s. stædernes friheder i Skåne. — 2) de udeladte artikler vedrører Wittenburg 

og Ribnitz samt interne hanseatiske forhold. — 3) 20. februar. — 4) d.v.s. skal der af 
den grund ikke kunne rejses krav mod os.
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1368. 2. februar. Lübeck. 133
Hansestæderne meddeler hansekøbmændene i Brügge, at de har sluttet aftale med 

staderne i Preussen, Holland og Zeeland samt med Kampen om sejladsen i Øre
sund, at tomme skibe må sendes til Bergen for at afhente købmændene der, at en 
pundtold skal opkræves, og at Gotland og de østlige stæder har givet deres samtykke 
til hansestædernes beslutninger.

Afskrift i Lübeckarkivet.

At overrække til de vise og hæderlige mænd, oldermændene og de 
xjl tyske hansekøbmænd i Brügge i Flandern, vore kære venner.

Rådmændene i søstæderne, dags dato forsamlede i Lübeck, sender 
Eder en venskabelig og skyldig hilsen i ønsket om Eders velfærd og med 
alle gode ønsker tilforn.

I skal vide, at vi, rådmænd i Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar 
tillige med andre stæder fra vort område, er blevet enige med stæderne i 
Preussen, Zeeland og Holland samt med Kampen om, at ingen af vore 
fæller i hansen og ingen fra Holland eller Zeeland, som ønsker at sejle 
gennem Øresund mod Østersøen, må indlade sig på eller driste sig til at 
sejle fra Zwyn eller fra det sydlige hav, som kaldes Zuidersøen, førend 
købmændene fra Kampen, Holland og Zeeland og hele deres flåde eller 
»vlota« er eller måtte være rede til at sejle, og at vedkommende, hvem 
det end er, skal sejle i konvoj med nævnte købmænd lige til Øresund og 
ikke på nogen måde må fjerne sig fra dem, førend vor flåde eller »vlota« 
fra Østersøen er stødt til nævnte flåde i Øresund, under straf, konfiska
tion af gods og ejendele og under dødsstraf. Af den grund er det vor 
vilje og opfordrer vi indtrængende til, at I i fællesskab skal sammen
kalde købmændene og fastslå over for dem, at enhver skal tage sig i 
vare og sørge for, at han ikke i dette anliggende pådrager sig tab eller 
kommer i fare. Fremdeles skal man i vort navn pålægge og befale enhver 
skipper, sømand og mægler, at de alle på forhånd skaffer sig våben, 
hvormed de, om det skulle blive nødvendigt, kan forsvare sig. Thi 
det skal I vide: vi vil domfælde den, hos hvem man på dette punkt 
måtte finde mangler. Desuden bifalder vi, at de købmænd, som plejer at 
søge Bergen i Norge, i fastetiden forud for flådens løben ud kan sende 
ulastede skibe tillige med pramme til Bergen, på hvilke de kan bort
transportere de i Bergen værende købmænd og deres gods og føre dem 
til flåden i Marstrand eller i Øresund. Hvis de også har fæller i Tøns-

3. rk. 8. bd. — 7
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berg eller i Oslo, kan de også have særligt for dem bestemte skibe på 
deres egen risiko. Desuden indfører vi en pengeafgift, som kaldes 
»pundgæld«, at opkræve i alle stæder, såvel i hanseforbundet og i 
andre, som er med os i dette forbund, idet det er vor vilje, at enhver, 
såvel skipper som købmand, frivilligt uden indsigelse skal udrede disse 
pundpenge, nemlig så meget som der da vil blive forlangt af ham. I skal 
ligeledes vide, at en rådmand fra Gotland, der var til stede hos os i Lü
beck, på staden på Gotlands vegne har givet fuldt samtykke til denne 
sejlads og til de forordninger, der således er besluttet af os og dem fra 
Preussen og andre. Fremdeles er stæderne mod øst skiltes på den måde 
fra os, at de vilde samtykke i alle vore forordninger, betingelser og 
andet. Herren bevare Eder i langvarig helse på legeme og gods. Givet i 
det Herrens år 1368 på den hellige jomfru Marias renselsesdag under 
de lybske rådmænds sekret, som vi alle bruger for nærværende.

134 1368. 2. februar. Lübeck.
De i Lübeck forsamlede hanses tæder meddeler hansekøbmændene i Bergen, at de 

skal være rede til at forlade byen til påske eller til 1. maj og giver anvisning på. 
hvorledes sejladsen skal foretages.

Afskrift i Lübeckarkivet.

Skal gives til de omsigtsfulde og agtværdige mænd, oldermænd og de 
tyske hansekøbmand i Bergen i Norge, deres kære venner.

Derfor1) skal enhver, som vil sejle gennem Øresund, ved Marstrand, 
støde til flåden fra Preussen, Kampen og Zuidersøen, eller hvis de ikke 
finder den der, følge efter den ind i Øresund, forblive hos den og ikke 
under fortabelse af ære, liv og godt skilles fra den, medmindre vor flåde 
støder til den anden flåde, og indtil tilladelse bliver givet. Dog hvis 
nogen vil sejle til Flandern, England eller Hamburg, må han gerne gøre 
det. Også skal enhver ruste og gøre sig våbenklar, så han vil være i 
stand til at beskytte sig, om det kan lade sig gøre, og ikke under forta
belse af ære, liv og gods sejle gennem Øresund førend flåden, men sam
men med flåden eller med føling til flåden, således som det står skrevet 
foran. Dette er skrevet i Lübeck i det Herrens år 1368 på Vor Frues dag 
kyndelmisse under Lübeckernes segl, som vi alle benytter i denne tid.

Søstæderne forsamlet i Lübeck under udstedelsen af disse breve.
1) d.v.s. i henhold til beslutningen om at de tyske købmænd skal forlade Bergen, 

Oslo og Tønsberg.
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1368. 2. februar. Lübeck. 135
Rådet i Lübeck klager til markgrev Otto af Brandenburg over kong Valdemars 

overgreb og beder om støtte mod ham.
Afskrift i Lübeckarkivet.

Rådmændene i staden Lübeck til den berømmelige og stormægtige 
. fyrste og herre herr Otto, markgreve i landene Brandenburg og 
Lausitz, hertug i Bayern og Kårnthen, det hellige romerske riges ærke- 

kammermester, deres nådige befordrer og velynder, med redebon vilje 
til i ærbødighed og lydighed at være til behag i alle forhold.

Presset af nødvendigheden tvinges vi under sorg og klage med dette 
brev at bringe til Eders kundskab, berømmelige og ædle herre, at vi i de 
forgangne år og i den forgangne tid (har lidt mangfoldige skader)1) på 
grund af den vold og svære uret, som herr Valdemar, de Danskes 
konge, eller hans mænd groft, uberettiget og uretmæssigt har tilføjet os 
og vore og hansekøbmanden med tilfangetagelse, læggen i lænker, inde
spærringer, afskatninger, nedhugninger, drab og røveri af gods, skibe 
og ejendele, hvilket altsammen, eftersom vi ikke længere kunde udholde 
det, .........2) til værn for os og ver ret; og skønt disse stridigheder og
krige mellem denne og os senere blev bilagt og bragt ud af verden ved 
et godt, fast, ukrænkeligt, urokkeligt og evindeligt forlig, der blev lovet 
eller garanteret af ham og hans mænd og bestyrket med hans riges 
biskoppers, hertugers og ridderes segl, overholdt han ikke engang 
samme forlig med os i fulde seks uger, men krænkede det og gjorde det 
magtesløst og ugyldigt, eftersom han uden at opsige freden tilføjede os 
og vore og hansekøbmanden tab mod retfærdighed og fornuft midt 
under fred og sikkerhed, og medens det gode forlig var i kraft, og han 
overfaldt dem på liv og gods med fangenskab, sår, indespærringer og 
utalligt ondt, og alt det gjorde og gør han stadig dagligen fra og på sine 
borge, hvorfor vi hyppigt og utallige gange såvel ved vore sendemænd 
som ved brev har manet ham og plejet forhandlinger med ham, tilkaldt 
og tilskyndet dertil af hans biskopper, riddere og udsendinge; men når 
vi mødte op, stødte vi ikke på andet end smukke ord, som ikke mod
svarer noget reelt, men medfører, at vi har spildt møje og omkostnin
ger. Han har røvet og røver fortsat sammen med sine mænd umenne
skeligt vort og vore skibbrudnes gods, hvor og i det omfang han kan, 
hvilket ikke er en konges sag, men tyranners og sørøveres. Da det altså
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vil være yderst vanskeligt for os fortsat at udholde disse utålelige tab, 
denne vold og svære uret, har det været nødvendigt for os at klage her
over til herrer, fyrster og venner; af den grund — selv om vi kan gøre 
noget ved herrers og venners støtte — beder vi Eder indstændigt om, 
højmodige herre, at I ikke vil tage det ilde op og ikke vil yde eller give 
nævnte konge og hans mænd beskyttelse i råd og dåd mod os og vore, 
men hellere værdiges at vise os og vore nåde og befordring og gunst 
som en høj velynder og nådig herre. Derfor vil vi over for Eder, herre, i 
al vor stræben til gengæld være forpligtet til yderligere forbindtlighed, 
tjeneste og ærbødighed. Den Høje bevare Eder i et langt liv og i lyksalig
hed og byd vedblivende i tillid over os. Givet i Lübeck i det Herrens år 
1368 på den hellige jomfru Marie renselsesdag under vort segl.

Bemærk, at klagebreve af samme ordlyd som fornævnte brev mod de 
Danskes konge er sendt til de konger, fyrster, biskopper og herrer, som 
anføres nedenfor: Kasimir, konge af Polen. NN.,3 konge af England. 
Frederik, markgreve af Meissen. Albrecht, hertug af Bayern, greve af 
Holland, Hainaut, Zeeland og forstander for højhedsområdet Frisland. 
Ludvig, hertug af Brabant og greve af Flandern. Robert, hertug af Hei
delberg og pfalzgreve. Otto, hertug af Braunschweig. Magnus, hertug 
af Braunschweig. Albrecht, hertug af Braunschweig. Vilhelm, hertug af 
Braunschweig og Lüneburg. Rudolf, hertug af Sachsen, Barnim, hertug 
af Stettin, Kassubien og Pommern. Bugislav, hertug af Stettin og ryg
boernes fyrste. Vartislav den ældre og Vartislav den yngre, hertuger af 
Stettin, Venden, Kassubien og Pommern. NN.,3) hertug af Glogau. 
Fremdeles Henrik, landgreve af Hessen. Engelbert, greve af Mark. Niko
laus, greve af Teklenburg. Johan og Gerhard, grever af Hoya. Simon, 
herre af Lippe. NN.,3) herrer af Werle. Wedekind, herre af Berge. 
Fremdeles Konrad, ærkebiskop af den hellige Trierkirke og værge for 
kirken i Köln. NN.,3) ærkebiskop af den hellige kirke i Mainz. Albrecht, 
ærkebiskop af den hellige kirke i Bremen. NN.,3) biskop af Paderborn. 
Gerhard, biskop af Hildesheim. Johan, biskop af Kammin.
1) disse el. lign, ord mgl. afskriften. — 2) her mangler noget i teksten, indholdsmæssigt 
har tankegangen været den samme som i nr. 157. — 3) navnet er ikke indsat i afskrif
ten.
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1368. 5. februar. Lübeck. 136
Rådmandene for de i Lübeck forsamlede søslader meddeler kong Valdemar, at de 

betragter yderligere forhandlinger med ham og hans udsendinge som ørkesløse.
Afskrift i Lübeckarkivet.

Rådmændene i søstæderne Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar, 
. dags dato forsamlet i staden Lübeck, til herr Valdemar, de Dan
skes konge, som følger.

I skal vide, at Hartvig Hummersbüttel og Rikman, Eders sende- 
mænd og delegerede, på Eders begne over for os forsamlede har virket 
for og forhandlet om afholdelse af nye forhandlinger med Eder. Vi gav 
dem til svar, hvad vi også tilskriver Eder med dette brev, at vi gerne 
vilde være gået ind herpå, hvis vi til kyndelmisse i overensstemmelse 
med den aftale, vi traf ved recessen i Köln, havde faet erstatning for 
vore tab, en billig godtgørelse af tilføjet uret og en forsikring om, at 
intet af den slags mere vilde finde sted. Eftersom vi ikke har opnået 
dette, og da Eders nævnte sendemænd sagde til os, at I så Eder nødsa
get til at klage over os til vor herre paven, vor herre kejseren, de herrer 
fyrster og venner, sagde vi til dem, hvad vi også tilskriver Eder med 
dette brev, at det, da I og Eders mænd har berøvet os og vore liv, ejen
dele, gods og skibe, har fængslet, afskattet og påført os umådeligt meget 
ondt, og dagligen indtil denne dag har gjort dette og andet af samme 
slags — og alt dette under den gode tilsikrede sone og det forlig, som I 
selv sammen med Eders biskopper, hertuger og riddere har garanteret 
os og forseglet — er vanskeligt og svært for os længere at tåle eller finde 
os i dette, og at også vi ser os nødsaget til at klage herover til de herrer 
fyrster og venner. Og hvis vi derfor skulde træffe forholdsregler, vil vi 
anse vor ære for ubeklikket på det punkt. Givet i Lübeck i det Herrens 
år 1368 på den hellige jomfru Agathes dag under rådmændene i Lü
becks dekret, som vi alle bruger ved denne lejlighed.

[1368] 5. februar. Lübeck. 137
Søstadernes rådmand underretter borgmestre, magistrater og rådmand i staden 

Köln om afbrydelsen af forhandlingerne med kong Valdemar og udbeder sig stadens 
undsigelsesbrev mod kongen.



Nr. 138 13. Jebruar [1368] 102

Afskrift i Lübeckarkivet.

At overgive til de rosværdige og dygtige mænd, de herrer borgmestre, 
b magistrater og rådmænd i staden Köln, vore særlige, elskede ven
ner, fra søstædernes rådmænd, dags dato forsamlet i Lübeck, med alle 

beviser på ærbødighed, velvilje og villighed til at være til behag og med 
en hjertelig hilsen tilforn.

Oprigtigt elskede herrer og venner. Vi fremfører uendeligt mange 
taksigelser over for Eder, elskede herrer, for de så velvillige og venska
belige forhandlinger og velgerninger, som I i disse dage så opløftende 
og på en så virkningsfuld måde har haft med og vist vore elskede med- 
rådmænd, idet vi stiler mod i velvilje at gengælde Eder og Eders det, 
når tid og lejlighed byder sig. Vi ønsker, at det med dette brev skal 
være vitterligt for Eder, ærværdige herrer, at de Danskes konge sidst 
afvigte kyndelmisse havde sine gesandter og sendemænd hos os i Lü
beck, hvilke på hans vegne ikke forhandlede andet end, at de ønskede, 
at der skulde holdes andre og føres fortsatte dagtingninger med kongen; 
men angående tabene og den uret, der er overgået os, kunde han ikke 
komme os i møde med andet end med smukke ord, som var og er som 
en chimære uden reelt indhold. Ligeledes har denne konge sammen 
med sine mænd atter påny taget en tre eller fire skibe fra os og vore, 
efter at vi vendte tilbage fra Eder, og han tilføjer os stadig daglige tab. 
Da vi ikke længere kan udholde disse tab og denne svære uret, er det 
nødvendigt, at vi med Guds hjælp tager krigeriske skridt mod nævnte 
konge og hans mænd for at beskytte os og vor ret, og vi beder indtræn
gende om, at I så hurtigt som muligt vil sende os Eders undsigelsesbrev 
til ham og hans mænd. Den Høje bevare Eder i et lykkeligt og langt lev
ned, idet I giver os, Eders særlige venner, alle Eders ønsker tilkende. 
Givet på den hellige jomfru Agathes dag under det lybske sekret, som vi 
alle bruger for nærværende.

138 [1368] 13. februar.
\Notaren i Wismar] meddeler sit råd, hvad rådet i Lübeck har berettet ham om 

hanses tædernes forhandlinger den g. februar i Hamburg med rådmandene fra Ham
burg, Bremen og Stade. Hamburg var rede til at opkrave en pundtold og til lige
ledes at »undgå de herrer kongers lande og riger« samt bekoste en kogge med
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6o bevæbnede mænd og 20 sømand »i farvandet Øresund« på den betingelse, at 
staderne på deres side ydede den støtte på Elben. Bremen og Stade har derimod for
beholdt sig deres stilling.

Afskrift i Wismararkivet.

[1368] 14. februar. Westminster. 139
Kong Edvard 3. af England pålagger skatkammerkollegiet at godskrive Stephen 

Romylowe, høvedsmand på borgen Nottingham, ti pund til dakning af Osbert Niel
sens udgifter i forbindelse med dennes fangsling på borgen.

Afskrift i Public Record Office.

Kongen til sin skatmester og til sine baroner i skatkammeret hilsen.
Vi pålægger Eder at godskrive den os elskede Stephen Romy

lowe, høvedsmand på vor borg i Nottingham, ti pund i sine regnskabs
udgifter for fornævnte borg til dækning af omkostningerne for Osbert 
Nielsen af Danmark, der for nylig blev fængslet og blev givet samme 
Stephen i varetægt på fornævnte borg. Med kongen som vidne i West
minster den 14. februar.

1) brevet står i kopibogen mellem brevene fra 1368.

1368. 20. februar. 140
Hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg slutter på egne 

og kong Albrecht af Sveriges vegne forbund med staderne Lübeck, Rostock, Stral
sund og Wismar mod kong Valdemar og kong Håkon af Norge.

Original i Lübeckarkivet.

Vi Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, og vi Henrik og
Magnus, hans sønner, erkender og bevidner offentligt med dette 

brev, at vi på grund af de mangeartede, utålelige skader og uretfærdig
heder, som kong Valdemar af Danmark alt for ofte har tilføjet os og sta
dig uden afbrydelse tilføjer os under fred og tilsikret våbenhvile, på den 
berømmelige fyrste herr Albrecht, konge af Sveriges og på vore egne 
vegne har forenet os og på vor tro sluttet et fast forbund med de hæder
værdige mænd, rådmændene, og med stæderne Lübeck, Rostock, Stral
sund og Wismar og de andre søstæder, som heri er deres hjælpere; og
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enhver af os skal yde den anden hjælp imod den fornævnte konge af 
Danmark og hans hjælper kong Håkon af Norge og imod begges riger 
og imod alle deres hjælpere på den måde, at fornævnte konge af Sverige 
og vi til denne krig skal stille med tusind riddere og væbnere. Men hvis 
— hvad Gud forbyde — kong Albrecht af Sverige inden for det fore
skrevne tidsrum for forbundet dør, eller mister magten i sit rige Sve
rige, skal han og vi ikke være forpligtet til at stille et større opbud i 
denne krig end fire hundrede riddere og væbnere; det skulde da være, 
at når kong Albrecht var død, vi da derefter blev så mægtige over selve 
Sveriges rige som kong Albrecht nu er, så skal vi stille med det foran 
skrevne opbud på tusind bevæbnede. Dette forbund skal tage sin begyn
delse den nu førstkommende fastelavnssøndag, og skal have gyldighed 
for de fornævnte stæder og deres hjælpere, stæderne fra den vendiske 
del, indtil næstkommende påske om to år. Og for stæderne i Preussen 
og stæderne ved Zuidersøen, som er deres hjælpere, skal det have gyl
dighed indtil næstkommende påske videre om eet år. Og i løbet af de 
fornævnte to år skal vi aldrig gå ind på forhandlinger, udsone os, slutte 
fred eller træffe aftaler med de fornævnte konger, medmindre vi gør det 
med fuld tilslutning fra de fornævnte stæder eller fra dem af deres 
mænd, som på deres vegne har fået det betroet. Og for at vi skal over
holde de foran skrevne artikler, har vi med samtykke af vore arvinger 
og efter råd af vore frænder og af vore tro råder overladt og pantsat og 
overlader og pantsætter med dette brev som en retmæssig sikkerhed og 
som pant vor borg og stad Wittenburg og staden Ribnitz til de fornævn
te stæder Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar på følgende vilkår. 
Hvis vi ikke overholder de foran skrevne artikler, så skal disse fornævn
te to borge Wittenburg og Ribnitz være helt forbrudt og tabt for os og 
overgå til de fornævnte stæder Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar, 
med alle rettigheder og al oppebørsel og renteafgift og al deres tilbehør. 
Og de fornævnte stæder skal derefter besidde disse fornævnte borge, 
Wittenburg og Ribnitz, med deres foran skrevne tilbehør som deres eget 
på samme måde, som om de havde købt dem for deres rede penge, med 
undtagelse af mandskab og riddere og væbnere og hvad der vedrører 
dem, og undtagen alle kirkelen; det pantsætter vi ikke og vil heller ikke 
fortabe det. Om vi bryder foranskrevne artikler, kan vi af den årsag for
byde og fortabe Wittenburg og Ribnitz, og ikke på grund af nogen af de 
herefter skrevne artikler. Fremdeles hvis vi med Guds hjælp i løbet af
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de foran omtalte to år for dette forbund, medens det har gyldighed, be- 
mægtiger os borge eller oppebørsler i Skåne, skal halvdelen af det, som 
vi der bemægtiger os i det tidsrum, det være sig af borge, lande, afgif
ter, oppebørsler, told, mønt eller hvad det nu er, tilkomme os og vore 
arvinger, og de fornævnte stæder skal have den anden halvdel for de 
omkostninger, som de afholder, og for den skade, som de pådrager sig i 
denne krig inden for det fornævnte tidsrum for forbundet. Og når de 
herved har fået dækket nævnte omkostning og skade, skal de beholde 
deres fornævnte halvdel endnu i de to nærmestkommende år. Og når de 
to år første gang er udløbet, så skal de igen oplade os og vore arvinger 
samme deres halvdel, det være sig i borge eller hvad som helst. Men 
bliver de frataget dem, skal man forholde sig, som herefter skrevet står, 
og vi skal så ikke længere have nogen ret der. Og hvad vi erobrer i Skå
ne, det være sig lidt eller meget, det skal man dele på denne måde: de 
fornævnte stæder skal dele, og vi skal vælge, eller vi skal dele, og de skal 
vælge. Fremdeles skal fornævnte kong Albrecht, og vi hertug Albrecht, 
Henrik og Magnus, hans sønner, eller hvem af os der da far Skåne, be
segle de privilegier, som vi hertug Albrecht allerede med vort segl har 
beseglet i udkast1), for de fornævnte stæder Lübeck, Rostock, Stralsund 
og Wismar. Disse artikler lover vi hertug Albrecht, Henrik og Magnus, 
hans fornævnte sønner, på kong Albrechts og på egne vegne med dette 
brev at holde på ærlig vis over for de fornævnte stæder Lübeck, Ro
stock, Stralsund og Wismar, og pantsætter dem desuden til større sik
kerhed de to fornævnte borge Wittenburg og Ribnitz som retmæssigt 
pant herfor, hvilke de ikke er forpligtet til at oplade os eller vore arvin
ger, førend vi har opladt dem deres del i Skåne, således som foran skre
vet står, og de breve angående frihed, som foran skrevet står. Og når 
det fornævnte tidsrum for forbundet er udløbet, og når vi overholder 
alle disse foran skrevne artikler og har opfyldt dem efter dette brevs 
ordlyd, således som foran skrevet står, så skal de fornævnte stæder eller 
deres mænd oplade de fornævnte borge, nemlig borgen og staden Wit
tenburg og staden Ribnitz, uden tøven, udflugter og argelist. Men hvis 
de bliver frataget dem, så skal man overholde det, som herefter skrevet 
står. Fremdeles så længe vi ikke har forbrudt de fornævnte borge Wit
tenburg og Ribnitz, således som foran skrevet står, så skal de fornævnte 
stæder inden for det fornævnte tidsrum for dette forbund have doms
myndigheden såvel i staden Wittenburg som i staden Ribnitz; og des-
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uden overlader vi dem halvfjerde hundrede mark i lybske penninge, 
hvormed de skal bestride de fornævnte borges udgifter. Heraf skal de 
hvert år oppebære to hundrede mark af byskatten i Wittenburg, og for 
hundrede mark overdrager vi dem afgiften af møllen i Wittenburg og 
halvtreds mark af byskatten i Ribnitz. Hvad der derudover kan ind
komme af afgifter og oppebørsler fra de to fornævnte stæder, det skal 
tilhøre os. Men fortaber vi vor ret til de fornævnte borge, som foran 
skrevet står, så skal de have alt, hvad der hører til borgene, som foran 
skrevet står. Brænde, som tilhører os, kan de bruge efter behov til deres 
opvarmning i de to fornævnte borge; endvidere må de efter samråd med 
provsten af Rehna og Johan Berchteheyle bruge af vort tømmer til byg
gearbejde på slottet. Men de skal ikke lade bygge på dem, sålænge vi 
ikke har forvirket de fornævnte borge, uden råd og samtykke af de for
nævnte to mænd; og hvad de bygger på dem efter de to mænds råd, det 
skal vi godtgøre dem. Og i hele den tid, hvor de fornævnte stæder sid
der inde med Wittenburg og Ribnitz, skal de lade vore mænd og vore 
borgere forblive ved deres rettigheder. Ej heller skal de ud fra fornævnte 
borge tilføje nogen af vore mænd skade, som vi har magt til mindeligt 
at forlige eller til at dømme efter loven. Ej heller skal vore mænd, som 
vi har magt til mindeligt at forlige eller dømme efter loven, på deres 
side skade dem, som de fornævnte stæder har i og på de fornævnte 
borge. Men hvis det sker, at en af vore mænd tilføjer en af deres mænd 
skade ved røveri, fangenskab eller drab inden for tidsrummet for dette 
forbund, og der så hænder noget i anledning af den åbenbare gerning, 
skal dette være sagesløs, og den, der har gjort det, skal derudover fyl
destgøre herfor, således som retten derom er. Hvis nogen vil angribe de 
to fornævnte borge, mens dette forbund består, så skal vore mænd i 
landet, når det bliver krævet af dem, til hest drage til samme borge og 
trofast hjælpe til med at værge dem, som om vi selv havde borgene i 
vort værge. Fremdeles hvis — hvad Gud forbyde — disse fornævnte 
borge Wittenburg og Ribnitz eller en af dem skulde blive afvundet de 
fornævnte stæder, mens de er deres pant, eller på anden måde blive fra
taget dem, skal de ikke høre bebrejdelser eller udsættes for påtale 
herom; men da skal vi i fuld og ubrydelig troskab være de fornævnte 
stæder Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar — og de på deres side os 
— behjælpelig med, at vi generobrer disse borge, og at de fornævnte 
stæder atter får dem i deres værge og indehaver dem på den måde, som
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står skrevet her foran. På samme måde skal den ene af os hjælpe den 
anden, hvis de bliver belejret. Endvidere hvis de fornævnte stæder i 
tiden for dette forbund får nogen borg i Skåne i deres værge, medens 
denne traktat gælder, skal de tage vare på den, så godt de formår, uden 
argelist. Men hvis en af disse borge, hvad Gud forbyde, skulde blive 
afvundet eller på nogen måde frataget dem, skal det være uden bebrej
delse eller påtale. Ligeledes hvis kong Albrecht eller vi i det omtalte 
tidsrum får nogen borg i Skåne i vort værge, skal vi tage vare på den, så 
godt vi formår. Men hvis en af borgene, hvad Gud forbyde, skulde blive 
afvundet eller på anden måde blev frataget os, skal vi ikke høre bebrej
delser eller udsættes for påtale herom. Fremdeles om Gud vil, at vi 
erobrer København, skal man helt bryde og ødelægge den derværende 
borg. Fremdeles hvis vi tager fanger eller kvæg som bytte, skal man 
dele det efter bytteretten. Hvis Gud vil, at vi erobrer Gotland, skal det 
erobrede forblive hos kong Albrecht og hans rige Sverige; og staden og 
landet Gotland og samtlige købmænd der skal forblive ved deres gamle 
frihed og ret, som de havde, før kongen af Danmark erobrede dem. Det 
skal kong Albrecht give dem brev på, om det i tiden for dette forbund 
bliver hans. Fremdeles hvis nogen herre eller mand på grund af denne 
krig bliver eller agter at blive vor fjende — eller fjende til nogen af os 
eller med nogen af de fornævnte stæder — så skal vi desangående kom
me sammen og forsøge, om vi ved forhandlinger og med det gode kan 
bilægge dette. Hvis vi ikke kan gøre det, så skal enhver af os handle 
over for den anden, som han vil godtage det fra den anden. Fremdeles 
hvis fornævnte kong Albrecht og vi eller en af os inden for dette for
bunds fornævnte tidsrum indtager nogen borg eller erhverver nogen 
afgift eller oppebørsel i Skåne, og vi vil sælge eller pantsætte dette, så 
skal vi tilbyde det til de fornævnte stæder og skal sælge det til dem for 
samme beløb, som vi kunne få herfor fra en anden, hvis de vil have det 
for det beløb. Fremdeles skal vi oplade omsorgen for vor barfred, som 
står ved broen til Damgarten, til rådmændene i staden Ribnitz; den 
skal de vogte og holde til vore begges hånd, vor og de fornævnte stæ- 
ders. Ved slutningen af og i løbet af de fornævnte to år skal vi og de 
fornævnte stæder Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar frit kunde ride 
til forhandlinger herom. Hvis de fornævnte stæder eller nogen af dem 
eller af deres hjælpere ikke i rette tid kan komme til hjælp med deres 
mænd på grund af vejr eller vind, og hvis de så kan bevise, at vejr og
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vind har hindret dem deri, så skal de ikke pådrage sig skadekrav i for
holdet til os eller til vore mænd. Fremdeles skal vi i alle de foran 
skrevne forhold vende alting til det bedste for de fornævnte stæder uden 
argelist. Vi Albrecht, hertug af Mecklenburg, og vi Henrik og Magnus, 
hans sønner, lover i god tro uden argelist med dette brev på fornævnte 
kong Albrechts og vore arvingers vegne at overholde alt dette fast og 
ubrydeligt over for borgmestrene, rådmændene og borgerskabet i de 
fornævnte stæder Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar, og under det 
har vi til vidnesbyrd og til fuld sikkerhed hængt vore segl, og som er 
givet i det Herrens år 1368 søndagen før fastelavn.

1) teksten har denke bref, hvori ligger at hertug Albrecht ikke med fuld gyldighed kan 
optræde på sønnen kong Albrechts vegne.

141 1368. 20. februar.
Staderne Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismars genbrev til foregående traktat. 
Afskrift i Lübeckarkivet.

Vi rådmænd i stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar er
kender og bevidner offentligt med dette brev, at på grund af de 
mangeartede, utålelige skader og uretfærdigheder, som kong Valdemar 

af Danmark og Håkon, konge af Norge, har tilføjet og stadig uden af
brydelse tilføjer os og hansekøbmanden under fred og tilsikret våben
hvile, har vi endrægtigt forenet os med de berømmelige fyrster herr Al
brecht, konge af Sverige, herr Albrecht, hertug af Mecklenburg og herr 
Henrik og Magnus, hans sønner, og at vi på vor tro har sluttet et fast 
forbund. Enhver af os skal yde den anden hjælp imod de fornævnte kon
ger af Danmark og Norge og imod begges riger og imod alle deres hjæl
pere på denne måde, at vi rådmænd fra de fornævnte stæder sammen 
med stæderne fra den vendiske side, vore hjælpere, til denne krig skal 
stille med tusind væbnede mænd og med så mange skibe, som vi anser 
for formålstjenlig. Fremdeles skal de preussiske stæder og de fra Kam
pen og deres hjælpere fra Zuidersøen også stille med tusind væbnede 
mænd til denne krig. Men hvis der hos dem fra Preussen og dem fra 
Zuidersøen mangler nogle i de tusind væbnede, når troppeskarerne for
samles, må også den fornævnte konge af Sverige og hertugerne af Meck
lenburg, hvis de vil, formindske den troppeskare, som de skal stille i det
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første krigsår af dette forbunds tvende år, med et tilsvarende antal efter 
deres mandtal. Og på grund af denne formindskelse skal de fornævnte 
herrer ikke have forbrudt borgene Wittenburg og Ribnitz til os eller 
vore hjælpere, hvis de stiller så mange, som det tilkommer dem efter 
mandtallet, nemlig fem hundrede imod tusind. Og den af de to for
bundsfæller, nemlig dem fra Preussen og dem fra Zuidersøen, som ikke 
kommer til denne foran skrevne troppesamling, skal ikke nyde de frihe
der, som vi vinder i denne krig, medmindre vejr og vind hindrer dem 
deri, og de kan bevise det. Men i dét andet år skal dog begge de ovenfor 
skrevne herrer være forpligtet til deres fulde tal, nemlig tusind riddere 
og svende, selv om de fra Preussen og de fra Zuidersøen ikke giver 
møde. Og vi skal være forpligtet til vort tal, nemlig tusind væbnede. 
Dette forbund skal have sin begyndelse nu til førstkommende faste
lavnssøndag og skal for de fornævnte herrer og for os og vore hjælpere, 
nemlig stæderne fra den vendiske side, have gyldighed indtil førstkom
mende påske om to år. Og for stæderne fra Preussen og Kampen og 
deres hjælpere fra Zuidersøen skal det have gyldighed fra førstkommen
de påske og til næste påske om et år. Og i løbet af de to fornævnte år 
skal vi aldrig gå ind på forhandlinger, udsone os, slutte fred eller træffe 
aftaler med de fornævnte konger, medmindre vi gør det med fuld tilslut
ning fra de fornævnte herrer eller dem af deres mænd, som på deres 
vegne har fået det betroet. Fremdeles hvis vi med Guds hjælp i løbet af 
de foran omtalte to år for dette forbund, medens det har gyldighed, be- 
mægtiger os borge eller oppebørsler i Skåne, skal halvdelen af det, som 
vi i det tidsrum bemægtiger os, det være sig borge, lande, afgifter, oppe- 
børsel, told, mønt eller hvad det nu er, tilkomme de fornævnte herrer og 
deres arvinger, og vi skal have den anden halvdel for de omkostninger, 
vi afholder, og for den skade, vi pådrager os i denne krig indenfor det 
fornævnte tidsrum for forbundet. Og når vi har faet dækket de fornævn
te omkostninger og skader, så skal vi beholde vor fornævnte halvdel 
endnu i de to nærmestkommende år. Og når de to år første gang er ud
løbet, så skal vi atter oplade denne vor halvdel, det være sig i borge 
eller hvad som helst, til de fornævnte herrer og deres arvinger. Men 
hvis de bliver frataget os, så skal man forholde sig, som herefter skrevet 
står, og vi skal så ikke længere have nogen ret der. Og hvad vi erobrer i 
Skåne, det være sig lidt eller meget, det skal man dele på denne måde: 
Vi skal dele og de fornævnte herrer vælge, eller de skal dele og vi vælge.
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Og hvad vi erobrer i hele kongeriget Danmark, det skal alene tilhøre de 
fornævnte herrer med undtagelse af borgen i København, den skal man 
nedbryde, således som de herrers breve lyder, som de har givet os. Frem
deles skal fornævnte kong Albrecht af Sverige og hertug Albrecht, Henrik 
og Magnus, hans sønner, eller hvem af dem, der da holder Skåne, beseg
le de privilegier, som fornævnte hertug Albrecht allerede i udkast1) har 
beseglet for os med sine segl, for os og alle vore hjælpere i dette forbund, 
bortset fra dem, som havde pligt til at komme og dog ikke kommer. Og 
når disse fornævnte herrer i overensstemmelse med deres breves ordlyd 
har opfyldt alt det for os, som de ifølge de fornævnte artikler er pligtige 
at opfylde efter brevenes ordlyd, som de har givet os desangående, så 
skal vi eller vore mænd til gengæld uden tøven, udflugt og argelist igen 
oplade deres nævnte borge til de fornævnte herrer, nemlig borgen i Wit
tenburg og i staden Ribnitz. Men hvis de bliver frataget os, så skal vi 
forholde os, som herefter skrevet står. Fremdeles så længe vi eller 
vore mænd sidder inde med de fornævnte borge Wittenburg og Ribnitz, 
så skal vi og vore mænd lade de fornævnte herrers mænd og borgere 
være ved deres ret. Ej heller skal vi fra de fornævnte borge skade nogen 
af deres mænd, som de har magt til mindeligt at forlige eller dømme 
efter loven. Ej heller skal deres mænd, som de har magt til mindeligt at 
forlige eller dømme efter loven på deres side skade dem, som vi har i og 
på de fornævnte borge. Fremdeles hvis — hvad Gud forbyde — disse 
fornævnte borge Wittenburg og Ribnitz, eller en af dem, skulde blive 
afvundet os, mens de er pantsat til os, eller på anden måde blive frata
get os, skal det ikke være grund til bebrejdelse og påtale mod os; men så 
skal vi i fuld og ubrydelig troskab være de fornævnte herrer — og de til 
gengæld os — behjælpelige med at vi generobrer samme borge og atter 
får dem i vor værge, og at vi beholder dem på den måde, som foran 
skrevet står. På samme måde skal den ene af os hjælpe den anden, hvis 
de bliver belejret. Men hvis vi ikke yder dem den foranskrevne hjælp, så 
må de stille krav til os i den anledning. Hvis vi under dette forbund får 
nogen borg i Skåne i vort værge, medens denne traktat gælder, skal vi 
tage vare på den, så godt vi formår, uden argelist. Men hvis en af disse 
borge, hvad Gud forbyde, skulde blive afvundet eller på nogen måde 
frataget os, skal dette være uden bebrejdelse eller påtale. Ligeledes hvis 
en af de fornævnte herrer eller en af deres mænd i løbet af det fornævnte 
tidsrum får nogen borg i Skåne i deres værge, skal de tage vare på den,
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så godt de formår, uden argelist. Men hvis en af borgene, hvad Gud 
forbyde, skulde blive afvundet eller på nogen måde frataget dem, skal 
det være uden bebrejdelse mod dem og påtale. Hvis Gud vil, at vi erob
rer Gotland, skal det erobrede forblive hos kong Albrecht og hans rige 
Sverige. Fremdeles hvis vi tager fanger eller kvæg som bytte, skal man 
dele det efter bytteretten. Fremdeles hvis nogen herre eller mand på 
grund af denne krig bliver eller agter at blive de fornævnte herrers eller 
vor fjende — eller fjende til en af dem eller en af os — så skal vi des
angående komme sammen og forsøge, om vi ved forhandlinger og med 
det gode kan bilægge det. Hvis vi ikke kan det, så skal enhver af os 
handle over for den anden, som han vil godtage det fra den anden. Hvis 
de fornævnte herrer eller en af dem eller en af deres hjælpere med deres 
mænd ikke i rette tid kan komme til hjælp på grund af vejr og vind, og 
hvis de da kan bevise, at vejr og vind har hindret dem deri, så skal de 
ikke pådrage sig noget skadekrav i forholdet til os eller til vore mænd 
hvad angår de fornævnte borge eller på andre punkter. Fremdeles skal 
vi i alle fornævnte forhold vende alting til det bedste for de fornævnte 
herrer uden argelist. Vi borgmestre, rådmænd og borgerskab i de for
nævnte stæder Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar lover med dette 
brev at overholde alt dette fast og ubrydeligt over for de fornævnte 
herrer kong Albrecht, hertug Albrecht, Henrik og Magnus, hans 
sønner, og deres arvinger i god tro uden argelist, under hvilket brev vi 
til vidnesbyrd og til fuld sikkerhed har hængt vore fornævnte stæders 
segl, og som er givet i det Herrens år 1368 søndagen før fastelavn.

i) jf. nr. 140 note 1.

1368. 20. februar. 142
Greverne Henrik 2. og Klaus aj Holsten og Stormarn, ridderne Stig Andersen, 

Klaus og Lyder Limbæk, Anders Uffesen, Ivar Nielsen, Benedikt Ahlefeld, og 
væbnerne Godskalk Skarpenberg, Hartvig Pogwisch slutter forbund med Lübeck, 
Rostock, Stralsund og Wismar mod kong Valdemar og kong Håkon af Norge.

Original i Lübeckarkivet.

Vi Henrik og Klaus, brødre, af Guds nåde grever af Holsten og Stor
marn, og vi Stig Andersen, Klaus Limbæk, Lyder Limbæk, Anders 
UfFesen, Ivar Nielsen og Benedikt Ahlefeld, riddere, Godskalk Skarpen-
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berg og Hartvig Pogwisch, væbnere, erkender og bevidner offentligt 
med denne skrivelse, at vi sammen med vore hjælpere på grund af de 
mangeartede, utålelige skader og uretfærdigheder, som kong Valdemar 
af Danmark har tilføjet og uafladeligt uden afbrydelse stadig tilføjer os 
under fred og tilsikret våbenhvile, har forenet os og sluttet forbund med 
de hæderværdige mænd, rådmændene fra de efterskrevne stæder Lü
beck, Rostock, Stralsund og Wismar og alle deres hjælpere, mod den 
fornævnte konge af Danmark og kong Håkon af Norge og alle deres 
hjælpere. Og dette forbund skal tage sin begyndelse nu fra fastelavns
søndag og vare til den kommende påske om to år på den måde, at vi 
inden for den foranskrevne varighed af dette forbund aldrig skal indgå 
på en sone, indlade os på forhandlinger, slutte våbenhvile eller træffe 
aftaler med de fornævnte konger og deres hjælpere, medmindre vi gør 
det med fuld billigelse og med de fornævnte stæders rådmænds samtyk
ke eller med samtykke af dem, som har fuldmagt på deres vegne. Disse 
foranskrevne artikler lover vi på vor ære at overholde stadigt, fast og 
ubrudt uden argelist, og vi har til vidnesbyrd hængt vore segl under 
dette brev, som er givet i det Herrens år 1368 søndagen før fastelavn.

143 1368. 20. februar.
Staderne Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismars genbrev til foregående traktat.
Afskrifter i Lübeck og Wismar.

Vi rådmænd i stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar er
kender og bevidner offentligt med denne skrivelse, at vi sammen 
med vore hjælpere på grund af de mangeartede, utålelige skader og 

uretfærdigheder, som kong Valdemar af Danmark og Håkon af Norge 
har tilføjet og uafladeligt uden afbrydelse stadig tilføjer os og alle 
hansekøbmænd under fred og tilsikret våbenhvile, har forenet os og 
sluttet forbund med de ædle herrer og de hæderværdige herrer Henrik 
og Klaus, grever af Holsten og Stormarn, med herr Stig Andersen og 
med herr Klaus Limbæk, herr Lyder Limbæk, herr Anders Uffesen, 
herr Ivar Nielsen og herr Benedikt Ahlefeld, riddere, med Godskalk 
Skarpenberg og Hartvig Pogwisch, væbnere, mod de fornævnte konger 
og deres hjælpere. Og dette fornævnte forbund skal tage sin begyndelse 
nu fra fastelavnssøndag og vare til den kommende påske om to år på
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den måde, at vi inden for den foranskrevne varighed af dette forbund 
aldrig skal eller vil indgå på en sone, indlade os på forhandlinger, slutte 
våbenhvile eller træffe aftaler med de fornævnte konger og deres hjæl
pere, medmindre vi gør det med fuld billigelse og med de fornævnte 
herrers, ridderes og væbneres samtykke eller med samtykke af dem, 
som har fuldmagt på deres vegne. Disse foranskrevne artikler lover vi 
på vor ære at overholde stadigt, fast og ubrudt uden argelist, og har til 
vidnesbyrd hængt vore segl under dette brev, som er givet i det Herrens 
år 1368 søndagen før fastelavn.

1368. 20. februar. Stralsund. 144
Rådet i Stralsund bevidner, at vikaren Bertold Witte, der blev taget til fange ved 

Dassow, ikke var i kongen af Danmarks tjeneste.
Original i Lübeckarkivet.

Vi rådmænd i Stralsund bringer med dette brev offentligt til alles 
kendskab, hvem det vedkommer eller vil kunne vedkomme — især 
den berømmelige mand Peder Brun — og bevidner, at Bertold Witte, 

vor vikar, da han for nylig blev taget til fange på offentlig vej ikke langt 
fra St. Georg, der ligger ved byen Dassow, ikke var i den herre kongen 
af Danmarks sendefærd og heller ikke på det tidspunkt havde faet over
draget at forhandle eller forsøge at opnå noget i denne konges anliggen
der. Han havde da ligeledes ikke forhandlet om de tab og de tynger, der 
var tilføjet landsherrerne, nemlig kongen af Sverige, herren af Mecklen
burg, herrerne af Holsten og dem fra Jylland, men havde længe før tiden 
for omtalte fængsling fået sin fuldstændige afsked fra fornævnte konge og 
var endegyldigt skilt fra denne, hvilket på fyldestgørende måde er godt
gjort over for os som notorisk. Men samme Bertold var på den tid på 
rejse til Lübeck til ærkedegnen af landet Tribsees for at ordne sine egne 
anliggender med ham om at opnå adgang til altret, hvorom han havde 
vort brev med sig. løvrigt vil der ikke ske nogen påmindelse, tiltale eller 
klage på nogen måde med påberåbelse af kanonisk eller borgerlig ret 
gennem den hæderværdige mand herr Alard og fornævnte Bertold eller 
nogen anden i deres navn i anledning af alle retsovergreb mod nævnte 
Bertold under dette fangenskab, og herom skal man nære urokkelig til-

3. rk. 8. bd. — 8
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lid til os. Givet i Stralsund under vort sekret, der er fæstet til bagsiden, i 
det Herrens år 1368 på søndagen Esto mihi til klart vidnesbyrd i denne 
sag.

145 [1368. Omkr. 20. februar].
Et af Rostock affattet udkast til en forpligtelse for (hertugerne af Pommern) om 

ikke at støtte kongen af Danmark
Originaludkast i Lubeckarkivet.

Endvidere skal vi forhindre, at nogen — enten af vore mænd, eller af 
vore gæster, eller åf dem, der vil gøre eller undlade at gøre noget 

for vor skyld, eller hvem som helst ellers, det nu kan være — fra vort 
land eller fra vore borge eller ud fra vore havne farer til Danmark for at 
yde kongen af Danmark eller hans mænd nogen form for hjælp mod 
hertug Albrecht af Mecklenburg, mod vore stæder eller mod nogen af 
deres hjælpere, hvem det end måtte være. Men hvis der skulde være 
nogen, som vi ikke kan hindre i at foretage overfarten, skal vi meddele 
det hertug Albrecht eller hans sønner samt også vore egne stæder, som 
er hertug Albrechts hjælpere i dette, og så skal de inden 14 dage, efter 
at vi forlanger det af dem, støde til os eller give os så megen hjælp, at vi 
kan forhindre det. Men hvis stæderne ikke vil opfylde dette, således at 
de ikke vil komme til hjælp, skal det ikke ophæve denne aftale, men 
hertug Albrecht eller hans mænd skal dog alligevel i ubrydelig troskab 
yde hjælp hertil. Og hvis stæderne — dersom vi skulde ville drage over 
til kongen af Danmark, således som foran skrevet står — vil være med 
til at forhindre det, så skal vi give stæderne brev herom, og stæderne 
give os brev igen herom, når de forlanger det1). Fremdeles skal vi straks 
som vor højeste befaling byde alle vore mænd og vore tjenere, som alle
rede er i Danmark, og som vi har myndighed over, at de skal vende til
bage til landet inden fire uger efter, at det er blevet forkyndt dem, med
mindre vejr eller vind eller fare for livet umuliggør det for dem; og så 
snart de har vejr og vind, skal de komme. Hvis de ikke gør det, skal der 
vederfares dem det, som er dem ret. Fremdeles skal ingen i vort land 
eller på vore borge eller ud fra vort land eller ud fra vore borge eller 
havne med vort vidende og vor vilje tilføje hertug Albrecht eller vore



115 25. Jebruar 1368 Nr. 146

stæder, som i denne tid er hans hjælpere, nogen skade. Hvis nogen gør 
det, skal vi hindre og afværge det i ubrydelig troskab.

i) d.v.s. en forsikring om, at opholdet ikke vil blive til deres skade.

1368. 25. februar. 146
Hertug Erik 2. aj Sachsen-Lauenburg og hans søn Erik slutter en toårig fred 

med staden Lübeck.
Original i Liibeckarkivet.

T Ti Erik den ældre, af Guds nåde hertug af Sachsen, af Engern og af 
V Westfalen, og vor søn Erik erklærer med dette åbne brev for alle, 

som ser eller hører det læse, at vi og alle vore tilhængere i to år fra 
dette tidspunkt skal og vil holde en tilsikret fred med staden Lübeck og 
borgerne i Lübeck, på den måde at hverken vi eller nogen anden udfra 
vore borge eller på vore borge i vore tyske lande skal volde dem fortræd 
på nogen som helst måde her i Tyskland. Ej heller skal vi tillade nogen 
med vor vilje og vidende over vore færgesteder til Danmark eller gen
nem vore lande at ride til Danmark inden for disse to år uden efter råd
slagning med og samtykke fra rådmændene i Lübeck. Men hvis en af 
vore mænd vil risikere sit gods og vil ride eller sejle til Danmark inden 
for disse to år til skade for dem fra Lübeck, vil vi ikke forsvare ham 
med hensyn til liv eller gods, men det skal være forbrudt til de herrer og 
stæder, som er i dette forbund, og de må tage det uden indsigelse fra 
vor side, og derved skal denne foran skrevne fred ikke være brudt. Hvis 
denne foran skrevne fred, hvad Gud forbyde, skulde blive brudt af os 
eller af en af vore undergivne, så skal vi og vore herefter skrevne med- 
lovere eller sådanne mænd, som af os har fuldmagt hertil, i løbet af de 
første fjorten dage derefter, når rådet i Lübeck kræver det, ride til et 
sted ved vor fælles landegrænse i Tyskland, til hvilket begge parter i 
sikkerhed kan komme, og angående fredsbruddet gøre hvad retfærdigt 
er. Disse foran skrevne artikler lover vi foran skrevne hertug Erik og vor 
søn Erik, og vi medlovere herr Detlev Parkentin, herr Wasmod Schac
ke, herr Fikke v. Hitzacker, riddere, Volrad v. Zule, Henneke Schacke, 
Folkvin Skarpenberg, Henrik van Krummesse, Bredehoved Zabel, 
Eggert Wulf og Werneke Rokswale, væbnere, på vor ære og tro, sta
digt og fast, uden argelist at overholde over for rådmændene i Lübeck,
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hertug Albrecht af Mecklenburg, grev Henrik og grev Klaus af Holsten. 
Til vidnesbyrd om og vitterliggørelse af disse forhandlinger har vi med 
vilje og vidende ladet vort segl og vor søns segl med vore medleveres 
segl hænge under dette brev. Og det er sket i det Herrens år 1368 på 
den hellige apostel St. Matthias’ dag.

147 1368. [Efter] 27. februar. Grevesmühlen.
Reces af hansedagen i Grevesmühlen.
Afskrift i receshåndskrifterne.

Idet Herrens år 1368 søndagen Invocavit samledes de herrer råd- 
mænd fra nedenforanførte stæder, fra Lübeck herr Jakob Pleskow, 
Bruno Warendorp og Simon Swerting, fra Rostock Arnold Kröpelin, 

Johan Bomgarden, Johan Nachtraven, fra Stralsund, Bertram Wulflam, 
Ludolf v. Kulpen, Johan Ruge, fra Wismar Johan Manderow, Bertold 
Kalsow, fra Greifswald Henrik Schuppelenberg, Sigfred v. Lübeck, i 
Grevesmühlen og enedes om dette nedenfor anførte:

<1—6> ........
<7> Fremdeles, hvis nogle handler mod stædernes bestemmelser ved 

at besøge Danmarks konges lande eller fjendelande, og hvis de bliver 
grebet og fanget, skal enhver, der fanger dem, anse sådanne for fjender.

<8> Fremdeles de herrer rådmænd fra Lübeck, Stralsund og Wis
mar o.s.v. sagde disse ord til den herre hertugen af Mecklenburg og 
ligeledes til greverne af Holsten: Sker det så, at den fred, som er aftalt el
ler måtte blive aftalt af på den ene side herrerne hertug Albrecht og gre
verne af Holsten og på den anden side af os stæder, skulde blive brudt af 
de fornævnte hertuger af Sachsen eller af grev Adolf eller af deres 
mænd, skal man i den anledning mødes inden udløbet af 14 dage, når 
den forlanger det, over for hvem freden er brudt, og vi skal holde en 
dagtingning rettet mod dem, som har brudt freden; og hvis de så ikke 
vil indgå på forlig, så skal freden være brudt over for os alle, og vi skal i 
troskab hjælpe hinanden, og enhver af os skal rette sig efter de andres 
beslutning. Og det tilsvarende har de fornævnte herrer til gengæld lovet 
os rådmænd.

<9> Fremdeles har de herrer rådmænd fra Lübeck efter herrernes og 
andre stæders bønner indvilget i at tale med herr Adolf, greve af Hol-
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sten, om at denne greve skal stille de nævnte herrer og stæder sikker
hed på samme måde og med iagttagelse af de samme omstændighe
der, med hvilke hertug Erik af Sachsen har og holder tilsikret lejde med 
de nævnte herrer og stæder.

<io> Fremdeles skal enhver i sit råd drøfte forsvaret, med sin egen 
betegnelse kaldet »were«, om der skal skrides frem, således som herr 
hertugen af Mecklenburg og herr Henrik, greve af Holsten har fremstil
let. Og om man skal hjælpe dem med fødevarer og skibe, så nævnte her
rer og herr Klaus Limbæk forbliver hos stæderne, fordi de sagde, at de vil 
erstatte sådanne omkostninger med tilfangetagne fjender eller med 
andet, der kan erhverves på dette krigstogt.

<ii> Fremdeles skal de herrer rådmænd fra Stralsund og Greifs- 
wald placere skibe foran det vand, som kaldes Peene, for at hindre fjen
der i at sætte over til Danmarks konge; og de andre stæder skal erstatte 
dem de lovmæssige udgifter, som de sætter sig i derved.

<12—14> ............ 1)

i) de udeladte artikler vedrører forholdet til Kiel, Anklam, Greifswald, Kampen og 
Waren samt visse krigsforberedelser.

1368. Omkr. 27. februar.1) Lübeck. 148
Rådet i Lübeck giver Johan Ruthensteen en kvittering lydende på 30 mark, som 

skal gives biskop Mogens af Ribe i hænde.
Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Bemærk, at Johan Ruthensteen — som følge af, at de herrer råd
mænd har givet ham et kvitteringsbrev, at give til herr Mogens, 

biskop af Ribe og lydende på 30 mark, som nævnte biskops foged nylig 
ved Ribe har afskattet Arnold Ruthensteen, Johans farbroder — på 
sine egne og sine arvingers vegne over for rådet i Lübeck har stillet sik
kerhed for, at ingen påny skal kræve de ovennævnte 30 mark, idet han 
lovede, at han vilde gøre fyldest for penge og morarente, hvis der påny 
skulde rejses krav derom. Handlet i rådets nærværelse og formuleret 
således efter dets befaling.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet.
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149 [1368]. 28. februar.
Rådet i staden Lübeck afslår kejser Karl 4. af Tysklands opfordring til staden 

om at deltage i hans romertogt på baggrund af »de utallige vanskeligheder, 
trængsler, nederdrægtigheder og farer i fremtiden, der truer os og sand
synligvis kommer at ramme os, Eders stad Lübeck.«

Afskrift i Lübeckarkivet.

150 1368. 2. marts.
Optegnelse om udgift for staden Deventer i anledning af undsigelsesbrevet til 

kongen af Danmark.
Notits i Deventerarkivet.

Fremdeles onsdagen derefter1) til stadssendebudet fra Kampen, som 
bragte vor stad et brev vedrørende det undsigelsesbrev, som vor stad 
skal sende til kongen af Danmark, i drikkepenge 7 skilling 6 penninge. 

Fremdeles givet samme bud for hans omkostninger i herberget, fordi 
han havde ligget en nat over for at afvente svar ved Herbert v. Rectem 
5 skilling.

1) d.v.s. efter Invocavit.

151 1368. 4. marts.
Hemming Pedersen Knøppel skænker St. Jørgens hospital i København sin gård 

sammesteds.
Referat i Københavns Stadsarkiv.
O

Ar 1368 var der i København et St. Jørgens hus eller hospital, i hvil- 
u ket Hemming Pedersen Knøppel var på grund af sin fattigdom, og 
i omtalte år på martyren pave Lucius’ dag gav han samme hospitals 

brødre og deres efterkommere sin gård i København, i hvilken Jens Trold 
da boede, til brødrenes bord, til nytte og gavn, at nyde til evig tid, og 
det i nærværelse af præsten Niels Jensen, Henrik Brandt og Peder Ing- 
varsen, borgmester i København.
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1368. 5. marts. Ribnitz. 152
Hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg slutter forbund 

med staden Greifswald i overensstemmelse med forbundet med Lübeck, Rostock, 
Stralsund og Wismar og lover, at kong Albrecht af Sverige skal bekræfte Greifs
walds privilegier i Skåne.

Original i Greifswald.

Vi Albrecht og vi Henrik og Magnus, hans sønner, af Guds nåde 
hertuger af Mecklenburg, grever af Schwerin, herrer til Stargard 
og Rostock, erkender og bevidner offentligt med dette brev, at al den bi

stand og alle de forpligtelser, som de fra Lübeck, fra Rostock, fra Stral
sund og fra Wismar nu har tilforhandlet sig hos os, og som vi nu under 
disse forhandlinger har bekræftet for dem med brev, dem har også 
borgmestre, rådmænd og borgerskabet i staden Greifswald tilforhandlet 
sig hos os, og dem lover vi med dette brev på enhver måde at overholde 
over for dem, således som vi har lovet det og bekræftet med breve over 
for de fornævnte fire stæder. Fremdeles om Gud vil, at vi i løbet af 
dette forbund erobrer borge og områder i Skåne, så skal fornævnte 
borgmester og rådmænd og deres borgere i de områder nyde alle de fri
heder, som vi har givet de fornævnte fire stæder i beseglet udkast1), og 
de samme friheder skal kong Albrecht af Sverige eller vi besegle for dem 
fra Greifswald ligesom for dem fra de andre fornævnte fire stæder efter 
ordlyden af fornævnte udkast. Og hvis samme borgmester, rådmænd og 
borgerskab fra Greifswald kan bevise med breve fra kong Erik af Dan
mark eller med andre kongers breve, at de på deres fed i Falsterbo har 
haft eller har større friheder, det være sig hals og håndsret, eller hvad 
frihed det måtte være, som de kan bevise med samme kong Eriks bre
ve2) eller med andre kongers breve skal de beholde dem oven i alle de 
friheder, som er nedskrevet i udkastet, og nyde dem sammen med disse. 
Til vidnesbyrd herom har vi hængt vore segl under dette brev, som er 
givet i Ribnitz i det Herrens år 1368 den søndag i fasten, da man synger 
Reminiscere.

i) jf. nr. 140 note 1. — 2) jf. Di.pL Dan. 2. rk. XII nr. 219 samt. nr. 92.
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153 1368. 5. marts.
Staden Greifswalds genbrev til foregående traktat.
Original i Schwerinarkivet (p.t. Göttingen).

Vi borgmestre, rådmænd og borgerskabet i staden Greifswald erken
der og bevidner offentligt med dette brev, at vi har sluttet forbund 
og forenet os med de høje fyrster kong Albrecht af Sverige og hertug 

Albrecht og hans sønner Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, 
imod kongerne Valdemar af Danmark og Håkon af Norge og mod alle 
deres hjælpere, på enhver måde overensstemmende med det forbund, 
som rådmændene i stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar nu 
har sluttet med dem. Og alt, hvad de fornævnte stæders rådmænd i for
bindelse med dette forbund har lovet fornævnte kong Albrecht og for
nævnte hertuger efter brevenes ordlyd, som de har givet herom, og al 
den bistand og alle de forpligtelser, som de fornævnte stæders rådmænd 
nu har forhandlet sig til med dem, og som de nu under disse forhand
linger har bekræftet med breve, dem bekræfter vi og skal overholde dem 
sammen med de fornævnte stæder. Vi lover også på vor tro samme for
nævnte kong Albrecht og fornævnte hertuger med dette brev at over
holde det stadigt og fast uden argelist eller udflugter. Til vidnesbyrd 
herom har vi hængt vor stads segl under dette brev, som er givet og 
skrevet i det Herrens år 1368 den søndag, da man synger Reminiscere.

154 1368. 7. marts.
Optegnelse om udgift for staden Deventer i anledning af undsigelsesbrevet til 

kongen af Danmark.
Notits i Deventerarkivet.

Fremdeles samme dag1) til Henneke, sendebud, løbet til Kampen 
med stadens undsigelsesbrev, at sende kongen af Danmark, 8 skil
ling 9 penninge.

1) d.v.s. tirsdag efter søndag Reminiscere.
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1368. 9. marts. 155
Rådet i Lübeck godkender sammen med hertug Albrecht af Mecklenburg og grev 

Henrik af Holsten, at grev Adolf af Holsten rejser til Danmark således, at han 
skal være tilbage inden 26. marts.

Afskrift i Lübeckarkivet.

Vi rådmænd i staden Lübeck ønsker, at det skal være vitterligt for 
alle, hvem dette brev bliver forevist, og vi bevidner med dette brev, 
at det er med samtykke af de berømmelige herrer, hertugen af Mecklen

burg og Henrik, greve af Holsten, og os og efter deres og vor vilje, at 
den højbårne Adolf, greve af Holsten i overensstemmelse med de for
handlinger, han nylig ved sin sendemand førte med de nævnte herrer og 
os, rejser til Danmarks lande og vender tilbage derfra i tiden mellem nu 
og næstkommende Judica søndag1), og vi beder alle, der ønsker at gøre 
eller undlade at gøre noget for fornævnte herrers og vor skyld, om, at de 
ikke i det pågældende tidsrum drister sig til at gøre eller påføre for
nævnte herre, grev Adolf, og hans folk, med hvem han rejser frem og 
tilbage, noget ondt, dog at dette brev skal miste sin gyldighed efter 
nævnte Judica søndag. Givet i det Herrens år 1368 torsdagen efter Re
miniscere2) under vort sekret, der er fæstet til dette brevs bagside til 
vidnesbyrd om denne sag.

1) 26. marts. — 2) 5. marts.

1368. 12. marts. 156
Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten, ridderne Stig Andersen, Klaus Lim

bæk, Ivar Nielsen, Anders Uffesen, Kristian Kås, Niels Torstensen, Lave Ovesen, 
Jens Nielsen, Niels Esgesen, Niels Eriksen og Povl Jensen samt væbnerne Povl 
Glob, Godskalk Skarpenberg, Tage Uffesen, Hartvig Pogwisch og Niels G lob 
slutter forbund med hertug Henrik af Sønderjylland.

Udtog hos Hvitfeld.

0

Ar 1368 anstiftedes der atter et nyt oprør mod kong Valdemar på 
t grund af hans strenge fremfart, at han idelig brugte sine under
såtter i krige, hverken gav dem fred eller ro, hvorfor adelen i Nørrejyl

land søgte til greverne af Holsten, rigets fjender, som også straks ophid
sede de vendiske stæder, hvorfor grev Henrik og Klaus af Holsten og
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Stormarn sluttede forbund med denne efterskrevne adel i Jylland: herr 
Stig Andersen, herr Klaus Limbæk, herr Ivar Nielsen, Anders Uffesen, 
Kristian Kås, Niels Torstensen, Lave Ovesen, Jens Nielsen, Niels Es- 
gesen, Niels Eriksen, Povl Jensen, riddere, Povl Glob, Godskalk Skar- 
penberg, Tage Uffesen, Hartvig Pogwisch og Niels Glob, væbnere. 
Først, at de trofast vilde bistå og være hertug Henrik af Sønderjylland 
og alle hans medhjælpere behjælpelige med at forsvare alle deres privi
legier, rettigheder og friheder, og at de aldrig skulde slutte fred med 
fornævnte kong Valdemar uden fornævnte hertug Henriks og hans un
dersåtters vilje og samtykke. Fremdeles vilde de aldrig slutte fred med 
fornævnte kong Valdemar, før de uden al svig havde overdraget ham1) 
Langeland. Under deres signeter søndag Oculi. Til gengæld forpligtede 
greverne sig overfor adelen til at ville hjælpe dem til alle deres privile
gier, friheder og til at blive ved kong Valdemars lov og til ikke uden 
dem at indgå på nogen våbenstilstand eller noget forlig.

i) hertug Henrik.

157 1368. 12. marts.
Radet i Lübeck klager til pave Urban 5. over kong Valdemar oj Danmarks brud 

pa indgåede aftaler.
Afskrift i Lübeckarkivet.

De ydmyge og såre hengivne borgmestre, rådmænd, borgere og hele 
staden Lübeck i Nedertyskland til den hellige fader i Kristus og 
herre, herr Urban, den hellige og ukrænkelige almindelige romerske kir

kes pave, deres nådige herre, i al skyldig hengivenhed og ærbødighed og 
med fromme kys på hans helligheds fødder.

Ærværdige fader. Forvirrede — o ve! — af trængsler og sorger og dre
vet af nød tvinges vi til at søge at vinde velvillig gehør hos Eder, idet vi 
lader klageråb klinge for Eders øren og gør Eder bekendt med, at 
herr Valdemar, Danskernes konge, ikke engang i fulde seks uger over
holdt et indgået forlig og de deri indeholdte friheder, skønt han og 
hans mænd, hans riges bisper, hertugen, hans riddere og edsvorne rå
der over for os og vore havde lovet, tilsagt, garanteret og ved breve og 
i privilegier, nedskrevet punkt for punkt om de mangeartede friheder i
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hans havne og i hans rige, hvilke han havde givet og tilstået os og vore 
folk, som er parthavere i det retsfællesskab, der hos os kaldes den tyske 
hanse, og alle havde beseglet og befæstet dette forlig, et godt, fastsat, 
ukrænkeligt, urokkeligt og fornuftigt forlig, der skulde vare til evig tid1), 
og ved hvilket der nylig mellem ham og hans folk og os og vore folk 
blev aftalt og sluttet våbentilstand og fred til udsoning og fredelig bilæg
gelse af de ødelæggende stridigheder og krige, som vi og de øvrige sø- 
stæder, vore naboer og hjælpere i dette anliggende, tidligere i de foregå
ende år og i forbigangne tider til værn for os og vore rettigheder førte 
mod samme konge på grund af den vold og den svære uret, som han 
sammen med sine medskyldige i dette anliggende hensynsløst, uberetti
get og under vold havde tilføjet os, vore folk og hansekøbmanden ved 
tilfangetagelser, læggen i lænker, indespærringer, afskatninger, nedhug- 
ninger, drab og utallige andre onde gerninger. Men i modstrid med den 
fornævnte sone, midt under fred og tilsikret lejde, imod retfærdighed og 
fornuft og uden at undsige os på nogen måde har han sammen med sine 
mænd tilføjet os, vore folk og hansekøbmanden tab ved berøvelse af liv 
og af gods; og som han — ak og ve — altid har haft for vane, tager han 
til lands og til vands stadigvæk skibe, købmandsvarer, ejendele og al 
slags gods uden forskel fra os, vore folk og hansekøbmanden, og han 
hører ikke op hermed, tværtimod påbyder han sine vasaller og tjenere 
det, og i sine snu beregninger skåner han ikke nogen, så købmanden, ær
værdige fader, fra øst, vest, syd og nord nu harmfuldt vrænger ad så 
forbryderisk en konge, og fyrster, hertuger, grever, landsherrer, riddere, 
væbnere og hans egne vasaller og undergivne, hvem han hver for sig 
krænker, ligeledes rejser klage mod ham. Han har ligeledes umenneske
ligt og ubarmhjertigt røvet vort og vore folks skibbrudne gods, han 
røver det uafladeligt og pålægger sine folk at røve det, så han derved 
føjer nye trængsler til for de betrængte imod lov og ret og imod sine 
egne breve og løfter, i hvilke han edeligt har lovet det modsatte; dette 
tyder ikke på en konge, men er tværtimod sørøveres og tyranners ken
detegn. Og på grund af dette og lignende har vi hyppigt og mangfoldige 
gange såvel ved vore medrådmænd, notarer og sendemænd som ved 
breve manet ham, og vi har i meget lang tid udholdt dette for fredens 
skyld og i håb om det gode, idet vi stedse håbede, at han vilde yde os 
rimelig erstatning for den tilføjede uret. Vi har ligeledes holdt mange 
dagtingninger med ham, ofte stævnet og tilskyndet dertil af hans bisper,
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riddere og sendemænd, men når vi kom til dem, mødte os ikke andet 
end fordrejede ord, i hvilke der var lige så lidt hold som i en chimære, 
reelt kun med det resultat, at vi gjorde os unyttige udgifter og unødig 
møje, selv om vi meget gerne havde vist ham al ærbødighed og ære, 
hvis Herren havde skænket ham den hæder at regere med fred og os 
den nåde at nyde velfærd og ro. Da det altså er vanskeligt for os, hellige 
fader, længere at bære eller udholde disse utålelige tab, disse uhyrlige 
overgreb og denne svære uret, har det været nødvendigt i et klagemål at 
underrette Eder herom, hellige fader, samt vor herre, den glorrige kejser 
og fyrster og herrer og alle gode mennesker, der elsker retten og er fjen
der ar uretten. Derfor beder vi indstændigt Eders hellighed, hvem vi ærer 
og nærer ærefrygt for, om, at I ikke vil tage det ilde eller fortrydeligt op, 
hvis vi i tillid til Guds nåde, med bistand af vore herrer og venner og 
tvunget af nøden skulde træffe modforholdsregler for at beskytte os og 
vor ret. Thi da vi, der så at sige træder i vore forgængeres fodspor, de, 
som altid under fuld tilslutning og i ærbødighed som lydige sønner søgte 
at adlyde det hellige romerske sæde, er Eders og det hellige apostoli
ske sædes ydmyge, undergivne og fromme hjord, måtte I da, hellige 
fader, værdiges at have en hellig omsorg og omhu for os og sørge for os 
i denne sag med et helsebringende lægemiddel, idet I med en virknings
fuld formaning far de Danskes fornævnte konge til selv at erkende sine 
fejl og uhyrlige overgreb, til at erstatte det røvede, til at genopføre det 
ødelagte, til at yde rimelig erstatning for uret og til at høre op med sine 
uhyrligheder, idet I i denne sag gør, hvad andet I finder tjenligt for 
vort og vore folks tarv. Til gengæld herfor vil vi — hvad vi også med rette 
og efter vor skyldighed er forpligtet til — til hver en tid i al ærbødighed, 
tjenstvillighed og lydighed og med stedsevarende og brændende iver un
derkaste os Eder, hellige fader, og det hellige romerske sæde med hensyn 
til alle Eders ønsker og i alt, hvad I måtte opfordre os til. Den høje værdi
ges at bevare Eders hellige person uskadt, lykkelig og længelevende i sty
ret af hans hellige kirke. Givet i det Herrens år 1368 på den hellige pave 
Gregors dag under vort samfunds store segl.

1) jf. DRB. III 7 nr. 328.
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1368. 12. marts. 158
Rådet i Lübeck klager til kejser Karl 4. over kong Valdemar af Danmarks brud 

på indgåede fredsaftaler.
Afskrift i Lübeckarkivet.

nslydende mutatis mutandis med nr. 157 s. 124 1. 6. indtil:) velfærd 
I J og ro. Men den årlige skat, som vi skal betale til Eder og kejser

dømmet, og som er overladt nævnte konge af Eder for det nys forgang
ne år, nemlig for det Herrens år 67 i den korte formulering1), har vi 
ikke udbetalt til samme, men vi har deponeret2) den. Det vil I ikke tage 
os ilde op, dels fordi han har nægtet at give os kvittering herfor, således 
som det er ret, skik og brug, dels fordi det siges i Eders kejserlige brev 
til os, og det befales os, at vi skal betale ham denne skat i Eders og kej
serdømmets navn, hvis og for så vidt det ikke er til skade for os, dels 
fordi det ikke vilde være til gavn for os at styrke vore fjender, og dels 
fordi vi hidtil altid af Eders nåde, høje kejser, har faet tilstået, at en 
hvilken som helst herre, der oppebar Eders skat, der på den måde var 
overladt ham af Eder, i troskab skulde stå os bi og støtte os og vore 
medborgere og hele staden med råd og ved at føre dagtingninger for os. 
Men denne gør det helt modsatte, idet han giver ondt igen for godt, 
stræber efter at rive Eders stad Lübeck ud af Eders hænder og bort fra 
kejserdømmet, således som vi klart har erfaret og virkelighed belærer os 
om, idet han ikke alene arbejder på vor, men også på de andre søstæ- 
ders og hansekøbmandens undergang. Da vi altså ikke længere kan ud
holde disse utålelige tab, de uhyrlige skader og den yderst trykkende 
uret, har vi og de andre søstæder i vore egne sluttet forbund med de 
berømmelige fyrster, de herrer Albrecht, konge af Sverige, Albrecht, 
hertug af Mecklenburg, Henrik og Magnus, hans sønner, Henrik og 
Klaus, brødre, grever af Holsten og Stormarn, ligeledes med adskillige 
andre riddere og væbnere fra Jylland, denne konges vasaller, fremdeles 
med Preussens samt Zeelands og Hollands stæder og dem fra Zuider- 
søen — alle dem har samme konge og hans folk krænket ved uretfærdig
heder og vold — mod nævnte kong Valdemar og hans folk. Hvis vi 
altså med Guds nådige billigelse og herrernes og vennernes støtte fore
tager os noget til værn for os og vor ret som følge af så megen uhyrlig 
uret og vold, beder vi Eder af hjertet, nådige høje kejser, at I ikke vil 
tage os det ilde op. Gid, nådigste herre, vor stad havde ligget så nær
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ved Eders sæde, høje kejser, at I kunde komme os til hjælp med væbnet 
folk for at beskytte Eders lille så forladte hjord, det kunde vor nød nok 
udkræve. Det burde også nok have været påkrævet, at vi af denne grund 
havde sendt befuldmægtigede fra vort råd til Eders kejserlige palads, 
men på grund af pest og stor dødelighed, som, ak, i år har bortrevet 
halvdelen af medlemmerne i vort råd og utallige borgere, og på grund 
af nævnte forstyrrede forhold, som vi er inddraget i, kan vi ikke und
være deres nærværelse og har været nødt til at fremlægge dette for Eder, 
stormægtige herre, i brev, idet vi ydmygt med dette brev anråber Eder, 
høje majestæt, om, at I værdiges at være påpasselig og omsorgsfuld 
med hensyn til os, Eders hengivne undersåtter, og, for at ikke ulven skal 
plyndre Eders hjord, forskaffer os et helsebringende og gavnligt læge
middel i fornævnte sag, og at I værdiges at sende breve fra Eder til vore 
nabofyrster, nemlig de herrer Albrecht, hertug af Mecklenburg, Henrik 
og Klaus, grever af Holsten og Stormarn, fremdeles Vilhelm, hertug af 
Liineburg, Barnim, hertug af Stettin, samt Vartislav den ældre og Var- 
tislav den yngre, hertuger af Stettin og Venden, med formaning om, at 
disse, nemlig hertugen af Mecklenburg og greverne af Holsten, vil vær
diges i troskab at stå os og vore bi, og hine at være os og vore nådige 
herrer ved ikke at yde de Danskes oftnævnte konge nogen bistand med 
råd eller dåd mod os. Til gengæld vil vi stedse i alle henseender adlyde 
Eder, høje kejser, i ærbødighed, underdanighed og tjenstvillighed, såle
des som vi med rette og pligtskyldigst skal. Den evindelige konge be
vare Eders kongelige og kejserlige person i et langt og lykkeligt levned 
til ære for det hellige kejserdømme og til gavn for styret af hans folk. 
Givet i det Herrens år 1368 på den hellige pave Gregors dag under vor 
stads segl.

1) d.v.s. med udeladelse af m og ccc. — 2) nr. 83.
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1368. [Efter] 15. marts. Rostock. 159
Reces af hansedagen i Rostock.
A fskrifter på det kongelige bibliotek og i Wismar.

Idet Herrens år 1368 onsdag 
før Letare samldes søstæder- 
nes rådsudsendinge, nemlig fra 

Lübeck de herrer Jakob Pleskow, 
Bruno Warendorp, Johan Sche- 
penstede og Simon Swerting. 
Stralsund Bertram Wulflam, Bur
kard Plötze og Johan Ruge, Stet
tin Henning Westfal og Mark- 
vard Vorrad, Greifswald, Henrik 
Schuppelenberg og Sigfred v. Lü
beck, Wismar Johan Manderow 
og Bertold Kalsow, Rostock Jo
han Bomgarden, Arnold Kröpe
lin, Lambert Witte og Johan v. 
Kyritz i Rostock og behandlede 
nedenforanførte:

<1 — n> .........*)
<I2> Fremdeles skal de herrer 

fra Lübeck have fuldmagt til i 
alles navn at love herr Henrik, 
greve af Holsten, og Klaus Lim
bæk 500 mark lybsk, hvis og for 
så vidt de vil sætte over sammen 
med dem fra stæderne med 100 
eller 80 bevæbnede. Dette hen
skød de fra Greifswald og Stettin 
(til deres råd).

<13—l6> ........
<i?> Fremdeles skal de fra 

Rostock sende deres brev til dem 
fra Kiel, Flensborg og fra Itzehoe 
om mønten.

I det Herrens år 1368 samledes 
søstædernes rådmænd, og her føl
ger sagerne:

<i-5> ........ *)
<6> Fremdeles skal der ud- 

færdiges en kopi af brevet om fri
hederne i landet Skåne til dem fra 
Stralsund og Wismar.

<7—i6> ........
<i7> Der følger en kopi af et 

brev, som rådmændene i stæder
ne skal besegle for greverne af 
Holsten og for jyderne: Vi råd
mænd i stæderne Lübeck (o.s.v. = 
nr. 143).

1) de udeladte artikler vedrører ud
rustning og mobilisering af styrkerne 
mod Danmark; i §9 bestemmes, at de 
forenede styrker senest 16. april skal 
være samlede i Gellen.
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160 1368. 18. marts. Rostock.
Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg lover på egne, sine sønners og kong Albrecht 

af Sveriges vegne, at Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald skal få 
beseglede privilegier, når borgene i Skåne er blevet erobret.

Afskrift i Revalarkivet (p.t. Göttingen).

Vi Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwe
rin, herre til Stargard og Rostock, erkender og bevidner, at kong Al
brecht af Sverige og vi og vore sønner Henrik og Magnus eller den af 

os, som indtager borgene i Skåne, hvis vi erobrer nogle sammesteds i 
den tid, dette forbund med Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og 
Greifswald og deres hjælpere varer, skal besegle disse efterskrevne frihe
der for dem og for alle dem, som er disse stæder behjælpelige i denne 
krig, og for alle dem, som er med i den tyske Hanse. <i> For det før
ste, at deres borgere, købmænd og tyende må søge til riget Danmark og 
til landet Skåne, hvis vi eller vore mænd inden for den omtalte tid erob
rer fornævnte rige og land; og de må til lands og til vands drage til og 
fra alle egne med deres gods og købmandsskab, uden at der lægges 
hindringer i vejen for brugen af, hvad de har, og for udøvelsen af deres 
købmandsskab. <2> Endvidere skal de allesammen for evigt have 
kysten i Danmarks rige og landet Skåne fri for alt skibbrudent gods, det 
være sig vrag eller søfund eller hvad det ellers kaldes, på følgende vis: 
Hvis nogen fra disse fornævnte stæder eller deres hjælpere lider skib
brud noget sted i dette fornævnte rige eller land, eller hvis deres skib
brudne gods, vrag eller hvad det ellers kaldes, driver eller kommer til 
noget sted i det fornævnte rige eller land, må de selv bjærge det gods eller 
lade bjærge ved andres hjælp og uden hindring råde over det efter deres 
forgodtbefindende. Og skulde de have behov for arbejdsfolk, kan de 
fæste dem for egne penge, hvor de kan få dem, uden at begå retsbrud 
eller uden at der lægges hindringer i vejen. Og det skal ikke være gjort 
imod os eller vore fogeder. Hvis sligt skibbrudent gods bliver slået mod 
eller driver ind på dette fornævnte riges og lands kyster, og hvis folkene 
er druknet eller omkommet, skal den nærmeste foged eller den, der har 
magten der, lade det gods bjærge. Og hvad der bliver bjærget af det, 
skal han med retskafne mænds vidende lade bringe til den nærmeste 
kirke og lade optegne, hvad der findes af gods, og han skal i troskab 
opbevare det for arvingerne eller for dem, som med rette kan kræve det,
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hvis de inden år og dag kan hidbringe bevis ved brev fra deres stad, 
hvor de er borgere, at de er de rette arvinger til samme gods, eller at de 
med rette kan kræve det; dem skal man frit overdrage det, og de skal give 
arbejdsfolkene den rette løn. Og er det så, at nogen i dette fornævnte 
rige eller land på uret vis tilvender sig sådant skibbrudent gods, skal 
man idømme højeste straf herfor, og man skal give godset til den, som 
har ret til det. <2> Fremdeles så kan de foran skrevne stæder indsætte 
deres egne fogeder på deres fed i Skanør og Falsterbo, og der, hvor det 
er dem belejligt i hele landet Skåne. Og fogederne må dømme over 
dem, som ligger sammen med dem på feddene, og endvidere over alle 
deres borgere og tyende, hvor de end ligger; og de må dømme i alle 
retssager og lovovertrædelser, undtagen i de retssager eller lovovertræ
delser, som efter lybsk ret går på hånd eller hals. <4> Fremdeles så må 
sådanne ligge sammen med dem på feddene, hvilke de giver lov dertil 
blandt dem, som fra gammel tid har ligget sammen med dem. <5> 
Fremdeles skal man ikke stævne nogen, hvad der hedder »kalde« i 
dansk ret. Men vil man anklage nogen, skal man anklage ham for hans 
tyske foged. Han skal dømme ham efter sin stads ret. <6> Og vil man 
anklage nogen for falsk beskyldning, skal man anklage ham for hans 
tyske foged; han skal dømme ham efter sin stads ret. <7> Fremdeles 
må de på deres fed have egne kroer og må i dem tappe mjød, vin og øl 
og ikke være afgiftspligtige heraf. <8> Fremdeles hvis en stads fed er 
blevet ulovligt bebygget, og den kan bevise det med breve eller ved sine 
ældre borgere, som kommer til landet, skal man nedbryde den bygning. 
Hvis man ikke godvilligt vil nedbryde den, så må fogeden, på hvis fed 
den ligger, eller hans borgere nedbryde den uden at begå retsbrud. Li
geledes skal deres fed have og beholde sine skel, som de har været, og 
som de kan bevise med brev eller ved deres ældste borgere, som kom
mer til landet. <9> Fremdeles må de allesammen på deres fed sælge 
klæde og lærred i lagen1) eller i reb2) eller i rester uden retsbrud. <io> 
Fremdeles må de i klædeboderne skære klæde og lærred i alen og er ikke 
afgiftspligtige heraf. <ii> Fremdeles må skomagerne, kræmmerne og 
slagterne og alle slags håndværdere udøve deres handel og deres hånd
værk og er ikke afgiftspligtige heraf. <i2> Fremdeles må alle de foran 
skrevne købmænd have egne skuder og fiskere i Skåne og må benytte 
dem og fiske efter deres eget forgodtbefindende; og de skal herfor give 
en halv mark skånsk for en skude og ikke mere, så længe de vil være

3. rk. 8. bd. — 9
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der. <I3> Fremdeles må alle købmændene have egne vogne dér og 
skal give en halv mark skånsk af hver vogn og ikke mere, så længe de er 
i Skanør og Falsterbo, og skal i sikkerhed kunne benytte deres køretøj. 
<I4> Fremdeles, hvis nogen vogn vælter og volder skade, må man 
tilbageholde den vogn sammen med hestene og godset, indtil købman
den har fået erstatning for den skade. <i5> Fremdeles skal man af så 
meget klæde og vin, som fire heste kan trække, give en halv mark 
skånsk til den, som bliver sat til at køre det. Hvis den, der kører med 
godset, forvolder skade på det, skal han erstatte købmanden den skade. 
Hvad to heste kan trække, det må enhver transportere, som han bedst 
kan. <i6> Fremdeles så må enhver købmand lade ind- og udskibe, når 
han vil, hvis det er ved dag. <i?> Endvidere må enhver købmand 
bære sine våben indtil sit herberg, når han kommer i land, ligeledes ^når 
han igen går til skibet, uden at begå retsbrud. Hvis han begår retsbrud 
ved, at han bærer sine våben derudover, skal han bøde det med en 
mark skånsk. <i8> Fremdeles må enhver købmand losse fra bord til 
bord, fra det ene skib til det andet i det foran skrevne riges og lands 
havne uden retsbrud. <ig> Fremdeles så må de have egne pramme og 
lægterskuder og skal give en halv mark skånsk af prammen og af 
skuden 2 øre; dermed må de ind- og udføre, når det er dem belejligt. 
<2O> Fremdeles skal ingen bøde for en anden, men den som forser sig, 
skal bøde for sig selv; ingen skal ej heller betale for en anden. <2i> Ej 
heller skal nogen erlægge torveørtug. <22> Ej heller skal nogen svend 
underslå eller forvirke sin herres gods. <23> Fremdeles skal kongens 
ny mønt ikke udgå før otte dage før St. Mikkelsdag. Og enhver køb
mand skal købe med kongens mønt. Hvis nogen forbryder sig herimod 
og gribes heri på fersk gerning, skal han bøde for det med fem mark 
skånsk. <24> Endvidere skal bondemarkedet, som holdes i Falsterbo, 
holdes på det stralsundske fed, hvor det altid har været holdt, og intet 
andet sted. <25> Fremdeles er dette tolden, som skal gives af al slags 
gods: for det første for sild inden for landet 20 skånske penninge for 
lasten. Den sild, som man gennem Øresund sejler »vmmeland«3), er 
ikke toldpligtig, men for det skib, i hvilket man fragter silden, skal man 
betale 11 skilling grot minus 4 grot; dermed er silden fri. For en last salt 
20 penning skånsk i told. For ti stykker oksehuder eller kohuder 10 
skånske penning. For et pund flæsk 10 skånske penning. For en tønde 
oksekød 2 penning. For en tønde smør 10 skånske. For et levende stykke
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hornkvæg, som man vil føre over havet, io skånske penning. For 
»schimmese«4) 20 skånske penning. For en hest, som har kostet over 20 
mark, 2 øre. For en hest, som har kostet under 20 mark, 2 ørtug. For et 
stykke klæde på 20 lagen eller derover 2 øre told. For et stykke klæde 
under 20 lagen 1 øre. <26> Fremdeles skal alle de tyske købmænd, som 
har egen jord i Skanør og Falsterbo, bruge den frit og uhindret. <2y> 
Fremdeles hvis nogen dør i det foran skrevne rige og land, så må deres 
tyske foged, eller den, der har mest myndighed hos dem, overgive den 
døde mands gods til de rette arvtagere. Eller hvis der ikke er nogen 
arvtagere til stede, så kan han føre det til hjemlandet og overgive det til 
dem, som har ret til det. <28> Fremdeles den af os, som indtager bor
gene og landet Skåne, skal besegle den frihed med sit riges råds sam
tykke, og derhos skal otte eller ni rigsråder medbesegle det til vidnes
byrd. <2Q> Fremdeles når man skal give brev på og besegle disse fri
heder, skal man indskrive dem af disse fornævnte stæder, som er i den 
tyske hanse og som er de fornævnte stæders hjælpere i denne krig, med 
navns nævnelse i denne frihed, og de skal nyde disse friheder i lighed 
med disse fornævnte stæder. <3O> Fremdeles skal dette brev ikke være 
til skade for alle deres andre breve og friheder, som de har fået af kon
ger; disse skal de nyde. Og alle disse foran skrevne friheder skal vare til 
evig tid. Og til vidnesbyrd om alt dette er vort hemmelige segl trykt på 
dette brev, som er givet i Rostock i det Herrens år 1368 om lørdagen før 
den søndag, da man synger Lætare Jerusalem.

1) tøjrulle, ofte på 30 eller 40 alen. — 2) 10 alen. — 3) omkring Skagen. — 4) en 
pakke med huder.

1368. 24. marts. Lund. 161
Ærkebiskop Niels af Lund erklærer, at Cecilie Gyntersdatter, enke efter Lytbert 

Bukhorn, borger i Lund, og hendes søn Gynter pa hans domstol i Lund har skødet 
gods i Kropp og Simhnge samt en gård i Kdmpinge til opførelse af et alter i Vor 
Frue kirke i Lund.

Afskrift i Lundebogen.

Niels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, 
til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Vi gør med dette brev vitterligt for alle, at i det Herrens år 1368 på
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dagen før Marie bebudelsesdag har den velbyrdige kvinde Cecilie Gyn
tersdatter, enke efter Lytbert Bukhorn, forhen borger i Lund, salig ihu
kommelse, tillige med sin søn Gynter i vor nærværelse på vor domstol i 
Lund i ønsket om at fuldbyrde sin mands testamente af fri vilje skødet 
nedenfor anførte gods, som af Lytbert selv i hans testamente tidligere 
var testamenteret til opførelse med brødrene i St. Knuds gildes samtykke 
af et alter i vor kirke i Lund til ære for den hellige jomfru Maria og 
St. Knud konge, hvilket gods bestod af alt hendes gods i Kropp og en 
gård i Simlinge i Vemmenhogs herred med agre, enge, græsgange, vir- 
ning og alle godsets andre tilliggender uden undtagelse, på nedenstå
ende måde og på nedenstående vilkår, at hendes søn, fornævnte Gynter, 
skal sidde inde med nævnte alter tillige med samme gods, så længe han 
lever, og at forvaltningen og overdragelsen af alteret efter hans død skal 
henhøre under os og vore efterfølgere med fuld ret. Fremdeles skal hver 
præst, som på kanonisk vis har fået dette alter for St. Knud overdraget 
og oppebærer afgifterne af godset, forpligte sig til årligt at udgive seks 
mark i nye skånske penge, således at han på selve dagen for Lytberts og 
hans forældres årtider skal udbetale tre mark, som skal fordeles på den 
måde, at kannikerne, som deltager i messen og vigilierne på årdagen, 
skal modtage 12 øre, vikarerne en halv mark, de fattige skolarer en halv 
mark penge, (medens han) til afholdelse af messer ved andre altre i vor 
kirke (skal give) tre øre penge, og klokkerne skal modtage en øre penge. 
Men for fornævnte Cecilie skal han, så længe hun lever, umiddelbart 
efter Lytberts årtid højtideligt lade afholde en messe til ære for den hel
lige jomfru Maria i koret i vor kirke, og da skal han uddele andre tre 
mark på den ovennævnte måde. Men hun ønskede og bestemte, at når 
det måtte times samme Cecilie at vandre bort fra denne verden, skulde 
der hvert år på dagen for hendes årtid afholdes messe, som med 
hensyn til udbetalingen og fordelingen af de tre mark skulde være fuld
stændig som ved årtiden for hendes fornævnte ægtemand. Fremdeles 
har samme Cecilie og hendes ovennævnte søn Gynter samme år, dag og 
sted som ovenfor skødet en gård i Kåmpinge, som Lytbert Bukhorn 
tidligere i sit testamente overdrog til vor kirke i Lund, til Lytberts og 
hans ovennævnte hustru Cecilies årtid, som skal afholdes i koret tredje
dagen efter hver af deres årtider, som nævnes ovenfor, på den måde, at 
værgen for kirken i Lund skal oppebære en halv mark korn af samme 
gård, som han skal dele således, at en mark penge tilfalder kannikerne,
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en halv mark vikarerne, en halv mark de fattige skolarer, en øre penge 
klokkerne, medens resten skal tilfalde fornævnte kirkes bygningsfond. 
Til sikkert vidnesbyrd om alt det foregående er vort segl tillige med segl 
tilhørende de gode mænd herr Svend Sakstorp, vor kannik i Lund, 
Gerike Sergensen, Henrik Hermansen og Ingemar Nielsen, som sam
men med os har været til stede ved denne skødning, hængt under dette 
brev. Givet på ovennævnte år, dag og sted.

1368. 30. marts. 162
Bernardus Andree, klerk i Nîmes stift, underkollektor i Danmark af treårstien

den, der blev udskrevet af pave Urban 5., erkender at have oppebåret 8 pund flan- 
derske groter af første års tiende af præsterne i Ribe stift.

Original i rigsarkivet.

Bernardus Andree, klerk fra Nîmes stift, sammen med den ærværdige 
fader herr Mogens, biskop af Ribe, underkollektor af den treårs

tiende, som i sin tid blev udskrevet af den højhellige fader, vor herre 
herr pave Urban 5., i kirkeprovinsen Dacia, og stedfortræder i konge
riget Danmark for den ærværdige mand herr Guido de Cruce, det pave
lige sædes nuntius i hele kirkeprovinsen Dacia, til alle, der ser dette 
brev, hilsen med alles frelser.

Jeg gør vitterligt for alle, at jeg med dette brev erkender, at jeg af 
samme ærværdige herre, biskoppen af Ribe, sammen med mig under
kollektor som før anført har fået og oppebåret otte pund flanderske grot 
— stedse regnet to skilling flanderske groter for ni skilling lybsk — som 
første års tiende af ovennævnte treårstiende hidrørende fra hans kirkes 
og hans stifts præster, og jeg erklærer med dette brev, at fornævnte herr 
biskop Mogens, skønt han som før nævnt af omtalte herr Guido er ind
sat til underkollektor i kongeriget Danmark sammen med mig, dog slet 
ikke har oppebåret noget af fornævnte treårstiende fra de andre kirker, 
men kun fra sin egen, så han på den måde har fremmet min sag, hvorfor 
jeg er ham og hans kapitel mangfoldig taksigelse skyldig. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1368 
den 30. marts.



Nr. 163 1. april 1368 134

163 1368. 1. april. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. indsætter dekanerne ved kirkerne i Lübeck, Ribe og Hel na til 

værneherrer for abbeden og det menige konvent i Ryd kloster.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore elskede sønner dekanerne ved kirkerne i Lübeck, Ribe og 
Welna, Lübeck stift, hilsen o.s.v.

Da vi skønt uværdig efter Herrens bestemmelse står i spidsen for den 
kæmpende kirke, er vi i vor omsorg for alle kirker og klostre utrættelig 
i vor omsorg og vore bestræbelser for i overensstemmelse med vor hyr
degernings pligt at imødegå deres skade og med Guds nådige bistand at 
sørge heldbringende for deres fremgang. Nu har vi ved en klage fra vore 
elskede sønner abbeden og det menige konvent i Ryd kloster af cister- 
cienserordenen i Slesvig stift erfaret, (---------- )1). Derfor har fornævnte
abbed og menige konvent ydmygt bønfaldet os om (---------- p) forord
ning, der går herimod, dog at dette brev skal miste sin gyldighed efter 
tre års forløb. Givet ved S. Pietro i Rom den i. april i vort sjette år.

1) for de forkortede formler se DRB. 111 2 nr. 180 og II 10 nr. 382.

164 1368. 2. april1). Lübeck.
Johan v. Hatnegghe erkender som befuldmægtiget for Margrete Volmesten at 

have oppebåret 250 mark af hendes svoger Wennemar Berkhof som affindelse for 
arven, der bl.a. omfatter to boder på Falsterbo, efter dennes afdøde hustru Adel
heid, Margretes søster.

Indførelse i Lübecks Niederstadsbuch.

Det skal bemærkes, at Johan v. Hatnegghe, borger i Recklinghausen, 
med anbefalings- og bemyndigelsesbrev fra rådmændene i Reck
linghausen gav møde for rådet på Margrete Volmestens vegne og er

kendte at have oppebåret og fuldt ud modtaget 250 mark penge af Wen
nemar Berkhof som affindelse for arv, hvilket beløb denne Wennemar i 
medfør af hans hustru Adelheids død, datter af afdøde Henrik Volme
sten, og nævnte Johan i nævnte Margretes navn., som er Adelheids 
nærmeste arving, har aftalt indbyrdes, idet han i nævnte Margretes 
navn giver afkald på to grundstykker til to klæde- og kødboder i Fal
sterbo og arveretten hertil og alt andet gods, som iøvrigt tilhørte nævnte
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Henrik Volmesten og Adelheid, hans datter, og på et hvilket som helst 
klagemål ifølge lov eller ifølge særlige omstændigheder2), idet han anser 
sig på oftenævnte Margretes vegne at være tilfreds og vel behandlet. 
Han erklærede nævnte Wennemar og alle, hvem det kunde vedkomme, 
evindeligt kvit og løst med hensyn til fornævnte arveaffindelse, således 
at ingen derefter på nogen måde i fremtiden kan kræve noget på deres 
vegne. Forhandlet for rådet og nedskrevet således på dets befaling.

i) datum står øverst på siden i håndskriftet. — 2) jf. DRB. II 9 nr. 295 note 4.

1368. 3. april. 165
Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg forpligter sig (over for Lübeck) til at være 

rede i Warnemünde den 27. april med 300 riddere og væbnere for med først gun
stige vind at sejle op i Øresund.

Original i Lübeckarkivet.

Vi Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwe
rin, herre til Stargard og Rostock, erkender og bevidner offentligt 
med dette brev, at vi fjorten dage efter den kommende torsdag i påsken 

skal og vil være rede i Warnemünde med tre hundrede riddere og væb
nere ud af de tusind, som kong Albrecht af Sverige og vi skal føre i mar
ken, således som vi tidligere ved brev har tilsikret rådmændene i stæ- 
derne Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar; og vi vil derefter med 
den første vind, der er os gunstig for sejlads fra Warnow til Øresund, 
sammen med deres folk sejle ind i Øresund til krig mod vore og deres 
fjender. Og når vi er kommet ind i Øresund med disse omtalte tre 
hundrede, så skal dette brev derefter være sat ud af kraft, og brevet skal 
hverken skade os eller dem i forholdet til de breve, som vi tidligere har 
givet hinanden indbyrdes. Og til vidnesbyrd om dette er vort segl 
hængt under dette brev, som er givet i det Herrens år 1368 om manda
gen i den stille uge.

1368. 9. april. 166
Herr Anders Jakobsen af Tosterup bortforpager gods i Göinge herred til Eskil 

Ged og Ofrad Frost.
1. Skånebrevsjor tegneisen.
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Anders Jakobsen, ridderen af Tosterups forlenings eller forpagt- 
11 ningsoverenskomst med Eskil Ged og Ofrad Frost på hans gods i 
Sosdala og Ynglingarum i Goinge herred. Givet på selve påskedag 1368.

2. Udkast til Skånebrevsjor tegneisen.

A nders Jakobsen af Tosterups skødebrev til Eskil Ged og Ofrad Frost 
11 på al hans ejendom i Sosdala og Ynglingarum i Goinge herred.

3. Udkast til Skånebrevsjortegnelsen.

Anders Jakobsen af Tosterup, ridder, erkender at have bortskødet alt 
l sit gods i Sosdala til sine slægtninge ved navn Eskil Ged og Ofrad, 
kaldet Frost. Givet 1368 med tre segl.

167 1368. 11. og 18. april.
Notits i staden Deventers regnskaber om udbetalinger i anledning af krigen mod 

kongen af Danmark.
Regnskabsnotits i Deventerarkivet.

A:

Om tirsdagen derefter1) udbetalt til vor stads lejetropper — som 
skulde drage mod kongen af Danmark — da de red til Harder- 

wijk og skulde videre, for deres kost, som de fortærede i Brunenberg: 3 
pund 9 skilling 6 penninge.

B:

Fremdeles samme dag2) til stadens lejetropper, som skulde drage mod 
kongen af Danmark, for deres kost, som de havde fortæret i Harder- 
wijk i herberget, udbetalt af Hademan: 4 skjoldgylden og 2 grot, det bli

ver 5 pund 7 skilling 6 penninge.
1) d.v.s. efter påske. — 2) d.v.s ugen derefter igen.

168 1368. 14. april. Tønder.
Hertug Henrik af Jyllands låsebrev til abbeden og det menige konvent i Løgum 

kloster på gods i By l der up, udlagt til klostret som erstatning for det gods i Brede- 
vad, som Niels Tokkesen havde testamenteret klosteret.
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Afskrift i Løgumbogen.

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

Når vi anmodes om, hvad der er retfærdigt og fornuftigt, er det rime
ligt, at vi omfatter anmodningen med skyldig gunst, især når det vides 
at angå kirkens velfærd og hæder. Derfor har de fromme mænd og 
herrer abbeden og det menige konvent i Løgumkloster, gentagne gange 
stedet for os i det Herrens år 1368, ydmygt bedt os om bekræftelse på 
noget gods i landsbyen Bredevad i Bylderup sogn, som Niels Tokkesen, 
dengang sund af legeme og ivrig efter at sørge for det fremtidige, i et 
åbent brev1) havde skænket til klostret for sin sjæls frelse, uden at dog 
fornævnte Niels Tokkesens arvinger har kunnet hjemle klostret for
nævnte gods, da det var behæftet. Siden har oftnævnte herrer abbeden 
og det menige konvent forebragt vore fire breve2) for Slogs herredsting 
mod nævnte Niels’ arvinger angående hjemling af fornævnte gods tillige 
med et vurderingsbrev, kaldet »wyrthingsbreff«. Som følge heraf blev 
tolv mand i overensstemmelse med landets love udmeldt på tinge af vor 
foged, og de har sammen med vor foged lovligt foretaget en vurdering 
af andet gods i Bylderup by til vederlag for nævnte gods. Vi bøjer os 
nådigst for samme herrer abbedens og det menige konvents bønner og 
bekræfter, godkender og stadfæster ved dette brev, at vurderingen af 
oftnævnte gods i Bylderup by og sogn er sket lovligt og rigtigt, idet vi 
tildømmer klostret nævnte gods til evig og retmæssig besiddelse. Og vi 
forbyder, at nogen på nogen måde befatter sig med nævnte gods uden 
at indhente særligt samtykke og billigelse af herr abbeden og det 
menige konvent, som til enhver tid måtte være sammesteds, dersom 
han ønsker at bevare vor gunst ubeskåret. Givet i Tønder i vor nærvæ
relse ovennævnte år på de hellige martyrer Tiburtius’ og Valerianus’ 
dag.

1) DRB, III 7 nr. 455. — 2) kendes ikke.

1368. 18. april. 169
Jens Skytte af Høm pantsætter alt sit gods i Vridsløse til herr Sten Basse for 6 

mark sølv.
Original 1 rigsarkivet.
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Jens Skytte af Høm til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, 
hilsen evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at 
jeg i sandhed står i skyld og gæld til den ærværdige og gode mand, nær
værende brevviser herr Sten Basse, for seks mark lødigt sølv, nemlig i 
gode sterlinger samt i lovlige og gængse lybske penninge, hvilke fuldt 
ud skal betales til næstkommende Valborgsdag. Herfor pantsætter jeg 
med dette brev samme herr Sten Basse alt mit gods i Vridsløse med alle 
tilliggender til samme gods, nemlig skove, agre, græsgange, enge og 
fiskevande, rørligt og urørligt, tørt og vådt, intet undtaget, at indløse til 
fornævnte termin, på den betingelse, at samme herr Sten årligt skal 
oppebære frugterne tillige med afgifterne i beder og skatter, indtil for
nævnte gods lovligt indløses fra ham, og uden at de på mindste måde 
skal fraregnes i gældens hovedstol; ydermere med de tilføjede vilkår, at 
samme oftnævnte herr Sten Basse i det år, i hvilket godset indløses fra 
ham, da skal oppebære seks pund korn af landgilden og ikke mere; det 
andet overskydende af landgilden skal tilfalde besidderen. Til vidnes
byrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd herr 
Man Basse, ridder, samt Jens Skave, væbner, hængt under dette brev. 
Givet i det Herrens år 1368 tirsdagen efter søndagen Quasimodogeniti.

170 1368. 27. april.
Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter i anledning af krigen mod 

kongen af Danmark.
Regnskabsnotits i Deventerarkivet.

Fremdeles samme dag1) til Hademan van Heten og Werner van 
Rysen, som var redet til Harderwijk med vor stads lejetropper, som 
skulde drage mod kongen af Danmark, 10 pund 17 skilling 6 penninge.

1) d.v.s. torsdagen efter St. Markus’ dag.

171 1368. 30. april.
Peder Albertsen, ridder, pantsætter gods i Paderup og Kristrup til Peder Ebbe

sen for ti mark sølv.
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Original i rigsarkivet.

Peder Albertsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til 
den gode mand Peder Ebbesen for ti mark lødigt sølv, nemlig i groter, 
sterlinger og lybske penninge, gode og gængse, hvorfor jeg med dette 
brev pantsætter ham mit gods, nemlig i Paderup en gård, hvorpå Jens 
Tygesen bor, for en afgift af ti ørtug korn af de tre slags, en gård, hvor
på Anders Tygesen bor, for en afgift af fire ørtug korn og en gård, 
hvorpå Peder Nielsen bor, for en afgift af fire ørtug korn tillige med en 
gård i Kristrup, hvorpå Lars Smed bor, for en afgift af en øre korn med 
alle rørlige urørlige tilliggender hertil med agre, enge, skove, græs
gange, vådt og tørt, intet undtaget og med alle kongelige rettigheder, at 
indløse nu førstkommende St. Valborgs dag på det vilkår, at hvis nævn
te gods ikke indløses af mig eller mine arvinger fra nævnte Peder Ebbe
sen på fornævnte dag, skal samme Peder eller hans arvinger fra da af 
årligt oppebære afgifterne og tjenesteydelserne af nævnte gods, uden at 
de fraregnes i gældens hovedstol. Samme Peder skal også have lov til at 
afsætte og indsætte undergivne på nævnte gods, indtil fornævnte gods af 
mig eller mine arvinger på lovlig måde frit indløses fra nævnte Peder 
Ebbesen eller hans arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige 
med segl tilhørende de gode mænd Ugod Ebbesen og Elov Jensen af 
Krogsager hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1368 søn
dagen efter evangelisten St. Markus’ dag.

1368. 20. maj. Viborg. 172
Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og Stormarn, Jyllands herrer, fritager 

borgerne i Ribe for told, overalt i deres herredømme og rige inclusive Skånemarke- 
derne,for torvegæld, vragret og forbud, bemyndiger dem til at føre deres købmands
varer, hvorhen de vil, og stadfæster deres privilegier i Danmark.

Original i rigsarkivet.

Henrik og Klaus, brødre, af Guds nåde grever af Holsten og Stor- 
marn og Jyllands herrer, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde

lig med Gud.



Nr. 173 22. maj 1368 140

Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi i medfør af 
deres fortjenester og tjenesteydelser med dette brev tilstår nærværende 
brevvisere, vore elskede borgere i Ribe, den særlige frihed, at de overalt 
hvor de kommer inden for vort herredømmes og riges områder med 
deres varer, skal være aldeles frie og undtagne for al erlæggelse af told, 
og det såvel på Skanørmarkedet som andetsteds i vor rige, for »torve
gæld, strandvrag og forbud«1). Fremdeles giver vi fornævnte borgere 
fuld tilladelse og frihed til at udføre korn, flæsk og smør og hvilke som 
helst andre varer, de måtte have, af vort rige, hvorhen de vil, uanset 
vort forbud om, at sligt ikke må udføres af vort rige. Fremdeles skal 
hvad som helst, som nævnte borgeres rådmænd, hvem det end til hver 
en tid måtte være, sammen med vor foged træffer beslutning om, have 
fast og urokkelig gyldighed uden indsigelse fra borgerne og hvilke som 
helst andre. Vi tilstår også fornævnte borgere alle de privilegier, rettighe
der, friheder og nådesbevisninger, som de vides frit at have fået af kong 
Valdemar, lovgiveren, og de følgende konger, og vi stadfæster dem alle 
med dette brev. Derfor forbyder vi strengt under trussel om vor nådes 
fortabelse, at nogen af vore fogeder, sammes stedfortrædere eller nogen 
som helst anden, uanset af hvad stilling eller stand han er, på nogen må
de fordrister sig til at antaste samme Ribe borgere med hensyn til denne 
nådige stadfæstelse af deres friheder, som vi har tilstået dem, såfremt de 
ønsker at undgå vor vrede. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt 
under dette brev. Givet i Viborg i det Herrens år 1368 lørdagen efter 
Kristi himmelfartsdag.

1) danske ord i den latinske tekst.

173 1368. 22. maj. Montefiascone.
Den pavelige kammermester Arnaldus, ærkebiskop af Auch, kvitterer biskop Erik 

af Odense for betaling af hans servispenge.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

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

Vi bringer det med dette brev til Eders alles kundskab, at den ærvær
dige fader i Kristus herr Erik, biskop af Odense, ved Henrik Werners, 
hans befuldmægtigede, dags dato har ladet indbetale 75 floriner som
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hele sit servitium commune1), som han skyldte kammeret, og desuden 8 
guldfloriner, 19 skilling og 6 penning i Avignonmønt for alle sine fire 
servitier2) til husstand og tjenerskab, idet nævnte kammers klerke mod
tog beløbet på nævnte husstands og tjenerskabs vegne, og for denne 
betaling erklærer vi med dette brev den herre biskop, hans kirke, hans 
efterfølgere og deres gods for fri og kvit at være. Ydermere har vi med 
den bemyndigelse, der er overladt os hertil, frigjort den herre biskop for 
de suspensions-, bandlysnings- og interdiktdomme og for beskyldningen 
for mened og andre straffe, som han har pådraget sig ved at undlade en 
sådan betaling til den fastsatte termin, idet vi med samme bemyndigel
se barmhjertigt dispenserer ham for den irregularitet han i mellemtiden 
måtte have gjort sig skyldig i ved at befatte sig med gudstjenstlige 
handlinger eller på anden måde, dog ikke i foragt for den hellige moder
kirkes nøglemagt. Til vidnesbyrd om alt dette har vi ladet dette brev 
udstede og ladet vort kammers segl vedhænge til bekræftelse. Givet i 
Montefiascone, Bagnorea stift, den 22. maj i året (13)68.

1) jf. DRB. 2. rk. IV nr. 305 note 2. — 2) jf. DRB. 2. rk. IV nr. 305 note 3.

1368. 14. juni. 174
De i København forsamlede rådmand og høvedsmand fra hansestaderne under

retter rådet i Riga om, at al sejlads er givet fri.
A fskrift i vidisse 1368 2. juli.

Til de vise, retskafne herrer, rådet i Riga, hvilke vi, alle rådmænd og 
høvedsmænd fra hansestæderne, som nu for tiden er forsamlet i 
København, hilser i tjenstvillighed. Vi beder Eder om, at I tager til 

efterretning, at vi dags dato gunstigt og endrægtigt har vedtaget at give 
enhver tilladelse til at sejle, hvorhen han vil, og hvor han har ærinde; 
og vi beder om, at I lader dette skriftligt gå videre til andre stæder og 
havne. Hvis nogen før dette tidspunkt er kommet og sejlet hertil, som 
ikke kan bevise, at han har vort brev eller vor tilladelse, skal herom I 
dømme, som vor ordinans1) bestemmer. Hilsen i Kristus. I det Herrens 
år 1368 onsdagen før Kristi Legems fest under herr Bruno Warendorps 
segl, rådmand i staden Lubeck.

1) jf. ovf. nr. 92 § 5.
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175 1368. 15. juni.
Karl Ragnvaldson testamenterer bl.a. Nydala kloster sit gods i tre landsbyer (i 

Småland og Skåne) og en grund i Helsingborg.
Original i det svenske rigsarkiv.

Iden hellige og udelelige treenigheds, faderens og sønnens og den hel
ligånds navn amen. Jeg Karl Ragnvaldson..opretter og anord- 
ner mit testamente på denne måde. For det første skænker, testamente

rer og overdrager jeg Nydala kloster og brødrene, der tjener Gud sam
mesteds, mit gods Årnanås, Hornaryd, Hårslov ....... sammen med 
en grund i Helsingborg....... Givet i det Herrens år 1368 på ottende
dagen efter Kristi legems dag1).

1) 8. juni.

176 1368. 17. juni.
Mogens Mogensen, høvedsmand på Falsterbo, erklærer, at han har frigivet det 

skib, som han havde frataget Nicolaus Holstener (fra Dangig).
Original i Lubeckarkivet.

Mogens Mogensen, høvedsmand på borgen Falsterbo, til alle, der 
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at den gode mand 
Nicolaus Holstener, nærværende brevviser, lørdagen St. Botulfus’ dag 
for 20 mark sølv har købt og indløst sit skib fra mig sammen med alt 
gods, der fandtes i dette skib, som jeg bemægtigede mig under den åbne 
og erklærede strid mellem min herre kong Valdemar og stæderne, og 
han tog det under sin varetægt. Det erklærer jeg klart og tydeligt for 
alle. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen med segl tilhørende de 
gode mænd Mogens Pedersen af Magiarp og Tord Jensen, borgmester i 
Falsterbo, hængt undet dette brev. Givet i det Herrens år 1368 lørdagen 
Botulfus’ dag.

177 1368. 18. juni.
Borgmestre, rådmand og borgere i Falsterbo erklarer, at Nicolaus Holstener, 

borger i Danzig, for 20 mark sølv har indløst sit skib fra Mogens Mogensen,
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høvedsmand på borgen Falsterbo, og opfordrer alle til at hjælpe ham med at gen
erhverve det, da det atter er blevet ham berøvet.

Original i Lübeckarkivet.

Borgmestre, rådmænd, borgere og hele bysamfundet i Falsterbo til 
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at den gode mand, 
nærværende brevviser Nicolaus Holstener, borger i Danzig, lørdagen 
før St. Hansdag af Mogens Mogensen, høvedsmand på borgen Falster
bo, købte og indløste sit skib med alt gods og alle varer, der fandtes på 
dette skib, for 20 mark sølv, hvilket skib Mogens Mogensen under den 
erklærede åbne krig og strid, mellem den herre kong Valdemar og stæ- 
derne, tog og havende i sin magt sejlede til Falsterbo, hvilket vi med 
dette brev erklærer klart for alle. Men dagen efter, nemlig den følgende 
søndag, blev dette skib, medens samme Nicolaus Holstener var i kirke 
og hørte messe, frataget og røvet ham, hvorfor vi udbeder os den gunst 
af alle og enhver, til hvem samme Nicolaus kommer, at de ikke undla
der at hjælpe Nicolaus i overensstemmelse med hvad retten kræver. Til 
vidnesbyrd herom er vor bys segl hængt under dette brev. Givet i det 
Herrens år 1368 søndagen før St. Hansdag.

1368. 20. juni. 178
Notits i staden Deventers regnskaber om udbetaling til en sendemand, der kom 

fra Hamburg, med brev fra Deventers lejetropper i Danmark.
Regnskabsnotits i Deventerarkivet.

Om tirsdagen derefter1) til et bud — som var kommet fra Hamburg 
og som havde overbragt vor stad et brev fra vor stads lejesvende, 

som lå i Danmark, om efterretninger, som de skrev til vor stad — for 
hans fortæring og drikkepenge 22 skilling 6 penninge.

1) d.v.s. efter St. Vitus’ dag.

[1368]. 23. juni. 179
Rådet i Lübeck meddeler hertug Rudolf af Sachsen, at de ikke kan betale ham 

kejserskatten, da den er overladt til kong Valdemar 4. Atterdag, men at de er rede 
hertil, så snart kejseren har tilbagekaldt sin bevilling.
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Afskrift i Lübeckarkivet.

Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck til den berømmelige, høj
modige og stormægtige fyrste og herre herr Rudolf, hertug af Sach

sen, det hellige romerske riges ærkemarskal, deres særlige og oprigtige 
støtte og velynder, med redebon vilje til og i ønsket om at være til tjene
ste og behag og i ærbødighed.

Berømmelige fyrste. Vi har med den ærbødighed, som sømmer sig, 
modtaget og klart forstået Eders brev, stormægtige fyrste, som I har 
sendt os om den årlige skat, som vi hvert år skal betale til det hellige 
romerske rige, og som er anvist og, som I skriver, overgivet Eder af 
den ubesejrede fyrste, vor herre, kejser Karl, hvorfor vi ved dette brev 
svarer Eder, herre, at det er Eder tilstrækkelig bekendt, højbårne herre, 
at denne skat tidligere er blevet anvist herr Valdemar, de Danskes 
konge, af vor herre kejseren, som ligeledes gav denne et magtfuldt og 
betydningsfuldt brev derom, som vi har set og hørt, og af hvilket vi 
afskriver Eder en kopi ord for ord med disse ord. Vi Karl, af Guds nåde 
romersk kejser, til alle tider rigets fører og konge af Böhmen (o.s.v. = 3. 
rk. VII nr. 131). Da det altså, glorrige fyrste, ikke sømmer sig for os at 
overtræde et så bestemt brev og så kraftig en befaling, kan vi ikke så 
enkelt denne gang efterkomme, hvad I udtaler og fremsætter i Eders 
nævnte brev, som I har tilstillet os angående denne kejserlige skat og 
om at give Eder den, hvorfor vi indstændigt beder Eder om, gunstige 
herre, at I ikke tager dette ilde op. Thi når det fornævnte brev og andre 
breve, der er tilstået de Danskes nævnte konge om oppebørslen af denne 
skat, gives tilbage til vor herre, den berømmelige kejser, eller tilbage
kaldes og fuldstændig annulleres af samme, og når vi har fået god og 
garanteret sikkerhed herfor, så vil vi gerne og med villigt sind og uden 
nogen indsigelse betale fornævnte skat til den, hvem det da behager 
hans majestæt, under forbehold af vor ret til hvert år i overensstemmel
se med gammel og længe anerkendt sædvane atter at fa tilstillet årlige 
kvitteringsbreve. Derefter vil vi ikke give og betale denne skat til nogen 
fyrste med større glæde end til Eder, da vi ved og altid har mærket, at I 
frem for andre er os og vore en nådig hjælper og særlig velynder, som 
altid har haft for vane at befordre vore sendemænd og hjælpe os i vore 
foretagender og anliggender ved den kejserlige majestæts hof, og derfor 
hæver vi os og fremfører ikke uden grund uendelig mange taksigelser
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over for Eder i ønsket om, højbårne herre, virkningsfuldt at være Eder til 
behag i alle anliggender, hvor det er os muligt. Den høje bevare Eder i 
held, uskadt og i et langt levned. Givet dagen før St. Hansdag under 
vor stads lille segl.

[1368]. 23. juni. Lübeck. 180
Herman v. Dülmen underretter (staden Thorn) om indtagelsen af Københavns 

slot og om det der tagne bytte, om tilbageerobring af et Danzigerskib ved Falsterbo 
og om grev Klaus’ erobring af Kolding.

Afskrift i Thornarkivet.

Vor hilsen tilforn.
I skal vide, at borgen i København fredag efter St. Vitus’ dag er 

blevet overgivet til os efter en sådan aftale: alle, som var på borgen, 
skulde drage bort med liv og gods i behold og skulde tage ophold på 
deres gods og være tilsikret lejde der fra nu og til St. Mikkelsdag. Når 
St. Mikkelsdag kommer, skal de holde med den part, som størsteparten 
af riget Danmark da vender sig til. Fremdeles, hertugen af Mecklen
burgs marsk og grev Henriks marsk og en del af vore mænd, som havde 
aflagt ed til rådet1), kom op på borgen og fandt i en kiste mange smuk
ke ting såvel af kongens sølvtafieltøj som også af kander, bakker, sølv- 
drikkekar, skåle og fade. I en anden kiste fandt v overmåde skønne 
silkeornater, som ved højtider hører til i kirken. I en tønde fandt vi hans 
turneringsudrustning, som hører til hans heste, og i kælderen fandt vi 
skønsvis at dømme omkring tre læster voks. Endvidere fik jeg at vide af 
herr Peder Grubbe og Oluf Bjørnsen og af de andre, som havde været 
på borgen og som vi havde bedt til gæst, at der var gået en mængde 
gods af ankre og skibsudstyr tabt. Af dette gods skal hertugen af Meck
lenburg og grev Henrik have halvdelen for bøns skyld2) og hansestæ- 
derne den anden halvdel. Endvidere kom vi overens om at bevare 
borgen indtil St. Hansdag, til mødet i Lübeck er afsluttet. Hvad der så 
bliver besluttet der — om man skal bryde borgen eller ej — derved skal 
det forblive. Og vi har helt spærret havneindløbene med sænkede skibe. 
Endvidere har høvedsmændene fra Preussen valgt mig til at rejse til 
Lübeck for at påhøre, hvad der bliver besluttet der på hansedagen. 
Herr Hartvig Pul er vel ankommet til Lübeck. Endvidere skal I vide, at

3. rk. 8. hd. — 10
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de fra Falsterbo havde erobret et skib fra Danzig, som skulde have 
sejlet til Gellen. En del af befragterne havde de fanget, og en del havde 
de dræbt. Da vi i søndags sejlede fra København, da tog vi skibet igen 
fra dem og har bragt det til Lübeck. Endvidere så har jeg vel forstået af 
hertugen af Mecklenburg og af hans råd, at krigen mellem kongen af 
Norge og købmanden vel kunde blive bilagt, om man ønsker det. 
Fremdeles så har grev Klaus af Holsten erobret en borg, som hedder 
Kolding og ligger i Jylland. Givet i Lübeck St. Johannes Døberens 
aften.

Herman v. Dülmen.
Forhør jer hos høvedsmændene fra Kampen om de overskydende 

pundpenge og om de mistede skibe, om de er fundet. Ligeledes om 
»palpenge«3).

i) vel til krigsrådet, d.v.s. rådmændene og høvedsmændene. — 2) da de ikke havde 
deltaget i borgens erobring, havde de ikke ret til krigsbyttet. — 3) palisadepenge?

181 1368. 24. juni. Malmø.
Algol Bengtsson pantsætter alt sit gods 1 Fridene til Gødmar Abrahamsen for en 

hingst, ti skilling grot og ti alen brabantsk klæde.
Original i det svenske rigsarkiv.

Jeg Algot Bengtsson hilser alle, som hører eller ser dette brev, evinde
lig med Gud.

Jeg erkender med dette brev, at jeg pantsætter alt mit gods i Fridene 
tillige med en mølle og alt, hvad der ligger dertil, nært og fjernt, vådt 
og tørt, til denne brevviser Gødmar Abrahamsen for en hingst til en 
værdi af tolv lødige mark og for ti skilling grot i rede penge og for ti 
alen brabantsk klæde, som jeg står i gæld til ham for. Dette erkender 
jeg at have pantsat indtil førstkommende kyndelmissedag, dog på dette 
vilkår, at bliver dette gods ikke genindløst til dette fornævnte tidspunkt, 
da afhænder jeg med dette brev dette fornævnte gods fra mig og mine 
arvinger til Gødmar Abrahamsen og hans arvinger til evindelig ejen
dom. Dette er foretaget i Malmø og skrevet til vidnesbyrd under mit 
eget segl og under segl tilhørende de hæderlige mænd Nils Knutsson af 
Hörebod og herr Gunne, præst i Fröjered, år 1368 efter Vor Her
res fødsel på midsommerdagen.
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1368. 24. juni. Lübeck. 182
Stiederne Lübeck, Rostock, Stralsund, It’ismar, Greifswald, Riga, Dorpat, Re

val og Pernau bekræfter overenskomsten af 1367 19. november.
Original i Liibeckarkivet.

Vi rådmamd i efterskrevnc slæder Lübeck, Rostock, Stralsund, Wis
mar, Greifswald, Riga, Dorpat, Reval og Pernau erkender og be
vidner med dette nærværende skriftstykke, at den ordinans, som vore 

sendebud, medlemmer af vort råd, som vi havde befuldmægtiget og 
som nævnes herefter, har forhandlet og er kommet overens om i staden 
Köln med de hæderværdige mænd, rådmændene, sendebud fra stander
ne i Preussen og stæderne ved Zuidersøen, Holland og Zeeland, den er for
handlet og opsat med vor fulde tilslutning og til vor fulde tilfredshed og 
vi bekræfter den helt således, som den er affattet, ord for ord. Endvidere 
har vi lovet og lover ved nærværende skriftstykke, varigt, fast og ubrudt 
at overholde den samme ordinans med alle dens artikler uden argelist. 
Denne ordinans lyder således: I Guds navn amen. Vi rådmænd, befuld
mægtige sendebud fra de herefter skrevne stæder (o.s.v. = nr. 92). Og 
for at alle disse artikler og punkter, således som de står skrevet foran, 
varigt, fast og ubrudt vil blive overholdt, har vi til vidnesbyrd hængt 
vore foran nævnte stæders segl til dette brev, som er givet og skrevet i 
Lübeck i det Herrens år 1368 på St. Hansdag ved midsommer.

1368. [Efter] 24. juni. Lübeck. 183
Reces a) hanse dagen i Lübeck.
Afskrifter på det kgl. bibliotek, i Lübeck og Stralsund.

Idet Herrens år 1368 på St. Johannes Døberens dag forsamledes råd
mænd fra de nedenforanførte stæder i staden Lübeck: fra Lübeck de 
herrer Jakob Pleskow, Bruno Warendorp, Bertram Vorrad, Johan Pert- 

zeval, Segebod Crispin, Johan Metier og Simon Swerting; fra Rostock 
Arnold Kröpelin, Johan v. Kyritz; fra Stralsund Bertram Wulflam, Lu
dolf v. Kulpen, Borchard Plötze og Didrik v. Herna; fra Wismar Folk- 
mar Levetzow, Tideman v. Rampen og Herman Kröpelin; fra Stettin 
Henning Westfal, Hartvig v. Stralsund; fra Greifswald Henrik Schup- 
pelingberg; fra Neu Stargard Henrik Lassan, fra Kolberg Gerhard Wik-
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bolds og Nicolaus Hartmut, fra Thorn Hartvig Pul og Herman v. Dul- 
men, fra Elbing Johan Volmesten, fra Danzig Henrik Grote, fra Riga 
Johan Durekop, fra Reval Rikard Rike, fra Kampen Didrik Brand og 
Willem Murre, fra Zierikzee Alard Pietersson og Pieter Johannesson, fra 
Dordrecht Michel Michelsson, fra Stavern Henrik Ywerds, fra Amster
dam Herman Kootze, fra Briel Johan Didersson.

<i—3> .........*)
<4> Fremdeles så blev regnskabsaflæggelsen for pundtolden ud

skudt indtil samme dag, nemlig til den ottende dag efter St. Mikkels
dag, og da skal enhver stad medbringe sin fuldstændige regnskabsopgø- 
gelse; og de fra Preussen fradrager det, som de vil udgive af deres pund
told til betaling af de skibe, som blev købt for at sænke dem i renden 
ved København; efter regnskab er det så meget som otte og fyrre pund 
grot i flamsk mønt.

<5> Fremdeles angående det, som herrer, fyrster, riddere, væbnere 
og gejstlige medfører til deres eget behov: heraf skal man ikke opkræve 
pundtold; men hvis de medfører købmandsvarer, skal de udrede heraf 
som købmænd skal.

<6> Fremdeles skal man gennemføre en Skånefart2), og de, som er i 
dette forbund og som tager dertil, skal være deres egen herre og skal 
have deres fulde udrustning; og det skal man forkynde i enhver stad og 
lyse det ved »bursprake« på St. Jakobs dag3). Endvidere skal man for
handle og aftale med herrerne, at man giver frit lejde til alle de danske
re, som vil komme til fiskefangsten med deres skuder, og at man lyser 
offentligt i hele landet, at de har frit lejde i den tid, fiskefangsten varer, 
men at de skal komme dertil og tage derfra uden våben.

<7> Fremdeles skal man give pundtold i Skåne; og alle fogeder, som 
er dér fra stæderne, skal have myndighed i det anliggende efter anvis
ning fra de høvedsmænd, som er ude på hærfærd på stædernes vegne; 
de, der bliver beskikket til at oppebære pundtolden, skal udfærdige bre
ve, til hvilke der skal være to segl med samme tegn4). Og man skal 
intetsteds salte undtagen i Skanør og Falsterbo. Og i hver af de to byer 
skal der være et af seglene. Det skal man iagttage under tab af ære og 
gods, og hvis nogen overtræder dette, skal en trediedel af alt hans gods 
tilfalde den stad, hvori han er borger, den anden trediedel den stad, 
hvor han bliver anklaget, den tredie trediedel den, som anklager ham; 
og hans gods skal man tage efter lybsk ret.
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<8> Fremdeles, hvis nogen for et år siden, dengang farten til Skåne 
var forbudt, var i Skåne, så skal man, hvis han er borger i nogen stad i 
dette forbund, dømme ham efter det års vedtagne bestemmelser. Hvis 
den stad, hvori han er borger, ikke vil afsige dom over ham, så skal 
man afsige dom over ham dér, hvorhen han kommer: over borgere fra 
de vendiske stæder som man kom overens om i Rostock, og over bor
gere fra stæderne i Preussen og ved Zuidersøen som man kom overens 
om i Preussen; men med hensyn til dem, som dette forbund ikke berø
rer, skal det henstå indtil det foran skrevne møde ottendedagen efter St. 
Mikkels dag; i mellemtiden skal enhver drøfte i sit råd, hvordan man 
vil have det overholdt.

<9> Fremdeles skal man overholde Skånefarten på den måde, at 
man ikke skal komme til landet for at salte før en uge efter St. Jackobs 
dag, og man skal ikke udskibe, medmindre det sker med høvedsmænde- 
nes eller fogedernes samtykke.

<io> Fremdeles kom de overens om, at de fra Preussen og de fra 
Zuidersøen skal tale med hvert af deres råd om forbundet, som gælder 
mellem herrerne og dem for et år: om det skal forlænges med endnu et 
år; og herom skal de med fuld bemyndigelse have svar med sig, når de 
møder op på det foran skrevne møde efter St. Mikkelsdag.

<i i> Fremdeles er man på denne måde kommet overens om borgen 
i København: Hvis man vil rømme Sjælland, så skal man nedbryde bor
gen i København. Men hvis man vil blive i landet, så skal man holde den 
så længe, til man får et andet fast holdepunkt, og så skal man nedbryde 
borgen. Men så længe man ikke har noget fast holdepunkt, så skal man 
holde den, således som det synes høvedsmændene mest hensigtsmæs
sigt. Angående en høvedsmand på borgen skal høvedsmændene træffe 
bestemmelsen og have myndighed i den sag; kan de ikke komme over
ens herom, så skal de kaste lod; for enhver stad fra de vendiske stæder 
et lod.

<I2> Fremdeles enedes de om, at man frem for alt andet skal sætte 
ind på, at man fratager danskerne deres skibe.

<13—15> ........ 5)
<i6> Endvidere skulde de fra Kiel indbydes til mødet; dem gav 

man en betænkningstid, om de vil være i forbundet eller ej, og resultatet 
af overvejelserne skulde de meddele på det kommende møde i 
Stralsund, og mødedagen skal Lubeckerne meddele dem i forvejen så
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betids, at de kan komme derhen. Ej heller skal de oppebære nogen 
pundtold. Ej heller skal man yde dem noget fra stæderne, så længe som 
danskerne, der er vore fjender, sejler til dem.

<I7> Fremdeles er Stralsunderne gået ind på, at de vil yde deres 
bedste mod vore fjender i landet Rügen og aflægge godt regnskab 
herom på det kommende møde i Stralsund.

<18—2I> ........ 6)
<22> Fremdeles, til alle danskere, som har været fjender men har 

sluttet sig til herrerne, som er deres hjælpere og hører til deres forbund, 
må man, hvor de kommer til søstæderne, udlevere øl og brød og alt det 
andet, som de behøver til deres nødvendige underhold — undtagen stål, 
jern, humle og salt — når de har breve med sig om, at de hører til ven
nerne, eller sætter borgen for, at de ikke fører det andetsteds hen. End
videre blev der udstedt breve til kongen af England, til greven af Flan
dern, til stæderne i England og Flandern, om at de skal underrette 
deres købmænd om, at de skal undgå Danmark og Norge. Endvidere 
skal man bede hertugerne af Mecklenburg og grev Henrik om, at de 
også sender breve herom.

<2ß> Fremdeles udbetalte de fra Lübeck otte pund grot af deres 
pundtold for et skib, som blev sænket; herfor giver de 42 1/2 mark.

<24---27> ........ 7)
<28> Fremdeles skal enhver drøfte i sit råd, hvad man vil gøre, hvis 

kongen af Danmark vil angribe nogen her til lands, især hertugen af 
Mecklenburg eller hertug Bugislav.

<29> ........ 9) således,, at hvor kongen slår lejr, skal man imod den
lejr lægge mandskab ind på den borg, der er nærmest ved, og som tilhø
rer venner; enhver skal i første omgang være med til at sende ialt to 
hundrede mand efter mandtal; hvis det så lader sig gøre, eller hvis det 
er nødvendigt, skal man sende endnu en gang så mange; og de skal, så 
godt de kan, sammen med herrernes mænd være kongen for øje, hvor
hen han end vender sig. Og derom skal man holde et møde i Rostock 
på søndag efter St. Jakobs dag, hvor enhver skal fremføre sin afgørelse.

<3O> Fremdeles blev der aftalt en dagtingning i Marken9); de fra 
Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar skal sende deltagere dertil.

<3i> Fremdeles skal enhver i sit råd drøfte sagen mod den borger 
fra Stralsund, som mistede sit skib ud for Helsingborg, ........10), som
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skulde være udgivet til den bortsejlende, og at man skulde afslutte 
sagen mod ham.

<32> Fremdeles kom man overens om, at man skal efterprøve bød
kerstavene, således som man stedse har gjort, og det skal ingen undla
de.

i) § i—2 handler om regler for pundtoldens erlæggelse, § 3 om afholdelse af næste 
hansedag i Stralsund den 6. oktober. — 2) d.v.s. besøge markederne i Skåne i 1368. — 
3) 25. juli. — 4) om denne særlige beseglingsmåde sc Mantels, Der 2. hanseatische 
Pfundzoll, optrykt i Beiträge z. liibisch-hansischen Gesch. s. 238 og 255 flg. — 5) § 13 
og 15 handler om ratificering af Kölntraktaten, § 14 om de flamske klædemål. — 6) § 
18—21 handler om forholdet til Hamburg. — 7) § 24—27 handler om forholdet til 
Norge, til Bremen og Hamburg, og om der skal holdes en hansedag i Rostock den 30. 
juli. — 8) begyndelsen mangler. — 9) i Brandenburg, jf. Tågil s. 336. — 10) lakune i 
teksten.

[1368]. 30. juni. Schwerin. 184
Hertug Henrik 3. af Mecklenburg meddeler rådmandene i staden Lübeck, at 

kong Valdemar aj Danmark har købt borgen Boizenburg aj markgreven af Bran
denburg og samler folk, og at markgreven, hertug Barnim 3. af Stettin og herr We- 
dege Buggenhagen og andre vil vare hans forbundsf aller.

Original i Liibeckarkivet.

Henrik, hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin, landene Star
gards og Rostocks herre, med en kærlig indstilling i alle forhold og 

med en dybtfølt hilsen tilforn1).
I skal vide, at kongen af Danmark har købt borgen Boizenburg i 

Uckermark af markgreven af Brandenburg og opholder sig på den og 
lader mange mænd ride til sig; og den foranskrevne markgreve, den 
gamle hertug af Stettin, herr Wedege Buggenhagen og andre mænd vil 
være hans hjælpere; men hvor han vil vende sig hen, det ved vi endnu 
ikke. I den anledning synes det os, at det vilde være godt, om man op
byggede et forsvar imod ham og forhindrede dette, før han kommer 
nærmere til os, og vi beder Eder om, at I drøfter det og ser til, hvad I 
synes er godt i denne sag, og hvad I sammen med de andre stæder vil 
gøre derved, samt at I sender os et svar desangående. Fremdeles beder 
vi Eder, at I vil holde et godt øje med borgen i Wittenburg og med sta
den, så at der ikke forvoldes Eder eller os nogen skade der. Skrevet i 
Schwerin på apostlen Paulus’ ihukommelsesdag under vort segl.

i) adressen står på brevets bagside: Skal gives til de hæderværdige mænd. de herrer rådmænd 
i staden Lübeck.
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185 [1368]. 2. juli.
Rådet i Riga sender rådet i Reval en afskrift af de hansiske steders brev af 

1368 14. juni.
Original i Revalarkivet (nu i Gbttingen).

Hilsen i forbindtligt venskab og tjenstvillighed tilforn. I skal vide, at 
vi på de hellige martyrer Processus’ og Martinianus’ dag har 

modtaget et brev, udstedt af de herrer rådmænd og høvedsmænd, for
samlede i København, af denne ordlyd: Til de vise og gode herrer, rå
det i Riga (o.s.v. = nr. 174). Dette var dets indhold. Herren bevare 
Eder, byd over os. Brevet kopieret samme dag, det blev modtaget. 
Under vort sekret.

Ved rådmændene i Riga.

186 1368. 3. juli.
Notits i staden Deventers regnskaber om en udgift i forbindelse med en fore

spørgsel til Harderwijk om sejladsen på Ribe.
Regnskabsnotits i Deventerarkivet.

Fremdeles samme dag 10 skilling til stadsbudet Henneke, som var 
løbet til Harderwijk til magistraterne med et brev fra vore borgere, 
om de nu kunde sejle til Ribe.

187 1368. 6. juli. Ribe.
Klaus Limbæk, ridder, og hans sønner Henneke og Ulf Limbæk, væbnere, pant

sætter tolden i staden Ribe til Henrik Andersen, borger sammesteds, for 80 mark 
sølv.

Original i rigsarkivet.

Klaus af Limbæk, ridder, Henneke af Limbæk og Ulf af Limbæk, 
. væbnere og kødelige brødre, sønner af ovennævnte Klaus af Lim
bæk, høvedsmænd i staden og på borgen Ribe til alle, der får dette brev 

at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender med dette brev, at vi og vore arvinger under ét Og in so

lidum i sandhed står i skyld og gæld til den gode mand Henrik Ander-
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sen, borger i Ribe, og hans arvinger for 8o mark lødigt sølv, ydet os 
som virkeligt lån af ham i rede penge, for hvilke 8o mark sølv vi pant
sætter til omtalte Henrik og hans arvinger en rigets rettighed i staden 
Ribe, som kaldes told, på nedennævnte vilkår: at nævnte Henrik Ander
sen i de fire følgende år i vort navn personlig oppebærer omtalte told 
eller gennem en anden i sit sted som vederlag og betaling for de omtalte 
8o mark sølv, og at der i hvert af disse fire år afkortes os 20 mark sølv 
af omtalte sum i medfør af nævnte toldoppebørsel. Hvis den sum, der 
årligt oppebæres af nævnte told, beløber sig til et større eller til et min
dre beløb end 20 mark, skal nævnte Henrik stå fast ved dette sit udbytte, 
således at vi ikke lægger nogen yderligere betaling til, hvis han modta
ger mindre, og således at vi eller andre i vort navn ikke kan rejse krav 
mod ham, hvis der måtte blive overskud. Det første af de fire år begyn
der førstkommende Mikkelsdag med den tilføjelse, at hvis vi inden for 
de omtalte fire år, uanset tidspunktet, betaler de 80 mark sølv til nævn
te Henrik eller hans arvinger, så skal omtalte told straks frit tilfalde os 
eller hvem andre vi ønsker at overlade den til. Fremdeles forpligter vi 
os til ikke at oplade nævnte borg i Ribe tillige med staden til nogens 
hånd eller på nogen måde afhænde borg og stad, førend ovennævnte 
sum sølv fuldt ud er betalt nævnte Henrik eller hans arvinger. Yder
mere forpligter vi os til at påbyde, arbejde for og udvirke, at der udste
des forbud mod, at nogen købmand på skib udfører nogen som helst 
slags varer, og det uanset varens benævnelse og uanset, hvorhen han vil 
føre den, fra havnen ved byen Ringkøbing eller fra havnen ved byen 
Varde — så snart omtalte by Varde atter er blevet indløst og forenet 
med borgen Ribes fogedi — medmindre han først kommer til Ribe med 
de varer, han som nævnt agter at udføre, for dér at betale den fulde 
told; og hvis det — hvad ikke ske — måske skulde hænde, at nogen vil 
forurette nævnte Henrik eller hans sendemænd angående inddrivelse og 
oppebørsel af den omtalte told, vil vi anse en sådan uret som øvet mod 
os og vil forfølge den ad rettens vej; og vi vil selv personlig eller ved 
vore folk afværge og afvende den uret, hvor som helst vi kan, ganske 
som om nævnte Henrik hørte til vor daglige husstand, idet vi vil forsva
re ham og hans i alle forhold. Til vidnesbyrd om alt dette er vore segl 
hængt under dette brev. Givet i Ribe i det Herrens år 1368 ottende
dagen efter apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.
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188 [1368]. 13. juli. Lübeck.
Rikard Rike underretter sine rådsfæller i Reval om sine forhandlinger i Lübeck i 

forbindelse med hansedagen 1368 2^. juni.
Original i Revalarkivet (p.t. Göttingen).

Min ærbødige og hjertelige hilsen tilforn1)........... Fremdeles skal I 
vide, at pundpengene ikke blev fordelt på St. Hansdag i Lübeck; 

fremdeles skal der holdes en stor hansedag i Stralsund ottendedagen 
efter St. Mikkelsdag, og der skal de komme fra alle stæder med fuld
magt, og derhen skal man så fra alle hansesta'der bringe alle 
pundpenge fra sommeren — både de første og de sidste — og der skal 
man da dele dem. Og til St. Jakobs dag bliver Skånefarten forkyndt i 
alle stæder. Og også frihederne i Skåne får I kendskab om af Rigas ud
sending, han har en udskrift deraf. Fremdeles skal I vide, at de fra Preus
sen retter klage mod os over for hansstæderne angående sejladsen gen
nem Øresund. Og det svarede jeg på, så godt jeg kunde, så at de af
stod derfra.......... Givet i Lübeck på den salige glorrige jomfru Margre
tes dag.

Ved mig Rikard Rike. Helt Eders.
1) adressen står på brevets bagside: Skal gives til borgmestre og rådmand i Reval. Det 

udeladte afsnit beretter om forløbet af hansedagen i Lübeck 24. juni.

189 1368. 17. juli. Foran Skodborg.
Hertug Henrik aj Jylland godkender Niels Pedersens salg aj sit gods på Emmer- 

ske mark til Jannik Jensen.
Afskrift 1 rigsarkivet.

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

Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1368 mandagen før den 
hellige Maria Magdalenes fest, har Niels Pedersen i vor nærværelse 
foran borgen Skodborg tilskødet nærværende brevviser Janekin Jensen, 
ridder, alt sit gods i Emmerske mark, som han ved arveret har erhver
vet sammesteds efter sin fader. Ved dette brev ønsker vi at erklære 
denne skødning, der således er foretaget på lovlig og rigtig vis i vor 
nærværelse, for gyldig og urokkelig. Givet under vort segl til vidnesbyrd 
og forvaring ovennævnte år, dag og sted.
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1368. 17. juli. Montefiascone. 190
Den pavelige kammermester Arnaldus, Ærkebiskop af Auch, kvitterer biskop 

Niels af Slesvig for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse 
til påskedag med resten.

A/skri ft i de pavelige kopibøger.

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

Vi bringer det med dette brev til Eders alles kundskab, at den ærvær
dige fader i Kristus herr Niels, biskop af Slesvig i Danmarks rige, ved 
magister Lars, kannik ved samme kirke, dags dato har ladet indbetale 
17 guldfloriner til det apostoliske kammer som en del af sit servitium 
commune1), som han skyldte vor herre pavens kammer, og desuden tre 
guldfloriner som en del af de fire servitier til samme vor herres hus
stand og tjenerskab2), idet nævnte kammers klerke modtog beløbet på 
samme husstands og tjenerskabs vegne. Herfor blev han erklæret fri. 
Men efter at have forstået vægten af de tynger, som på denne biskops 
vegne blev forklaret for os, hvilke tynger gjorde og sandsynligvis stadig 
gør denne ude af stand til at betale resten af nævnte servitier, som han 
allerede for længst af egen drift og frivilligt har forpligtet sig til at betale 
under trussel om bestemte straffe og domme og til bestemte terminer, 
har vi med den myndighed, der er overladt os i denne sag, ladet termi
nen udskyde til førstkommende påskedag, dog således at hvis han ikke 
til nævnte for ham udskudte termin gør fyldest i denne sag, er han 
hjemfaldet til fornævnte straffe og domme, som han før skulde ifalde. 
Ellers har vi besluttet at erklære denne biskop for fri at være. Til vid
nesbyrd om alt dette har vi ladet dette brev udstede og ladet vort kam
mers segl vedhænge til bekræftelse. Givet i Montefiascone den 17. juli i 
året (13)68.

1) jf. DRB. 2. rk. IV nr. 305 note 2. — 2) jf. DRB. 2. rk. IV nr. 305 note 3.

1368. 25. juli. Falsterbo. 191
Kong Albrecht aj Sverige stadfÆster sin fader hertug Albrecht 2. af Mecklen

burgs traktat med slæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald af 
1368 13. februar.

Original i Lübeckarkivet.
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Vi Albrecht, af Guds nåde de Sveers og Goters konge og herre over 
landet Skåne, erkender og bevidner offentligt med dette brev, at vi 
efter rådslagning med vore bisper og med vort råd og med deres fulde 

samtykke havde givet de hæderværdige fyrster hertug Albrecht af 
Mecklenburg, vor kære fader, og hans sønner, vore kære brødre Henrik 
og Magnus, fuldmagt til at forhandle den dagtingning, som herefter 
skrevet står, med stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og 
Greifswald og med de andre søstæder, som er deres hjælpere i dette an
liggende, på vore og vort riges vegne og også på deres egne vegne, såle
des at vi både for vort og for vore arvingers og efterkommeres vedkom
mende vil overholde det varigt og fast. Dagtingningen lyder ord for ord 
således: Vi Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg {o.s.v. = nr. 
140). Og eftersom vi fornævnte kong Albrecht har givet vor fornævnte 
fader og vore brødre fuldmagt til alle de foran skrevne forhandlinger, og 
de på vore vegne og på vort bud har forhandlet om og afsluttet hele den 
foran skrevne dagtingning, så stadfæster vi med dette brev alle de foran 
skrevne punkter og artikler både for os og for alle vore arvinger og 
efterkommere og på vort rige Sveriges vegne og antager dem så ubetin
get, som om vi sammen med alle vort rige Sveriges bisper og med alle 
vore rådgivere havde dagtinget dem i nærværelse af vore fornævnte 
fader og brødre og de fornævnte stæder, og vi skal stedse og fast over
holde den i fuld udstrækning. Til vidnesbyrd herom har vi med vore 
efternævnte rådgivere hængt vort segl under dette brev. Fremdeles vi 
Karl Ulfsson af Tofta, Tue Galen, Karl Ulfsson af Ulfåsa, Anders Ja
kobsen, Erik Karlsson, riddere, Arvid Gustavsson, Hasse Tueson og 
Finvid Finvidsson, væbnere, bevidner, at vi har været med ved denne 
omtalte dagtingning, og at denne overenskomst er os vitterlig. Og til 
vidnesbyrd derom har vi hængt vore segl sammen med vor fornævnte 
herre kong Albrechts segl under dette brev, som er givet i Falsterbo i 
det Herrens år 1368 på den hellige apostel St. Jakobs dag.

192 1368. 25. juli. Falsterbo.
Kong Albrecht af Sverige giver hansestæderne privilegier i Danmark og på Skå- 

nemarkederne.
Original i Lübeckarkivet.
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Vi Albrecht, af Guds nåde de Sveers og Goters konge og herre over 
landet Skåne, erkender og bevidner offentligt med dette brev, at vi 
på vore og alle vore arvingers og efterkommeres vegne med velberåd hu 

efter rådslagning med vore bisper og med vort råd og med deres sam
tykke har givet og overladt og med dette brev giver og overlader disse 
efterskrevne friheder — at besidde og have til evig tid og til deres brug 
— til disse efterskrevne forstandige mænd, nemlig til rådmændene, bor
gerne og hele borgerskabet i disse herefter nævnte stæder Lübeck, Ro
stock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, 
Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg, Braunsberg og alle dem, 
som bor under den herre højmesteren af Preussen, endvidere Riga, Dor
pat, Reval, Pernau og alle dem, som er bosat under mesteren af Liv
land, endvidere Köln, Dortmund, Soest, Münster, Osnabrück, Braun
schweig, Magdeburg, Hildesheim, Hannover, Lüneburg, Bremen, Sta
de, Hamburg og Kiel, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Deventer, Zutphen, 
Eiburg og til alle dem, som er vore og de fornævnte stæders hjælpere i 
denne krig, som vi og disse fornævnte stæder nu har med vore fjender, 
og til alle dem, som er i den tyske Hanse. <i> For det første, at deres 
borgere, købmænd og tyende kan søge til riget Danmark og til landet 
Skåne, når vi eller vore mænd inden for den tid, hvor vi forbliver i det 
forbund med de fornævnte stæder, som vi nu har med dem, bemægtiger 
os det fornævnte rige og land; og at de til lands og til vands må rejse og 
drage til alle egne med deres gods og købmandsskab uden nogen hind
ring i brugen af det, de har, og udøve deres købmandsskab. <2> End
videre skal de allesammen for evigt have kysten i Danmarks rige og 
landet Skåne fri for alt skibbrudent gods, enten det hedder vrag eller 
strandingsgods eller hvad det hedder, på følgende vis: Hvis nogen fra 
disse fornævnte stæder eller deres hjælpere lider skibbrud noget sted i 
dette fornævnte rige eller land, eller hvis deres skibbrudne gods, vrag 
eller hvordan det kaldes, driver eller kommer til noget sted i det for
nævnte rige eller land, må de selv bjærge eller lade det gods bjærge ved 
andres hjælp og uden hindring råde over det efter deres forgodtbefin
dende. Og skulde de have behov for arbejdsfolk, kan de fæste dem, hvor 
de kan få dem, for egne penge uden at begå retsbrud eller uden at der 
lægges hindringer i vejen. Og det skal ikke være gjort imod os eller vore 
fogeder. Hvis sligt skibbrudent gods bliver slået mod eller driver ind på 
dette fornævnte riges og lands kyster, og hvis folkene er druknet eller
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omkommet, skal den nærmeste foged eller den, der har magten der, 
lade det gods bjærge. Og hvad der bliver bjærget af det, skal han med 
retskafne mænds vidende lade bringe til den nærmeste kirke og lade op
tegne, hvad der findes af gods, og han skal i troskab opbevare det for 
arvingerne eller for dem, som med rette kan kræve det, hvis de inden år 
og dag kan hidbringe bevis ved brev fra deres stad, hvor de er borgere, 
at de er de rette arvinger til samme gods, eller at de med rette kan kræ
ve det; til dem skal man frit overdrage det og give arbejdsfolkene den 
rette løn. Og er det så, at nogen i dette fornævnte rige eller land på uret 
vis tilvender sig sådant skibbrudent gods, skal man idømme højeste 
straf herfor, og man skal give godset til den, som har ret til det. <3> 
Fremdeles så kan de foran skrevne stæder indsætte deres egne fogeder 
på deres fed i Skanør og Falsterbo, og der, hvor det er dem belejligt i 
hele landet Skåne. Og fogederne må dømme over dem, som ligger sam
men med dem på feddene; og endvidere over alle deres borgere og 
tyende, hvor de end ligger, og dømme i alle retssager og lovovertrædel
ser, undtagen i de retssager eller lovovertrædelser, som efter lybsk ret 
går på hånd eller hals. <4> Fremdeles så må de ligge sammen med 
dem på feddene, som de giver lov dertil blandt dem, som fra gammel tid 
har ligget sammen med dem. <5> Fremdeles skal man ikke stævne — 
hvad der hedder »kalde« i dansk ret — for dansk domstol. Men vil man 
anklage nogen, skal man anklage ham for hans tyske foged efter sin 
stads ret. <6> Og vil man anklage nogen for falsk beskyldning, skal 
man anklage ham for hans tyske foged; han skal dømme ham efter sin 
stads ret. <7> Fremdeles må de på deres fedområde have egne kroer 
og må tappe i dem mjød, vin og øl, og de er ikke afgiftspligtige heraf. 
<8> Fremdeles hvis nogen stads fed er blevet ulovligt bebygget, og en 
stad kan bevise det med breve eller ved deres ældste borgere, som kom
mer til landet, skal man nedbryde den bygning. Hvis man ikke godvilligt 
vil nedbryde den, så må fogeden, på hvis fed den ligger, eller hans borge
re nedbryde den uden at begå retsbrud. Ligeledes skal deres fed have og 
beholde deres skel, som de altid har været, og de kan bevise med breve 
eller ved deres ældste borgere, som kommer til landet. <9> Fremdeles 
må de allesammen på deres fed sælge klæde og sækkelærred i lagen1) 
eller i reb2) eller i rester uden retsbrud. <io> Fremdeles må de i klæ
deboderne skære klæde og sækkelærred i alen og er ikke afgiftspligtige 
heraf. <ii> Fremdeles må skomagerne, kræmmerne og slagterne og
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alle slags håndværkere udøve deres handel og deres håndværk og er 
ikke afgiftspligtige heraf. <i2> Fremdeles må alle de foran skrevne 
købmænd have egne skuder og fiskere i Skåne og må benytte dem og 
fiske efter deres eget forgodtbefindende; og de skal herfor give en halv 
mark skånsk for enhver skude og ikke mere, så længe de vil være der. 
<I3> Fremdeles må alle købmændene have egne vogne der og skal 
give en halv mark skånsk af' enhver vogn og ikke mere, så længe de er i 
Skanør og Falsterbo og for i sikkerhed at kunne benyttte deres køretøj. 
<I4> Fremdeles, hvis nogen vogn vælter og volder skade, må man til
bageholde den vogn sammen med hestene og godset, indtil købmanden 
har fået erstatning for den skade. <i5> Fremdeles skal man af så 
meget klæde og vin, som fire heste kan trække, give en halv mark 
skånsk til den, som bliver sat til at køre det. Hvis den, der kører med 
godset, forvolder skade på det, skal han erstatte købmanden den skade. 
Hvad to heste kan trække, det må enhver transportere, som han bedst 
kan. <i6> Fremdeles så må enhver købmand lade ind- og udskibe, når 
han vil, hvis det er ved dag. <iy> Endvidere må enhver købmand 
bære sine våben indtil sit herberg, når han kommer i land, ligeledes når 
han igen går til skibet, uden at begå retsbrud. Hvis han begår retsbrud 
ved, at han bærer sine våben derudover, skal han bøde det med een 
mark skånsk. <i8> Fremdeles må enhver købmand losse fra bord til 
bord, fra det ene skib til det andet i det foran skrevne riges og lands 
havne uden retsbrud. <ig> Fremdeles så må de have egne pramme og 
lægterskuder og skal give en halv mark skånsk af prammen og af 
skuden 2 øre; dermed må de ind- og udføre, når det er dem belejligt. 
<2O> Fremdeles skal ingen bøde for en anden, men den som forser sig, 
skal bøde for sig selv; ingen skal ej heller betale for en anden. <2i> Ej 
heller skal nogen erlægge torveørtug. <22> Ej heller skal nogen svend 
underslå eller forvirke sin herres gods. <23> Fremdeles hvis en køb
mand fører gods indenlands fra det ene marked til det andet, skal der 
ikke deraf gives told. <24> Fremdeles skal kongens ny mønt ikke udgå 
før otte dage før St. Mikkelsdag. Og enhver købmand skal købe med 
kongens mønt. Hvis nogen forbryder sig herimod og gribes heri på fersk 
gerning, skal han bøde for det med fem mark skånsk. <25> Endvidere 
skal bondemarkedet, som holdes i Falsterbo, holdes på det stralsundske 
fed, hvor det altid har været holdt, og intet andet sted. <26> Fremde
les er dette tolden, som skal gives af al slags gods: For det første af sild
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indenlands 20 skånske penning af læsten. Den sild, som man fragter 
gennem Øresund »vmme lånt«3), er ikke toldpligtig, men skibet, i hvil
ket man fragter silden, skal give 11 skiling minus 4 grot i told; dermed 
er silden fri. Af en læst salt, (der udføres) fra landet (Skåne), 20 pen
ning skånsk i told. Ti stykker oksehuder eller kohuder 10 skånske pen
ning. Et pund flæsk 10 skånske penning. En tønde oksekød 2 penning 
skånsk. En tønde smør 10 penning skånsk i told. For et levende stykke 
hornkvæg, som man vil føre over havet, 10 skånske penning. En 
»schimmese«4) 20 skånske penning i told. En hest, som er købt for over 
20 mark i told 2 øre. Den hest, som er købt for under 20 mark, 2 ørtug. 
Et stykke klæde på 20 lagen eller derover skal give to øre i told. Et styk
ke klæde under 20 lagen 1 øre i told. <2?> Fremdeles skal alle de tyske 
købmænd, som har egen jord i Skanør og Falsterbo, bruge den frit og 
uhindret. <28> Fremdeles hvis nogen dør i det fornævnte rige og land, 
så kan deres tyske foged eller den, som er mest formående hos dem, 
overgive den døde mands gods til de rette arvtagere; eller hvis der ikke 
er nogen arvtagere til stede, så kan han føre det til hjemlandet og over
give det til dem, som har ret til det. <2g> Fremdeles skal dette brev 
ikke være til hindring for alle deres andre breve og friheder, som de har 
fået fra konger; disse skal de nyde. Og alle disse foran skrevne friheder 
skal vare til evig tid. Og til vidnesbyrd om alle foran skrevne artikler 
har vi fornævnte kong Albrecht med samtykke fra vort riges råder 
hængt vort segl med vore efterskrevne rådgiveres segl under dette brev. 
Fremdeles vi Karl Ulfsson af Tofta, Tue Galen, Karl Ulfsson af Ulfåsa, 
Anders Jakobsen, Erik Karlsson, riddere, Arvid Gustavsson, Hasse 
Tueson og Finvid Finvidsson, væbnere, bevidner, at vi har været med 
ved denne omtalte dagtingning, og at denne overenskomst er os vitter
lig. Og til vidnesbyrd derom har vi hængt vore segl sammen med vor 
fornævnte herre kong Albrechts segl under dette brev, som er givet i 
Falsterbo i det Herrens år 1368 på den hellige apostel St. Jakobs dag.

1) jf. nr. 160 note 1. — 2) jf. nr. 160 note 2. — 3) d.v.s. omkring Skagen. — 4) jf. nr. 
160 note 4.

193 1368. 25. juli. Falsterbo.
Kong Albrecht af Sverige giver Stavern og Hindeloopen privilegier i Danmark 

og på Skånemarkederne.
Vidisse i Leeuwarden.

Teksten er bortset fra adressen den samme som i nr. 192.
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1368. 25. juli. Falsterbo. 194
Kong Albrecht af Sverige giver Amsterdam, Enkhuizen og Wieringen privilegier 

i Danmark og på Skånemarkedeme.
Original i Amsterdam.

Teksten er bortset fra adressen den samme som i nr. 192.

1368. 25. juli. Falsterbo. 195
Kong Albrecht af Sverige giver til ære for fru Mechtild af Falkenburg og Voor- 

ne, borggrevinde af Zeeland, staden Briel og landet Voorne privilegier i Danmark 
og på Skånemarkedeme.

Original i Briel.

Teksten er bortset fra adressen den samme som i nr. 192.

1368. 25. juli. Falsterbo. 196
Kong Albrecht af Sverige giver Harderwijk privilegier i Danmark og på Skåne- 

markederne.
Original i Harderwijk.

Teksten er bortset fra adressen den samme som i nr. 192.

1368. 25. juli. Falsterbo. 197
Kong Albrecht af Sverige giver Kampen privilegier i Danmark og på Skåne- 

markederne.
Afskrift i Kampen.

Teksten er bortset fra adressen den samme som i nr. 192.

1368. 25. juli. Falsterbo. 198
Kong Albrecht af Sverige giver staden Zierikzee og dens hjælpere i Zeeland pri

vilegier i Danmark og på Skånemarkedeme.
Original 1 Zierikgee.

Teksten er bortset fra adressen den samme som i nr. 192.

3. rk. 8. bd. — 11
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199 1368. 25. juli. Falsterbo. 199
Kong Albrecht af Sverige giver de preussiske stader, hvoriblandt Kulm, Thorn. 

Elbing, Königsberg, Danzig og Braunsberg, et fed i FPlsterbo samt friheder på 
Skånemarkederne.

Afskrifter i Danzig og Königsbergarkivet (p.t. Döttingen).

Vi Albrecht, af Guds nåde de Sveers og Goters konge og herre over 
landet Skåne, erkender og bevidner offentligt med dette brev, at vi 
på vore og alle vore arvingers og efterkommeres vegne med velberåd hu 

efter rådslagning med vore bisper og vore tro rådgivere formedelst ven
skab og gunst har givet og overladt de vise og forstandige mænd, råd- 
mændene, borgerne og samfundet i de herefter skrevne stæder, nemlig 
Kulm, Thorn, Elbing, Königsberg, Danzig og Braunsberg og alle dem, 
som er bosiddende under den hæderværdige herre højmesteren af Preus
sen, og alle deres efterkommere, <i> et særligt fed i vort land foran 
borgen i Falsterbo, som vi gennem vore tjenere og fogeder har ladet 
dem anvise og overdrage, og som er beliggende ved stranden mellem 
det lybske fed og de danske boder. Længden af feddet skal være på og 
indeholde 66 roder — roden 16 fod lang — og bredden 36 roder. <2> 
Og dette fed skal disse fornævnte retskafne mænd til evig tid uanfægtet 
sidde inde med til deres brug og have og beholde lig så frit og lige så 
fuldkomment, med al den domsmyndighed og lov og alle de rettigheder, 
som de fra Lübeck eller nogen stad i videst omfang har i Skåne; og de 
må indsætte deres egen foged på feddet, og han må dømme over alle 
dem, som ligger sammen med dem på deres fed og over alle deres bor
gere og alt deres tyende. <3> Fremdeles må der hos dem på deres fed 
ligge, hvem de giver tilladelse hertil. <4> Fremdeles skal man ikke 
stævne — hvad der hedder »kalde« i dansk ret — nogen for dansk 
domstol. Vil man anklage nogen, skal man anklage ham for hans tyske 
foged. Han skal dømme ham efter sin stads ret. Ligeledes hvis nogen 
rejser anklage mod en anden for falske beskyldninger, skal han anklage 
ham for deres tyske foged. <5> Fremdeles må de på deres fed have 
egne kroer, og i dem må de tappe og lade tappe vin, mjød og øl og alle 
gode drikke, og herfor er de ikke afgiftspligtige. <6> Fremdeles må de 
allesammen på deres fed sælge klæde og lærred i lagen eller i reb eller i 
stykker uden at begå retsbrud; og de må desuden have egne skuder og 
egne fiskere og må bruge dem og lade fiske efter eget forgodtbefindende;
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og af enhver skude skal der gives en halv mark skånsk, så længe man er 
i landet, og deres køretøjer må de ukæret benytte. <7> Fremdeles, hvis 
en vogn vælter og volder skade, må man tilbageholde den vogn sammen 
med hestene og godset, indtil købmanden har fået erstatning for den 
skade. <8> Endvidere må enhver købmand lade og losse, hvis det sker 
ved dag. <g> Fremdeles må de have deres egne pramme og lægter
skuder til udlosning, og af prammen skal de give en halv mark skånsk, 
af skuden to øre; dermed må de sejle til og fra, når det er dem belejligt. 
<io> Fremdeles må enhver købmand have sin egen vogn og skal heraf 
give en halv mark skånsk og ikke mere. <ii> Fremdeles hvis nogen 
dør i landet, så kan den tyske foged eller den, som er den mest formå
ende der, overgive den døde mands gods til de rette arvtagere. Eller 
hvis der ikke er nogen arvtagere til stede, så kan han føre godset til 
hjemlandet og overgive det til dem, der har ret til det. <i2> Fremdeles 
skal grumkarlene bo ti roder fra deres fed. Og disse fornævnte friheder, 
således som de står optegnet foran, skal disse foran nævnte folk fra Preus
sen og alle deres efterkommere uden hindring sidde inde med til evig 
tid. Fil fuld vitterlighed for alt dette har vi fornævnte kong Albrecht af 
Sverige med vort råds vidende ladet hænge vort segl under dette brev, 
som er givet og skrevet i det Herrens år 1368 på den hellige apostel St. 
Jakobs dag.

1368. 25. juli. Falsterbo. 200
Kong Albrecht af Sverige stadfæster Kampens besiddelse af et fed i Skanør. 
Original i Kampenarkivet.

V i Albrecht, af Guds nåde de Sveers og Goters konge og herre over 
landet Skåne, erkender og bevidner offentligt med dette brev, at vi 
på vore og alle vore arvingers og vore efterkommeres vegne med velbe- 

råd hu efter rådslagning med vore bisper og vore tro rådgivere har til
stået de forstandige mænd, magistraterne og rådsherrerne i staden 
Kampen og alle deres borgere og deres tjenere uindskrænket, frit og 
uanfægtet at besidde deres fed, som de har på vort område foran Skan
ør, således som de gennem mange år har besiddet det. Og det samme 
fed skal strække sig fra øst til vest og fra syd til nord, som deres kors 
altid har plejet at vise det, og det skal strække sig ud fra det øverste
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kors i dets bredde indtil Hul, dog sådan at alle veje skal forblive frie, 
som de har været det fra gammel tid. Og dette fed skal de fornævnte 
borgere fra Kampen, de nulevende og alle deres efterkommere, uind
skrænket og frit besidde til evig tid med alle dets friheder og al dets lov 
og med alle dets rettigheder og i hele dets længde og bredde, således 
som foran skrevet står. Og til vidnesbyrd derom har vi givet dette brev, 
beseglet med vort segl og givet i Falsterbo i det Herrens år 1368 på den 
hellige apostel St. Jakobs dag.

201 1368. 25. juli. Falsterbo.
Kong Albrecht aj Sverige giver staden Amsterdam et fed i Skanør med samme 

rettigheder som Kampen.
Original i Amsterdam.

Vi Albrecht, af Guds nåde de Sveers og Goters konge og herre over 
landet Skåne, erkender og bevidner offentligt med dette brev, at vi 
på vore og vore arvingers og efterkommeres vegne med velberåd hu 

efter rådslagning med vore bisper og vore tro rådgivere har givet og 
overladt for deres tjenestes skyld og med dette brev giver og overlader 
de forstandige mænd, magistraterne og rådsherrerne i staden Amster
dam og deres borgere og alle deres efterkommere et fed på vor mark i 
Skanør, som vi med vore embedsmænd har ladet anvise og opladt til 
dem. Dette fed, der fra øst til vest og fra syd til nord ligger inden for sit 
markeskel, skal de fra nu af til evig tid besidde og beholde til deres brug 
og i frihed lige så frit og lige så fuldkomment med hensyn til al doms
myndighed, al lov, alle friheder og rettigheder, som de fra Kampen 
allerfriest og allermest fuldkomment besidder deres fed, som de har på 
samme mark. Og alle de, hvem de foran skrevne mænd fra Amsterdam 
lader ligge sammen med sig på det fornævnte fed, skal pådømmes af 
fogeden fra Amsterdam og nyde alle friheder og rettigheder efter deres 
stadsret på samme måde som de, der ligger sammen med dem fra 
Kampen på Kampens fed, skal stå fogeden fra Kampen til rette efter 
Kampens ret, og ligesom de der nyder Kampens friheder og rettighe
der. Og de må færdes med vogne eller med heste eller til fods, eller 
hvordan det passer dem, mellem feddet og vandet, frem og tilbage, for
udsat at de ikke dermed forulemper andre fed. Og alle disse friheder
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skal de og deres efterkommere have og beholde til evige tider. Og til 
vidnesbyrd om alt det foran skrevne er vort segl hængt under dette 
brev, som er givet i Falsterbo i det Herrens år 1368 på den hellige apo
stel St. Jakobs dag.

1368. 25. juli. Falsterbo. 202
Kong Albrecht aj Sverige giver staden Briel et Jed i Skanør med samme rettig

heder som Kampen.
Original i Briel.

Teksten er nmtatis mutandis identisk med nr. 201.

1368. 25. juli. Falsterbo. 203
Kong Albrecht af Sverige giver staden Zierikzee og dens hjælpere i Zeeland et 

Jed i Skanør med samme rettigheder som Kampen.
Original i Zierikzee.

Teksten er nnitatis mutandis identisk med nr. 201.

1368. 25. juli. Falsterbo. 204
Kong Albrecht aj Sverige giver staden Elburg et Jed ved Falsterbo med samme 

rettigheder som Lübeck.
Original i Arnhemarkivet.

Vi Albrecht, af Guds nåde de Sveers og Goters konge og herre over 
landet Skåne, erkender og bevidner offentligt med dette brev, at vi 
på vore og alle vore arvingers og efterkommeres vegne efter rådslagning 

med vore bisper og vore tro rådgivere har givet og overladt for deres 
tjenestes skyld og med dette brev giver og overlader til de forstandige 
mænd magistraterne og rådsherrerne i staden Elburg og deres borgere 
og alle deres efterkommere et særskilt fed på vort område foran borgen i 
Falsterbo, og vi overlader dem det i to marker. Den ene mark er halv
delen af det fed foran borgen i Skanør, hvor Flamlændingene plejer at 
ligge. Det andet grundstykke støder op til Hertzogenboschfeddet. Dette 
foran omtalte fed har vi ladet dem udvise og overdrage gennem vore
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tjenere og fogeder, som det ligger inden for det skel fra øst til vest og fra 
syd til nord; de skal besidde og beholde det uindskrænket og frit fra nu 
af og til evig tid lige så frit og fuldkomment med hensyn til al doms
myndighed, al lov, med alle rettigheder og friheder, som de Ira Lübeck 
allerfriest og allermest fuldkomment besidder deres led, som de har på 
samme mark. Og alle dem, som de foran skrevne mænd fra Elburg 
lader ligge sammen med sig på det fornævnte fed, skal pådømmes af fo
geden af Elburg og skal der nyde alle friheder og rettigheder efter deres 
stads ret på samme vis, som de, som ligger sammen med Lübeckerne 
på det lybske fed, står fogeden fra Lübeck til rette efter lybsk ret og der 
nyder Lübeckernes friheder og rettigheder. Og de må færdes med vogne 
eller med heste eller til fods eller hvordan det passer dem, mellem feddet 
og vandet, frem og tilbage, forudsat at de ikke forulemper andre fed 
dermed. Og alle disse friheder skal de og deres efterkommere have og 
beholde til evig tid, og til vidnesbyrd om alt dette foran skrevne er vort 
segl hængt under dette brev, som er givet i Ealsterbo i det Herrens år 
1368 på den hellige St. Jakobs dag.

205 1368. 25. juli — 10. august. Lübeck.
Jens Pedersen og Jens Henzesen. borgere i København, erklærer over for rådet i 

Lübeck at være blevet Jyldestgjort for gods, der var blevet taget ved Saltholm.
Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

an skal vide, at Jens Pedersen og Jens Henzesen, borgere i Kø
benhavn, der medfører et åbent brev på papir fra byen Malmø i 

landet Skåne om bemyndigelse til at indkræve og oppebære det, der 
fremgår af det følgende, gav møde for rådet og erkendte, at de har modta
get og til fulde oppebåret fuld godtgørelse og betaling for alt det gods, der 
ved en given lejlighed blev overtaget i farvandet Øresund ved øen Salt
holm, af Nicolaus Wittenborg og Eler Kummerfeld sammen med alle de
res fæller, og som tilhørte Henrik Møller, Peder Rask, Niels Bunge, 
Johan v. Lübeck, Didtik Dudesen og Lydeke og fru Gertrud, Peder 
Jyde, Oluf Hoved, Morten Degn, Peder Wasche, Helmik Hasse samt 
Bent Basse, Lytbert og Nicolaus v. Besten og Henneke Møller og Ber
told Recklinghausen, (og de har modtaget det) til alle og altsammen til 
rådighed og brug for samme, idet de erklærede nævnte Nicolaus Wit-
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tenborg og Eler Kummerfeld og alle deres medskyldige for aldeles kvit 
og fri fra enhver fornyet påmindelse eller krav med hensyn til dette gods 
og for tiltalen mod dem. Desuden lovede fornævnte Jens Pedersen og 
Jens Henzesen som sande og gode forlovere, at der ikke skal påfølge 
nogen påmindelse angående det fornævnte gennem alle de fornævnte 
eller andre, hvem det vedkommer eller i fremtiden kan vedkomme.

i) siden i håndskriftet er udateret, men forrige side har øverst / det Herrens år 1368 
Jakobs dag og den efterfølgende Laurentius' dag.

1368. 30. juli. Aggarp. 206
Kong Albrecht af Sverige og landet Skånes herre tager biskop Konrad af Øsel, 

hans kirke, kanniker og vasaller under sin beskyttelse og giver ham ret til køb og 
salg overalt i sit rige. — Givet i vor lejr ved kirken Aggarp i Skåne i det Herrens år 
1368, 30. juli.

AJskrift i Konigsbergarkivet.

1368. (EfteiJ 30. juli. Rostock. 207
Reces af hansedagen i Rostock.
Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1368 søndagen næst efter St. Jakobs dag samledes 
rådsudsendingene fra nedenforanførte stæder i Rostock, nemlig fra 
Lübeck Jakob Pleskow og Segebod Crispin, fra Stralsund Bertram 

Wulflam og Nicolaus Rokut, fra Wismar Herman Kröpelin og Peter 
Strömekendorp, fra Rostock Arnold Kröpelin, Lambert Witte, Johan v. 
Kyritz og Everhard Beseler, og de bestemte:

<i> Først, at de fra Rostock i stædernes navn skal sende brev til 
dem fra Kolberg og Stargard gående ud på, at de nu skal tilskrive dem 
fra Stralsund om deres planer med hensyn til forsvarsforbundet og om 
den modstand, der skal sættes ind mod de Danskes konge, således som 
det for nylig blev bestemt i Lübeck på St. Hans dag, thi nævnte stæder 
vil holde fast ved et sådant forbund, hvis de nævnte stæder, nemlig Kol
berg og Neu Stargard, vilde gøre det samme.

<2> Derefter skrev de fra Stettin, at de vil holde fast ved dette for
svarsforbund.
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<3> Fremdeles, at der skal sendes breve til høvedsmændene fra 
såvel de vendiske som de preussiske og de sydlige2) egne, at de med al 
mulig omhu og i troskab forestår styret, og enhver skal påbyde og befale 
sine landsmænd, at hverken salt eller tomme tønder må føres fra de 
egne og steder i Skåne, hvor man overenskomstmæssigt foretager ned- 
saltninger, til andre egne i Skåne eller i Danmark, for at der ikke skal 
finde andre nedsaltninger sted, og for at ikke vore fjender skal vinde 
styrke herved2).

<4> Fremdeles blev det tilstået dem fra Anklam, at de herrer råd- 
mænd fra Stralsund kan give dem tilladelse til at udføre salt fra disses 
stad til deres stad efter deres behov og ligeledes til at salte sild i de ven
diske egne, når blot de ved deres åbne brev har garanteret, at de ikke 
vil give det stædernes fjender i hånd. Men nævnte stæder vil gerne vise 
dem fra Anklam den gunst, at deres borgere i dette efterår kan ligge i 
Skåne og salte sild sammen med deres borgere.

<5-7> ........3)
<8> Fremdeles enedes de om, at den samme hjælp, som de yder her

tugen af Mecklenburg til at gøre modstand mod kongen, den samme vil 
de også yde hertug Bugislav og andre af deres venner i overensstemmel
se med den overenskomst, der blev sluttet St. Hans dag i Lübeck, såle
des som det indeholdes i den da affattede reces.

<9> ........ 3)
<io> Fremdeles kan de, der vil sejle til Skåne, udføre det gods, de 

vil, med undtagelse af humle, stål og jern, hvilket også skal oplyses for 
dem fra Greifswald, Stettin, Kolberg og Neu Stargard.

i) d.v.s. Nederlandene. — 2) jf. nr. 183 § 6. — 3) § 5 handler om afholdelse afen 
hansedag i Stralsund den 6. oktober, § 6 om Gollnows pundtold og § 7 om, at våben 
kun må udføres fra stæderne mod garanti om, at de ikke tilføres deres fjender. § 9 hand
ler om Lübecks rådighed over borgen Wittenburg.

208 1368. 31. juli.
Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med krigen mod 

Danmark.
Regnskabsnotits i Deventer arkivet.

Mandagen derefter1) til Didrik den Hoyer, Johan Haderslief og 
Johan ter Hurnen med Arent van Dummere, som skulde bringe
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hundrede moutons til vor stads lejetropper i Danmark: 18 skilling 8 
penninge. Fremdeles den samme dag til staden Zutphens sendemand, 
som bragte vor stad et brev fra vor stads lejetropper i Danmark og 
bragte et brev tilbage til dem, som drikkepenge: 2 pund 7 skilling 6 
penninge.

1) d.v.s. efter St. Jakobs dag.

1368. 1. august. Aggarp. 209
Kong Albrecht af Sverige og landet Skånes herre tager Gudhem kloster under sin 

beskyttelse. — Givet ved Aggarp kirke i det Herrens år 1368 den 1. august 
under vort sekret, der hængende er vedføjet dette brev.

Original i det svenske rigsarkiv.

[1368. Omkr. 10. august]. 210
Udkast til en rundskrivelse fra Lübeck, Stralsund eller Wismar til forskellige 

stader med anmodning om at bevæge de fyrster eller adelsmand, der agter at hjalpe 
kong Valdemar mod hansestaderne, til at undlade dette.

Afskrift på det kongelige bibliotek.

Efter hilsen.
Med dette brev bringer vi det til Eders kendskab, elskede mænd, 

at vi ved breve og indberetninger fra nogle venner har erfaret, at visse 
fyrster og velbyrdige har til hensigt at hjælpe og styrke Danmarks 
konges stilling, vor og hansekøbmandens fjende, over for os og vore hjæl
pere. Med dette brev har vi derfor ment med inderlige bønner på mest 
indtrængende måde at måtte bønfalde Eder, oprigtigt elskede og an
befalelsesværdige gode mænd, om, at hvis nogle fyrster eller velbyrdige 
mænd i Eders nabolag — eller muligvis Eders landsherrer, hvad vi dog 
ikke håber — virkelig skulde ville hjælpe nævnte konge af Danmark, at 
I da herefter under hensyntagen til retfærdighed og billighed og til han
sekøbmandens tarv med omhu beflitter Eder på med Eders forstandige 
kløgt at drage slige fyrster bort fra et sligt forehavende, såvidt I over
ensstemmelse med retfærdighed og billighed formår det, idet I redeligt 
belærer dem om, at de som nådige herrer for Guds og retfærdig-
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hedens skyld skal blive ved med at være vore befordrere og velyndere, 
eftersom vi, tvunget af nødvendigheden — det bevidne Gud — arbejder 
og kæmper mod nævnte konge af Danmark for vor og vore borgeres 
samt alle købmænds ret, han, som mindre retfærdigt ved utallige uret
færdigheder og voldshandlinger har forset sig mod os og hansekøbman- 
den. Svar o.s.v. Givet o.s.v.

Ved rådmændene o.s.v.

211 1368. (Efterj 10. august. Wismar.
Reces af hansedagen i Wismar.
Ajskrift på det kongelige bibliotek.

Idet Herrens år 1368 på martyren St. Laurentius’ dag samledes råds
udsendingene fra nedenfor anførte stæder, nemlig fra Lubeck de her
rer Jakob Pleskow og Segebod Grispin, fra Rostock Arnold Kröpelin og 

Johan Nachtraven, fra Stralsund Bertram Wulflam og Didrik Crude- 
ner, fra Wismar Andreas Bukow, Folmer Levetzow, Markvard Becker, 
Didrik v. Rampe, Herman Kröpelin og Didrik Mönnik, i Wismar og 
vedtog det nedenforanførte:

<i> Først blev det overdraget herr Johan Nachtraven, at denne 
skulde forhandle med og udvirke hos de fornævnte stæders høveds- 
mænd, der nu er i krigsfærden, at disse skal ordne det således, at de, til 
hvem befæstningerne og borgene i landet Skåne nu er overdraget, skal 
holde og vogte dem fra nu af og til St. Mortens dag under iagttagelse af 
bedst mulige forsvarsforanstaltninger. I den mellemliggende tid vil de 
på den hansedag, der i nær fremtid skal holdes i Stralsund, overveje og 
forhandle om indsættelse eller udnævnelse af andre høvedsmænd i eller 
på de fornævnte befæstninger og borge, hvis måske de, hvem de for
nævnte befæstninger og borge nu er overdraget, ikke længere vil have 
dem i deres forsvar.

<2> Fremdeles angående den dagtingning, der skal holdes med kon
gen af Norge i Øresund, således som de fornævnte rådmænd har forstå
et af fornævnte herr Johan Nachtraven og ligeledes af breve, der er 
sendt dem i den sag, da behagede det dem, at de høvedsmænd, der nu 
er i krigsfærden, skal sende udsendinge til den dagtingning; og hvis de
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da måske ikke kan eller ikke vil kunne føre forhandlingerne til et ven
skabeligt forlig, da skal de forsonligt stræbe efter i det mindste at træffe 
en aftale om våbenstilstand og lejde med fornævnte konge for en be
stemt tid; og hansestædernes tab og de ejendele og friheder, som hanse- 
købmændene vides at have i Norges rige, skal fastlægges skriftligt 
under fornævnte dagtingning. Og hvis der bliver aftalt og forhandlet en 
våbenstilstand og et lejde, da skal de, der bliver udsendt til fornævnte 
dagtingning af høvedsmændene, udtage gode og troværdige mænd som 
forlovere for denne våbentilstand og dette lejde, og altid sådan, at flest er 
nordmænd. Ligeledes, at de, som bliver sendt til fornævnte dagtingnin- 
ger, altid skal fremføre i klagemål og ord ........nemlig, at nævnte 
konge indgik forbund med stæderne mod kongen af Danmark, og at 
han aldeles ikke overholdt det, som han lovede dem, hvorfor de også led 
et stort tab, og at han senere for de tab har overgivet dem borgen Borg
holm, men at den borg alligevel senere træsk blev afstået af nævnte 
konge og hans folk, på folkesproget »ouele afghink«. Og senere har 
nævnte konge og hans folk ligeledes mangfoldige gange skadet og forset 
sig mod stædernes borgere og hansekøbmanden.

<3> Fremdeles skal Lübeckerne sende en kopi af fornævnte overens
komst2) til de fornævnte dagtingninger.

<4> Fremdeles er det deres vilje, at nedsaltningen af sild skal foregå, 
således som det for nylig blev forhandlet i Lübeck3).

<5> Fremdeles skal de herrer rådmænd fra Lübeck og Wismar sen
de en rådmand og en skriver til Skanør, og de herrer rådmænd fra 
Stralsund skal ligeledes sende en rådmand og en skriver til Falsterbo; 
og hvis det kan ske i fred og venskab, da skal en af disse rådmænd med 
sin skriver være i Skanør og den anden med sin i Falsterbo. Og hvis det 
ikke lader sig gøre, da skal en af skriverne forblive i Falsterbo og begge 
rådmænd med den anden skriver være i Skanør.

<6> Fremdeles at ingen, der er taget til fange af kongens tjenere, 
skal træffe aftale om løsepenge i øl, mel, humle, stål, jern eller salt eller 
i andre mulige varer, med hvilke stædernes fjender eller uvenner vil 
kunne vinde i styrke.

<7> Fremdeles behagede det dem og bestemte de, at de fornævntes 
høvedsmænd sammen med dem fra Preussen og fra Zuiderzee skal drøf
te i fællesskab at indsætte visse personer til at oppebære pundtolden, 
eftersom det angår dem lige så vel som de vendiske stæder.
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<8> Fremdeles skal enhver rådmand, der som fornævnt sendes til 
Skåne, have to tjenere, og enhver af skriverne een; og de skal dække 
deres udgifter af tolden.

<9— "> .........4)
<I2> Fremdeles skal der sendes breve til nedenforanførte stæder. De 

fra Lübeck skal sende breve til Erfurt, Nordhausen, Braunschweig, 
Hannover, Hameln, Goslar, Halle, Hildesheim, Halberstadt, Eimbeck, 
Göttingen; rådmændene i Stralsund skal sende til disse stæder: Berlin, 
Pasewalk, Prenzlau, Brandenburg, Frankfurt, Breslau, Guben; de fra 
Wismar til disse: Magdeburg, Perleberg, Pritzwalk, Havelberg, Kyritz, 
Stendal, Gardelegen, Tangermünde, Salzwedel. Men ordlyden af for
nævnte brev er denne: Efter hilsen. Med dette brev (o.s.v. = nr. 210).

<13—14>.........5)
1) lakune i forlægget. — 2) af 1361 8. september, jf. DRB. III 6 nr. 80. — 3) jf. nr. 

183 § 9. — 4) § 9 handler om en forestående drøftelse af krigsknægtenes sold, § 10—1 1 
om forholdet til hertugen af Mecklenburg. — 5) § 13 handler om forholdet til de pom
merske hertuger og § 14 om, at der skal meddeles stæderne, at der er sluttet våben
stilstand med den norske konge indtil 1369 1. april.

212 1368. Efter 10. august1.
Tale van dem Brinke, der bor i Åhus, erkender overjor rådet i Lübeck at have 

modtaget de 30 mark, som hendes broder havde testamenteret hendes afdøde søn 
Henzeke.

Indjørelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Man skal vide, at Tale van dem Brinke, der bor i Åhus i Skåne, var 
til stede for rådet og ved bogen og erkendte, at hun havde mod

taget og i sin helhed oppebåret de 30 mark penge, som Henrik van dem 
Brinke i sit testamente overdrog hendes fromt afdøde søn Henzeke og 
hun erklærede samme testamentes eksekutorer fuldstændigt kvit og fri 
fra enhver påmindelse eller ethvert påkrav.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet.
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1368. 11. august. 213
Erik Nielsen, væbner, lover i tilfælde af sin død at skænke en årlig indtægt til 

prædikebrædrenes kirke i Lund for sin sjælemesse.
i. Skånebrevsfortegnelsen.

Gavebrev, udstedt af Erik Nielsen, væbner, til prædikebrødrenes 
kirke i Lund på en læst korn, lovlig og gængs, og en tønde smør, 

som ydedes af hans fire gårde i Reslöv, men den ene tønde smør skulde 
udredes af hans to gårdsparter i Sonnarp i Ask sogn. Givet på St. Tibur
tius’ dag 1368.

2. Indkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Forpligtelse udstedt af Erik Nielsen, væbner, til prædikebrødrene i 
Lund indeholdende, at såfremt han blev dræbt i landet Skåne, skulle 
der årligt til gengæld for afsyngelse af messer gives som gave et læs sæd 

af fire gårde i Reslöv og en tønde smør af hans to gårde i Sonnarp i Ask 
sogn. Givet 1368.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Forpligtelsesbrev af Erik Nielsen, væbner, givet prædikebrødrene i 
Lund om for en årlig sungen messe at ville give eet læs hø (!) af fire 
gårde i Reslöv og een tønde smør af hans to gårde i Sonnarp i Ask sogn. 

Givet 1368.

1368. 15. august. Nykøbing. 214
Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg slutter overenskomst med Henning Alders

torp om overgivelse af Nykøbing slot.
Original i Schwennarkivet (p.t. Göttingen).

Dette er den dagtingning, som er holdt mellem hertug Albrecht af 
Mecklenburg på den ene side og Henning Alderstorp, også kaldet 
Vndeer, væbner, på den anden side vedrørende borgen i Nykøbing, 

gående ud på, at herr Fikke Moltke af Divitz sammen med fornævnte 
Henning skal overtage den fornævnte borg; og de skal have lige mange
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mænd på borgen og skal gensidigt sværge, love, tilsikre og overholde en 
ret borgfred. Og hvis nogen vil angribe dem eller deres mænd eller bor
gen eller byen Nykøbing eller landet Falster eller landet Gedser, skal 
den ene under indsats af sin ære, sit liv og gods og med sine venner 
hjælpe den anden med at afvende og afværge det på tro og love uden no
gen argelist. Men hvis kong Valdemar af Danmark eller hans hjælpere 
mellem nu og førstkommende St. Mikkelsdag med magt fortrænger for
nævnte hertug Albrecht af Mecklenburg og alle hans hjælpere fra Dan
marks rige, så skal fornævnte Henning Alderstorp med fornævnte borg 
Nykøbing forblive hos fornævnte kong Valdemar, og så skal samme 
Henning skaffe den fornævnte herr Fikke og alle hans venner, som han 
har hos sig på borgen, skibe og skal forskaffe dem sikkerhed hos alle 
dem, der for fornævnte kong Valdemars og hans venners skyld vil gøre 
eller undlade at gøre noget, indtil de i sikkerhed kommer til fornævnte 
hertug Albrechts lande i Tyskland. Sker det, at kong Valdemar ikke 
gør sig krigsklar mellem nu og St. Mikkelsdag, som det er skrevet foran, 
så skal fornævnte Henning Alderstorp og alle hans venner uden nogen 
argelist eller udflugter, som kunde blive fornævnte hertug Albrecht til 
skade, ganske forlade fornævnte borg Nykøbing og alt, hvad der nu er 
på borgen, som tilhører kong Valdemar. Og samme borg og alt, hvad 
kong Valdemar nu har på den, skal så fornævnte herr Fikke Moltke 
uindskrænket og uantastet beholde som et pant på fornævnte hertug 
Albrecht og hans arvingers vegne. Og så skal fornævnte herr Fikke 
Moltke forskaffe fornævnte Henning Alderstorp og alle hans venner, 
som han har hos sig på fornævnte borg, skibe og skal sikre og beskærme 
dem med alt, hvad dem tilhører, mod hertug Albrecht og hans hjælpe
re, indtil de er kommet til deres eget. Og at man skal overholde disse 
artikler stadigt og fast, det har fornævnte hertug Albrecht og med ham 
Fikke Moltke, Didrik Sukow, Henning Knop, riddere, Lyder Liitzow og 
Nicolaus Smeker, væbnere, lovet. Og på den anden side har fornævnte 
Henning Alderstorp, og med ham hans broder Tideke Alderstorp, Hel- 
rik Beynvlet, Bertold Smalensee, Werner Broker og Henrik Zubbezow, 
væbnere, aflagt løfte på deres gode tro. Og til vidnesbyrd om alt dette, 
at de er forhandlet og afsluttet således, har vi fornævnte hertug Al
brecht og jeg fornævnte Henning Alderstorp hængt vore segl under 
dette brev, som er givet i Nykøbing i det Herrens år 1368 på Vor Frues 
dag, da man signer urterne.
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1368. 18. august. 215
Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter til brevskaber i forbindelse med 

krigen mod kongen af Danmark.
REgnskabsnotitser i Deventerarkivet.

A:

Fremdeles samme dag til et sendebud, som var kommet fra Danmark 
og havde medbragt et brev til vor stad fra vor stads lejetropper, som 
ligger dér: for hans udgifter i herberget og som drikkepenge 27 skilling 

6 penninge.

B:

Fredag efter Vor Frue Himmelfarts dag gaves til Didrik den Hoyer 
og Jan Pagemund, som var draget til Zutphen med besked til staden 
Zutphen angående krigen mod kongen af Danmark, 4 pund 15 skilling.

1368. 21. august. 216
Rådet 1 Hildesheim svarer hansestaderne, at de ikke kender til, at fyrster eller 

velbyrdige mænd i deres egn vil støtte kong Valdemar af Danmark mod staderne.
Afskrift i Hildesheim byarkiv.

Med hilsen tilforn i stedsevarende venskab, tjenstiver og ærbødig
hed og i ønsket om at være til behag.

Elskede venner. Af Eders brev, kære venner, har vi erfaret, at I ved 
meddelelser og breve fra nogle af Eders venner har fået kendskab til, at 
der findes fyrster og velbyrdige mænd, som har til hensigt at bistå kon
gen af Danmark, Eders og hansekøbmandens fjende, ved at yde ham 
hjælp og styrke hans stilling over for Eder og Eders hjælpere. Derfor 
har vi ladet svare Eder, kære venner og rosværdige og vise mænd, at vi 
ikke har kendskab til sådanne fyrster og velbyrdige mænd i vore egne og 
i vort område, som vil yde nævnte konge hjælp og styrke hans stilling 
over for Eder, og at vi, hvis vi erfarer, at der i vore egne og i vort om
råde findes sådanne fyrster og velbyrdige mænd, som vil binde sig til 
nævnte konge af Danmark, gerne vil drage dem bort fra et sådant for
sæt og i tro hengivenhed og med eftertryk tilskynde dem til i velvilje 
mod Eder at være Eders gunstige hjælpere og nådige velyndere, således
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som I skriver, og for så vidt vi efter ret og billighed formår det. Skrevet 
i det Herrens år 1368 mandagen før den hellige apostel Bartholomæus’ 
dag under vort sekret.

Rådmændene i staden Hildesheim.
Indføjet i foranstående brev1): Og hvis vi skulde erfare, at der er 

nogle fyrster eller velbyrdige mænd, som vil slutte sig til Danmarks 
konge imod Eder, skal vi beredvilligt meddele Eder det, kære venner.

1) tilføjelse af afskriveren.

1368. 24. august. 217
Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg erklærer, at de penge, som hertug 

Erik af Sachsen på kongen af Danmarks vegne deponerer i hans varetægt, altid vil 
være til disposition for kongen og hertug Erik.

Original i Hannover.

Vi Magnus, af Guds nåde hertug af Braunschweig og af Lüneburg, 
erkender med dette åbne brev for alle, som ser det eller hører det 
læse, at vi giver frit og sikkert lejde for alle de penge og for det gods, 

som vore kære fætter1) hertug Erik af Sachsen sender til vor borg eller 
vore borge på den måde, at vor foran skrevne kære fætter fra Sachsen 
og hans betroede mænd skal have rådighed og beføjelse til at gøre og 
undlade at gøre med det, hvad de vil, indtil det tidspunkt, hvor de får 
et sandt budskab, som de kan have tiltro til, fra vor herre kongen om, 
at vi over for ham har opfyldt overenskomsten om den tjeneste, som vi 
skal yde vor herre kongen af Danmark og vor fætter hertug Erik af 
Sachsen for de 15000 lødige mark, således som vor fætter markgreven af 
Meissen2) har aftalt mellem vor herre kongen af Danmark og os; da 
skal de overdrage os pengene og godset ubehæftet for alle byrder. Sker 
der fra vor side et aftalebrud med hensyn til den overenskomst og tjene
ste, idet vi ikke opfylder det, som vor fætter markgreven af Meissen har 
aftalt mellem vor herre kongen af Danmark og os, og det ikke er vor 
herre kongen af Danmarks vilje, at de overdrager os de penge og det 
gods, så skal de ukæret og uhindret af os og vore mænd og af dem, som 
af hensyn til vor vilje vil gøre eller undlade at gøre noget, føre det bort, 
hvorhen de vil, og gøre og undlade at gøre med det, hvad de træffer 
bestemmelse om. Endvidere hvis vor herre kongen af Danmark afgår
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ved døden, hvad Gud forbyde, så skal vi i troskab og i god vilje tjene 
vor kære fætter hertug Erik af Sachsen for 15000 lødige mark, således 
som vi skulde have tjent vor herre kongen af Danmark, uden udflugt og 
argelist. Alle de foran skrevne artikler lover vi i troskab at overholde 
varigt og ubrudt og har til vidnesbyrd og yderligere bekræftelse ladet 
vort segl med vort fulde vidende og gode vilje hænge under dette brev, 
og det er sket i det Herrens år 1368 på den hellige apostel St. Bartholo- 
mæus' dag.

1) teksten har om. — 2) jf. Tagil s. 342 note 33.

1368. 24. august. 218
Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med et møde om 

krigen i Danmark.
Regnskabsnotits i Deventer.

Torsdagen derefter på St. Bartholomæus’ dag er udgivet til Arent
Prop, som var løbet til Amsterdam, for at vore magistrater i sikker

hed kan komme did til det møde, som stæderne skal holde dér angåen
de krigen i Danmark: 27 skilling 6 penninge.

1368. 26. august. Horsens. 219
Rådmand og bymand i Horsens erkender at skylde Henrik Schonenberg og Peter 

Boke, borgere i Lübeck, 100 lødige mark jor deres brandskat.
Original i Lübeckarkivet.

Rådmænd og de øvrige indvånere i Horsens til alle, som ser dette 
» brev, hilsen evindelig med Gud.

Eder, forstandige mænd, gør vi vitterligt med dette brev, at vi eller 
de, som kommer efter os, skylder de hæderværdige mænd Henrik Schö
nenberg og Peter Boke, borgere i Lübeck, eller også deres rette arvinger 
hundrede lødige mark som en ret gæld for vor brandskat1), at betale 
næste St. Mortensdag, uden argelist, fuldt og helt, på følgende aftalte 
betingelser: Hvis vi ikke den nævnte dag betaler de foran skrevne pen
ge, så går vi ind på, at vi skal anses for at være retsløse i alle hansestæder 
indtil den dag, da de foran skrevne penge bliver betalt. Fremdeles hvis vi 
ikke betaler pengene på den fornævnte dag, forpligter vi os til at ville fri

3. rk. 8. bd. — 12
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dem for den skade, som de redeligt kan bevise med hensyn til foran 
skrevne penge. Til vidnesbyrd herom er vor stads segl hængt under dette 
brev. Givet i Horsens i det Herrens år 1368 lørdagen efter Bartholo- 
mæus’ dag.

1) teksten har vor vnze vordinglise (= vordingnis.se f d.ws. for den sum. Horsens må have 
forpligtet sig til at betale greverne af Holsten.

220 1368. 31. august.
Herman Rybe, »staden Stralsunds foged i Falsterbo«, erklærer at have 

oppebåret pundtold i Henrik Cusels skib.
Tryk efter Mantels: Der im Jahre 1367 zu Köln beschlossene hanseatische Pfundzoll.

221 1368. 1. september.
Rådet i Ribe erklærer, at Herman fra Minden har pantsat et stenhus vest for 

domkirken til Henrik Andersen, rådmand sammesteds, for 20 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

Rådmændene i staden Ribe til alle, der ser dette brev, hilsen evinde- 
lig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1368 på 
abbeden St. Egidius’ dag mødte Herman af Minden for os og erkendte 
offentligt, at han i sandhed stod i skyld og gæld til nærværende brev
viser, den gode mand Henrik Andersen, vor rådmand og medborger, 
for 20 mark lødigt sølv, for hvilke han pantsatte og gav ham et stenhus i 
pant vest for Vor Frue kirke, som tidligere var pantsat til en mand ved 
navn Vildfang, med alle de til samme stenhus liggende jorder og træbyg
ninger, intet undtaget, at indløse fuldt ud inden for de næstfølgende tre 
år for ovennævnte sum penge med den yderligere aftale dem imellem, 
at nævnte gods i mellemtiden ikke må forringes med hensyn til dets 
bygninger — såvel af sten som af træ — på nogen som helst måde, og 
at samme Herman Minden i de nævnte tre år ikke skal betale nogen 
afgift af sine besiddelser. Til vidnesbyrd herom og til større sikkerhed 
har vi ladet vor stads segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år 
og dag.
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1368. 1. september. Montefiascone. 222
Pave Urban 5. udnævner Henrik Biscop, provst i Bremen, til »det apostoliske 

sædes nuntius og kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger« i ste
det for Guido de Cruce, som paven tidligere havde sent til Danmarks, Sveriges 
og Norges riger, og som tilbagekaldes, fordi han har vist sig forsømmelig som 
kollektor, og beder ham om at gennemgå Guidos regnskaber.

A/skrift i de pavelige kopibøger.

1368. 3. september. 223
Notitser i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med krigen mod 

kongen af Danmark.
Regnskabsnotits i Deventerarkivet.

A:
remdeles den samme dag udgivet til sendemanden Henneke, som

X var løbet med breve om krigen i Danmark og med breve fra hansaen 
om overenskomsten til Harderwijk og til Amsterdam, hvor han i to 
dage lå og ventede på et svar: 37 skilling 6 penninge.

B:

Søndag efter St. Ægidius’ dag til Gerhard Winikens og Hademan, 
som var draget til Amsterdam angående krigen mod kongen af 

Danmark: 19 pund 15 skilling.

1368. 8. september. Foran Ålholm. 224
Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten, kong Albrecht af Sverige, hertug Al

brecht 2. af Mecklenburg samt hansestæderne slutter våbenstilstand indtil førstkom
mende Valborgsdag med ridderen Kristian Kule og hans mænd i fogediet Ålholm.

Original i rigsarkivet.

Dette er den dagtingning, som er afholdt mellem de ædle herrer 
Henrik og Klaus, brødre, grever af Holsten, og deres hjælpere, 
nemlig kong Albrecht af Sverige og hans fader hertug Albrecht af 

Mecklenburg, og samme hertug Albrechts øvrige børn, endvidere med 
dem fra Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og fra alle andre stæder,
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som er i den tyske Hanse, på den ene side og herr Kristian Kule, rid
der, på den anden gående ud på, at fornævnte herr Kristian Kule sam
men med alle dem, som har besiddelser i fogediet Ålholm, skal have en 
tilsikret våbenstilstand, således at herr Kristian og alle hans venner og 
alle de, som har besiddelser i fogediet Ålholm, ikke fra dette tidspunkt 
og indtil føstkommende St. Valborgs dag skal arbejde for at eller tilføje 
grev Henrik af Holsten og alle hans fornævnte hjælpere nogen skade, 
hverken med råd eller dåd nogetsteds. Men hvis kong Valdemar af 
Danmark eller hans mænd vil drage i krig mellem førstkommende søn
dag i midfasten og nærmest efterfølgende søndag, må de ride til den 
strid uden at høre bebrejdelser. Ellers skal de helt og holdent overholde 
denne våbenstilstand. Fremdeles skal herr Kristian og hans fornævnte 
venner i forholdet til os og alle vore hjælpere forblive ved alle deres ret
tigheder og bruge deres gods, som de har ret til, hvor det end ligger i 
Danmarks rige. Men hvis nogen mand blandt herr Kristians venner 
skulde have brev af kong Valdemar af Danmark på gods i landet Lol
land, skal grev Henrik og grev Klaus og deres arvinger lade disse for
blive ved magt. Fremdeles i hele den fornævnte tid skal herr Kristian og 
hans fornævnte venner til gengæld have en tilsikret fred fra de fornævn
te grevers og alle deres hjælperes side, de som er nævnt foran. Ligeledes 
må alle de, som er bosiddende i fogediet Ålholm, søge til alle tyske stæ- 
der og markedspladser og skal på frem- og tilbagerejsen have frit lejde 
fra grev Henrik og alle hans fornævnte hjælpere. Og sker det, at herr 
Kristian eller hans mænd eller hans fornævnte venner lider overlast 
ved, at deres ejendele bliver frataget dem, eller ved at de eller deres folk 
bliver taget til fange af de fornævnte grever eller deres hjælpere, skal 
man, så længe hæren er i landet Lolland, give dem deres ejendele til
bage, hvor de opsporer og hvor de finder deres ejendele, og løslade fan
gerne. Og siden skal de fornævnte grever og deres hjælpere ikke høre 
maninger herom. Ligeledes har grev Henrik og hans hjælpere tilstået 
herr Kristian de samme vilkår, som herr Heine Kabolt og herr Fred
bjørn, hans broder, og herr Mathias Ketelhod, herr Schenk Warden- 
berg, herr Johan Tyrebak, herr Henning og herr Henrik van der Osten, 
herr Jens Basse, Anders Sjundesen og Jens Bonde har, (nemlig) at alle 
disse skal have rådighed over deres gods, som de har på Lolland, indtil 
den termin, som er anført foran. Hvis nogen af dem er uden for Lol
land, så skal de, når de inden for den fornævnte tid kommer til Lolland,
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være sikrede mod grev Henrik og hans fornævnte hjælpere så længe, 
som de er på Lolland; og de skal på deres side heller ikke volde grev 
Henrik og alle hans hjælpere vanskeligheder. Sker det og, at de for
nævnte grever eller nogen af deres hjælpere eller nogen mand, som 
lyder fornævnte grever eller nogen af deres fornævnte hjælpere, kommer 
til fogediet Ålholm, og nogen mand vil forulempe eller skade dem, skal 
herr Kristian med sine venner hjælpe til at afvende og afværge det på 
deres gode tro uden argelist. Fremdeles, hvis det sker, at grev Henrik og 
grev Klaus skal have Ålholm, så skal herr Kristian og hans fornævnte 
venner have rådighed over deres gods, som de har på Lolland, indtil 
førstkommende St. Valborgs dag; derefter skal de have valget, om de vil 
forblive hos grev Henrik og grev Klaus og deres arvinger eller ej. Hvis 
de vil forblive hos dem, så skal de opføre sig mod dem, således som 
gode mænd retmæssigt er pligtige til at opføre sig mod deres herrer, og 
herrerne skal til gengæld opføre sig mod dem, som de retmæssigt er 
pligtige til at opføre sig. Men om nogen ikke vil forblive hos dem, så 
skal denne opgive sit gods og drage, hvorhen han vil. Hvis nogen mand 
på Lolland vil anfægte herr Kristian og hans venner i deres besiddelser 
inden for denne foran skrevne tid, skal grev Henrik og grev Klaus hjæl
pe dem til at afvende og afværge det. Det samme skal herr Kristian om
vendt gøre; hvis nogen vil anfægte grev Henrik og grev Klaus og deres 
mænd på Lolland i deres besiddelser, så skal herr Kristian med sine 
mænd på deres side hjælpe til at afvende og afværge det i god tro uden 
argelist. Fil vidnesbyrd om alt dette, at alt dette er dagtinget således, 
har vi fornævnte grev Henrik for os og for vor broder grev Klaus ladet 
hænge vort segl sammen med fornævnte herr Kristians segl under dette 
brev, som er givet og skrevet i det Herrens år 1368 foran borgen Ål
holm på vor kære Frues fødselsdag.

1368. 8. september. Foran Ålholm. 225
Hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs genpart til foregående overenskomst. 
Original i Schwermarkivet (p.L Gottingen).

Dette er den dagtingning, som er afholdt mellem de ædle herrer 
Henrik og Klaus, brødre, grever af Holsten, og deres hjælpere, 
nemlig kong Albrecht af Sverige og hans fader hertug Albrecht af
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Mecklenburg, og samme hertug Albrechts andre børn, endvidere med 
dem fra Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og fra alle andre stæder, 
som er i den tyske Hanse, på den ene side og herr Kristian Kule, rid
der, på den anden gående ud på, at fornævnte herr Kristian Kule sam
men med alle dem, som er bosat i fogediet Ålholm, skal have en tilsik
ret våbenstilstand, (---------- )1). Til vidnesbyrd om alt det, at alt dette
er dagtinget således, har hertug Albrecht af Mecklenburg for sin søn 
kong Albrecht af Sverige og for sig selv og for sine andre børn hamgt sit 
segl sammen med fornævnte herr Kristians segl under dette brev, som 
er givet foran borgen Ålholm i det Herrens år 1368 på Vor Frues Fød
selsdag.

1) o.s.v. som ovf. s. 180 1. 4.

226 1368. 11. september. Foran Ålholm.
Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten, kong Albrecht af Sverige, hertug Al

brecht 2. af Mecklenburg samt hansestæderne slutter våbenstilstand indtil først
kommende Valborgsdag med væbneren Hartvig Hummersbüttel og hans mænd i 
fogediet Ravnsborg.

Original i rigsarkivet.

Dette er den dagtingning, som er afholdt mellem de ædle herrer
Henrik og Klaus, brødre, grever af Holsten, og deres hjælpere, 

nemlig kong Albrecht af Sverige og hans fader hertug Albrecht af 
Mecklenburg og de andre herrer, samme hertug Albrechts børn, end
videre med dem fra Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og alle andre 
stæder, som er i den tyske Hanse, på den ene side og Hartvig Hum
mersbüttel, væbner, på den anden, gående ud på, at fornævnte Hartvig 
Hummersbüttel sammen med alle dem, som har besiddelser i fogediet 
Ravnsborg, skal have en tilsikret våbenstilstand, således at Hartvig og 
alle hans venner og alle de, som har besiddelser i fogediet Ravnsborg, 
ikke fra dette tidspunkt og indtil førstkommende St. Valborgs dag skal 
arbejde for at der tilføjes grev Henrik og grev Klaus af Holsten og alle 
deres fornævnte hjælpere nogen skade, hverken med råd eller dåd 
nogetsteds. Men hvis kong Valdemar af Danmark eller hans mænd går 
i strid mellem førstkommende søndag i midfasten og nærmest efterføl
gende søndag, må de ride til den strid uden at høre bebrejdelser. Ellers
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skal de helt og holdent overholde denne våbenstilstand. Fremdeles skal 
fornævnte Hartvig og hans venner i forholdet til os og alle vore hjælpere 
forblive ved alle deres rettigheder og bruge deres gods, som de har ret 
til, hvor det end ligger i Danmarks rige. Men hvis nogen mand blandt 
Hartvigs venner skulde have brev af kong Valdemar af Danmark på 
gods i landet Lolland, skal grev Henrik og Klaus lade disse forblive ved 
magt. Fremdeles i hele den fornævnte tid skal Hartvig og hans fornævn
te venner til gengæld være tilsikret fred fra de fornævnte grevers og alle 
deres hjælperes side, de som er nævnt foran. Ligeledes må alle de, som 
er bosiddende i fogediet Ravnsborg, søge til alle tyske stæder og mar
kedspladser og skal på frem- og tilbagerejsen have frit lejde fra grev 
Henrik og alle hans fornævnte hjælpere. Og sker det, at Hartvig eller 
hans mænd eller hans fornævnte venner lider overlast ved, at deres 
ejendele bliver frataget dem, eller ved at de eller deres folk bliver taget 
til fange af de fornævnte grever eller deres hjælpere, skal man, så længe 
hæren er i landet Lolland, give dem deres ejendele tilbage, hvor de 
eftersporer og hvor de finder deres ejendele, og løslade fangerne. Og 
siden skal greverne og deres hjælpere ikke høre maninger herom. Lige
ledes tilstår grev Henrik og hans hjælpere Hartvig Hummersbiittel de 
samme vilkår som herr Henning Meinerstorp har: vil han have rådig
hed over sit gods indtil St. Valborgs dag, så skal han eller hans broder 
Henrik blive siddende på godset på Lolland; og den af dem, som vil 
blive siddende på godset, skal ikke volde grev Henrik og grev Klaus og 
deres hjælpere vanskeligheder og ikke fra Langeland tilføje ham og hans 
hjælpere på Lolland nogen skade indtil den dag, som er nævnt foran. 
Sker det og, at nogen af Hartvigs venner befinder sig uden for Lolland, 
og de kommer til Lolland inden for den fornævnte tid, så skal de så læn
ge, som de er på Lolland, være tilsikret lejde fra grev Henrik og hans 
fornævnte hjælpere, og til gengæld skal de heller ikke volde grev Henrik 
og hans hjælpere vanskeligheder. Og hvis de fornævnte grever eller 
nogen af deres fornævnte hjælpere eller nogen mand, som lyder for
nævnte grever eller nogen af deres fornævnte hjælpere, kommer til foge- 
diet Ravnsborg, og nogen mand vil skade eller forulempe dem, skal 
Hartvig med sine venner hjælpe til at afvende og afværge det på deres 
gode tro uden argelist. Fremdeles hvis det sker, at grev Henrik eller 
grev Klaus skal have Ravnsborg, så skal Hartvig og hans fornævnte 
venner have rådighed over deres gods, som de har på Lolland, indtil
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førstkommende St. Valborgs dag; derefter skal de have valget, om de 
vil forblive hos grev Henrik og Klaus og deres arvinger eller ej. Hvis de 
vil forblive hos dem, så skal de opføre sig mod dem, således som gode 
mænd er pligtige til retmæssigt at opføre sig med deres herrer, og her
rerne skal til gengæld opføre sig mod dem, som de retmæssigt er plig
tige til at opføre sig. Men om nogen ikke vil forblive hos dem, så skal 
denne opgive sit gods og drage, hvorhen han vil. Men hvis nogen mand 
på Lolland vil anfægte Hartvig og hans venner i deres besiddelser inden 
for denne foran skrevne tid, skal grev Henrik og grev Klaus hjælpe dem 
til at afvende og afværge det. Det samme skal Hartvig omvendt gøre; 
hvis nogen vil anfægte grev Henrik og grev Klaus og deres mænd på 
Lolland i deres besiddelser, så skal Hartvig med sine mænd på deres 
side hjælpe til at afvende og afværge det i god tro uden argelist. Til vid
nesbyrd om alt det, at alt dette er dagtinget således, har vi fornævnte 
grev Henrik for os og for vor broder grev Klaus ladet hænge vort segl 
sammen med Hartvig Hummersbüttels segl under dette brev, som er 
givet og skrevet i det Herrens år 1368 foran Ålholm mandag efter Vor 
Frues fødselsdag, det er før St. Mikkels (dag).

227 1368. 14. september.
Testamente af Johan v. Allen, borger i Lübeck.
Registratur i Liibeckarkivet.

1368 14. september, på det hellige kors’ ophøjelsesdag: Testamente, 
udstedt af Johan v. Allen (syg). — Vidner: Henrik v. Loo, Albert 
Travelman, rådsherrer. — Eksekutorer: Albert Raven, Arnold Bern- 
dorp, Albert Krevet, Arnold v. Dortmund. - Indhold:........Til prædike-
brødrene i Lübeck og franciskanerne i Ålborg hver en gylden lybsk. 
.... Af hans sølvbælte og 5 sølvskeer skal der forfærdiges en kalk til fran

ciskanerne i Ålborg......... Tilbagekaldesesforbehold.

228 1368. 15. september. Foran borgen Ålborg.
Grev Klaus af Holsten og Stormarn overlader sin råd, ridderen Niels Esgesen 

alt Tord Jakobsens gods i Jylland.
Original i rigsarkivet.
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Klaus, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle der ser 
dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi til nærværende brevviser herr Niels Esgesen, rid
der, vor elskede råd, har overladt en vis Tord Jakobsens gods, alt og 
hvert hvor som helst beliggende i Jylland, at råde frit over efter hans 
forgodtbefindende, indtil vi måtte tilbagekalde dette brev. Givet foran 
borgen Ålborg i det Herrens år 1368 ottendedagen efter jomfru Marias 
fødselsdag under vort segl som er hængt under dette brev.

1368. 16. september. 229

Notits i staden Deventers regnskaber om en udbetaling til herr Otto van Doernic, 
der kom fra Danmark.

Regnskab sno tits i Deventerarkivet.

I ørdagen derefter1) til Ode Ghenen (til afregning) med herr Otto van 
J Doernic, da han var kommet fra Danmark 5 skilling.
1) d.v.s. efter Exaltatio crucis, den 14. september.

1368. 20. september. Stralsund. 230
Peder Svendsens testamente.
Original i Stralsundarkivet.

I Herrens navn, amen. Jeg Peder Svendsen, sund på legeme og sind, 
ordner forstandigt mit testamente på følgende måde, som det er min 

vilje urokkeligt skal overholdes efter min død. Da det er vitterligt for en 
mængde agtværdige mænd, at jeg fra skær fattigdom har skabt mig min 
formue ved megen møje uden bidrag fra eller støtte i en fædrenearv, 
men alene støttet til Guds fromhed, håber jeg derfor og ved for vist, at 
jeg des mere uhindret uden indsigelse fra nogen kan give den til ære for 
Gud den almægtige og til Guds hellige moder jomfru Maria, og til 
hvem jeg vil. Først testamenterer jeg 400 mark stralsundsk mønt til ære 
for den hellige treenighed og Guds hellige moder jomfru Maria til ind
stiftelse af et evigt vikardømme med alle fornødenheder, og det skal af 
mine eksekutorer overdrages til en fattig præst eller til en fattig pebling, 
der i samme overdragelsesår vil lade sig vi til de hellige grader, idet jeg
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tilføjer en sølvskål med seks sølvskeer til at lave en kalk af til samme 
vikardømme. Fremdeles testamenterer jeg 5 mark til den hellige jomfru 
Maria kirke, fremdeles 5 mark til kirken St. Nikolai, fremdeles 3 mark 
til kirken St. Jakobi. Fremdeles testamenterer jeg franciskanerne 15 
mark, og sammesteds vælger jeg mit lejersted. Fremdeles testamenterer 
jeg dominikanerne 5 mark. Fremdeles testamenterer jeg de syge i bo
derne ved Heiliggeist 2 mark. Fremdeles testamenterer jeg 200 alen lær
red til lagener til de forviste i St. Jürgen. Fremdeles testamenterer jeg 4 
mark til uddeling langfredag blandt de fremmede spedalske. Fremdeles 
60 par sko til en værdi af to skilling, at udrede i tre år til de fattige. 
Fremdeles testamenterer jeg 10 grå og hvide stykker klæde til beklæd
ning af fattige, ligeledes i tre år. Fremdeles giver jeg min søn Hartvig 
200 mark i stralsundsk mønt, som eksekutorerne af dette testamente 
dog ikke skal overlade ham; ej heller skal de føres ud af staden, men 
eksekutorerne skal købe renteindtægter for dem inden for murene og 
årligt give ham disse, hvor han end bor; og hvis han hjemfører en 
hustru og avler ægtefødte børn, skal han give samme renteindtægter i 
arv efter sin død til sine ægtefødte børn; men dør min søn og har ikke 
avlet børn, da skal eksekutorerne af mit testamente skænke de nævnte 
200 mark til frelse for min og mine forældres sjæle, hvor de finder det 
mest hensigtsmæssigt. Fremdeles giver jeg min søn mit sølvbælte og 
mine våben. Hvis han gør indsigelse og søger at bryde testamentet, skal 
han overhovedet intet have. Fremdeles testamenterer jeg min søster og 
hendes sønner 20 mark, således at min søster skal have 10 mark, og 
sønnerne ligeligt dele de andre 10 mark. Fremdeles testamenterer jeg 
Tylseke, en pige, som jeg har hos mig i huset, 40 mark. Fremdeles giver 
jeg 30 mark til almisser ved min begravelse. Fremdeles 20 mark til en 
sten på min grav. Fremdeles testamenterer jeg 10 mark til et lys, som 
skal sættes ved Kristi legems ciborium1) i St. Nikolai. Fremdeles giver 
jeg to mark til kirken i Eskilstorp til frelse for mine forældres sjæle. 
Fremdeles to mark til den kirke, som kaldes Drottenskirke, i Lund til 
frelse for mine svendes sjæle. Hvad der bliver til overs af mit gods, skal 
eksekutorerne af mit testamente altsammen skænke til ære for Gud og 
den hellige jomfru Maria. Til eksekutorerne af dette testamente vælger 
jeg de agtværdige mænd, nemlig herr Walter v. Osenbrugge og Leo 
Semlow og Tideman Dürkop og Fikke v. Tempele og Didrik v. Beke. 
Sluttelig vil jeg ud over alt dette, at det tiloversblevne og det, der kan
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komme til, skal ydes til fattige, trolovede jomfruer. Gjort i det Herrens 
år 1368 dagen før apostlen og evangelisten St. Mathæus’ dag i nærvæ
relse af de agtværdige mænd, nemlig Johan Mankemus og Johan v. 
Winnen, hvem rådmændene sendte hertil. Et tilsvarende har Leo Sem- 
low.

1) overbygning, båret at fire søjler, over højaltret.

1368. 25. september. Skanør. 231
Kong Albrecht aj Sverige skænker staden Kampen et område syd for dens fed i 

Skåne til gengæld Jor de tjenester, stadens Joges Willem Murre har ydet.
Original 1 Kampenarkivet.

Vi Albrecht, af Guds nåde de Sveers og Goters konge og herre i Skå
ne, erkender og bevidner med dette brev, at vi med vort riges råd
giverens samtykke og velberådte hu har givet og giver Willem Murre, 

nu for tiden foged fra Kampen, på grund af det venskab og de tjeneste
ydelser, som han har vist os, og staden Kampen og dens borgere og alle 
deres undersåtter et stykke land syd for til deres fed, og som strækker 
sig mod vest til Zutphens fed, hvor grumkarlen før i tiden plejede at 
bo, mod syd til den grøft og vold, som er opført der, og gående øst på, 
så langt som volden strækker indtil Hul, at besidde og at bruge med 
alle deres friheder og rettigheder, som de har haft på deres fed fra gam
mel tid. Til vidnesbyrd herom har vi hængt vort segl under dette brev. 
Givet i Skanør i det Herrens år 1368 om mandagen før St. Mikkels dag.

1368. 28. september. 232
Ivan Markmand i Harrested skøder sit gods i Gunderslev til herr Bent Byg.
Eline Gøyes jordebog.

' t brev om, at Ivan Markmand i Harrested skøder herr Bent, ridder, 
J alt sit gods i Gunderslev. Givet St. Mikkels aften 1368.
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233 1368. 29. september. Falsterbo.
Kong Albrecht af Sverige bevilger staden Greifswald de samme privilegier i 

Skåne, som Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar har.
Afskrift i rigsarkivet.

Alle, til hvem dette brev når, skal vide, at vi Albrecht, af Guds nåde 
. de Sveers og Goters konge og herre over landet Skåne, med dette 
brev skænker de fremsynede og omsigtsfulde mænd, borgmestrene, råd- 

mændene og de øvrige borgere i Greifswald og alle deres efterkommere, 
alt, hvad herr Albrecht, vor fader, og Henrik og Magnus, vore brødre, 
hertuger af Mecklenburg, under alle mulige dagtingninger samt ved 
venskabelige og gunstige forlig har truffet aftale om, lovet og bevilget og 
ved brev har tilstået og ved deres egne segl beseglet for de hæderværdi
ge mænd, borgmestrene og rådmændene i stæderne Lübeck og Rostock, 
Stralsund og Wismar om og angående deres privilegier og friheder i 
Skåne, mere eller mindre omfattende, intet som helst undtaget, på mar
kederne og udenfor, ligesom også vi på tilsvarende måde tilstår dem og 
urokkeligt og ubrydeligt lovet at overholde og godkende disse privilegier 
og friheder, og særligt dem, som de med gyldige grunde har godtgjort at 
sidde inde med ifølge breve af herr Erik, en vis konge af Danmark, eller 
andre af vore forgængere, således at de til fulde skal have og glæde sig 
over jurisdiktion i højere og lavere sager, ret til at afsige domme, der 
går på hals og hånd, over deres medborgere eller andre, som vælger at 
opholde sig i deres fogedi eller på deres fed, samt alle de andre rettig
heder, som fornævnte borgmestre fra Lübeck, Rostock, Stralsund og 
Wismar nyder på deres fed eller deres afgrænsede steder, idet disse fri
heder og privilegier skal vare til evige tider, og idet vi uomtvisteligt 
stadfæster vor herr faders og vore herrer brødres1) og desuden herr 
Eriks, den ovennævnte danske konges breve2) i alle deres artikler på 
enhver måde. Derfor forbyder vi urokkeligt og strengt under vor nådes 
fortabelse, at nogen gælker, vor nuværende eller den, der til enhver tid 
måtte være gælker, eller nogen af deres ofiicialer eller enhver anden, 
hvilken stilling eller rang han end indtager, på nogen måde antaster, 
foruroliger og forulemper fornævnte borgmestre, rådmænd eller borgere 
fra Greifswald eller deres efterkommere eller nogen enkelt af dem med 
hensyn til deres fornævnte rettigheder, privilegier og friheder i modstrid
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med dette vort brev, såfremt han ønsker at undgå vor kongelige vrede. 
Givet på vor borg Falsterbo i det Herrens år 1368 på ærkeenglen St. 
Michaels dag under vort sekret, der til bevis for og urokkelig bestyr
kelse af det fornævnte er hængt under dette brev.

1) jf. nr. 152. — 2) jf. DRB 2. rk. II nr. 403 og 405.

1368. 30. september. Viterbo. 234
Pave Urban 5. pålægger kantoren i Roskilde at træffe afgørelse i den uenighed, 

der er opstået mellem ærkebiskop Niels af Lund og forskellige kanniker om fore
tagne sammenlægninger af kirkelige embeder.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn (Albert), kantor ved Roskilde kirke, hilsen o.s.v.
Vor elskede søn, magister Niels, kannik i Lund, har tilstillet os en 

ansøgning, som indeholdt, at der ved kirken i Lund plejer at være be
stemte alterpræster og vikarer, kaldet kapellaner, og at nogle af samme 
kirkes kanniker, som er opflammet af begær og higer efter egen fordel 
og er ubekymret om, hvad der hører Kristus til, uden tilladelse af de 
specielle kanniker ved nævnte kirke, som burde tilkaldes desangående, 
og under falsk foregivende af fattigdom og med deres beneficiers ring
hed som påskud har bevæget vor ærværdige broder Niels, ærkebiskop af 
Lund, til at henlægge altre i samme kirke til disse kannikers specielle 
præbender og indlemme dem deri, idet han til nogle har henlagt flere, 
til nogle færre, selv om det medfører en forringelse af gudsdyrkelsen; og 
siden har fornævnte ærkebiskop tilbagekaldt disse annekteringer og ind
lemmelser, der som forudskikket var foretaget af ham til fordel for visse 
kanniker i samme kirke, eftersom de som nævnt medførte en forringelse 
af gudstjenesten, og nogle kanniker, hvem disse forhold voldte mishag, 
har fulgt ham heri, medens andre kanniker ved samme kirke fremturede 
i deres halsstarrighed og vilde holde fast ved en sådan annektering og 
indlemmelse, hvorfor nævnte magister Niels ydmygt har bønfaldet os 
om, at vi vilde værdiges med apostolisk velvilje at råde bod på oven
stående. Da vi nylig har ladet alle sammenlægninger, annekteringer og 
indlemmelser, sket med hvilke som helst beneficier, tilbagekalde på en
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given måde og i en given form1), og da vi brændende ønsker og stræber 
efter, at gudsdyrkelsen ikke skal formindskes men forøges, bøjer vi os 
for disse bønner og pålægger Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du, 
ifald Du efter at have stævnet dem, som stævnes bør, finder, at disse 
annekteringer og indlemmelser, der som ovenfor sagt er foretaget af 
nævnte ærkebiskop, skal være omfattet af denne vor tilbagekaldelse, 
eller at præbenderne, til hvilke de nævnte altre er henlagt til underhold 
af de kanniker, som sidder inde med dem, har tilstrækkelige indtægter, 
skal erklære samme annekteringer og indlemmelser for ugyldige; på den 
anden side kan Du, hvis nævnte kanniker ikke på passende måde kan 
have deres underhold af indtægterne fra deres nævnte præbender, under 
udelukkelse af appel træffe en afgørelse, der stemmer med kanonisk ret, 
hvorved Du skal sørge for, at Din afgørelse overholdes strengt under 
trussel om kirkens straf. Men hvis de udmeldte vidner unddrager sig af 
gunst, had eller frygt, skal Du med trussel om samme kirkelige straf og 
med udelukkelse af appel tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sand
heden, uanset om nogen af dem i fællesskab eller hver for sig har faet 
bevilget af det apostoliske sæde, at de ikke kan underlægges interdikt, 
suspension eller bandlysning ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, 
udtrykkeligt og ord til andet omtaler den bevilling. Givet i Viterbo 30. 
september i vort sjette år.

1) jf. Lettres Secrétes et Curiales du Pape Urbain V, III nr. 2457.

235 1368. 4. oktober.

Kønike, rådet i Wismars tjener, som skal drage med hæren til Danmark, testa
menterer sin hustru alt sit gods, hvis han skulde afgå ved døden.

Notits i Wismar.

Kønike, svend hos de herrer rådmænd i Wismar, der skal drage med 
. deres hær til Danmark. oplod sin hustru........ alt sit

gods........ Forhandlet på rådhuset i det Herrens år 1368 onsdagen næst 
efter mikkelsdag.
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1368. 5. oktober. Roskilde. 236
Testamente af magister Makarius, ærkedegn i Roskilde.
Original i den arnamagnæanske samling.

I faderens og sønnens og den helligånds navn, amen. Jeg, magister 
Makarius, ærkedegn i Roskilde, som ligger på mit dødsleje, opsætter 

min sidste vilje på denne måde. For det første testamenterer jeg byg
ningsfonden ved kirken i Roskilde, hvor jeg vælger mit lejersted, to af 
de bedste hopper i mit stod med deres føl. Fremdeles testamenterer og 
overdrager jeg til afholdelse af min årtid i samme Roskilde kirke til evig 
tid min brydegård i landsbyen Teestrup i Ringsted herred, til hvilken 
der ligger 14 ørtug skyldjord, tillige med tre gårdsædegårde, som på 
folkesproget kaldes »gartcete«, med alle rettigheder og tilligender til for
nævnte brydegård og gårdsædegårde, hvilken brydegård jeg ved arv har 
fået efter min faders død tillige med de fornævnte gårdsædegårde. 
Fremdeles til min herre biskoppen en bibel, som jeg har købt i Paris, 
tillige med et blåt sengebolster. Fremdeles til Elisabeth, Peder Bondes 
hustru, som er min pårørende i andet led, og som jeg med dette brev 
indsætter som arving, halvdelen af det af mit gods, som kaldes »bo
have«. Den resterende halvdel testamenterer og overdrager jeg til mine 
venner og svende, således at nedennævnte eksekutorer af denne min 
sidste vilje skal dele den imellem dem, idet dog Gerlak ........*), som
var i min tjeneste i lang tid, skal nyde en særlig gunst med hensyn til 
den fornævnte resterende del af »bohavet«; og jeg betror og overlader 
det til de nedennævnte eksekutorer at råde og bestemme over hvad der 
bliver tilovers af alle mine juridiske bøger samt af alt mit øvrige rørlige 
gods, og jeg bønfalder dem ved Jesu Kristi inderligste miskundhed om, 
at de i overensstemmelse med den tillid, jeg nærer til dem i Herren, i 
troskab vil udføre denne min sidste vilje og beflitte sig på at råde og 
bestemme over mit gods — hvad jeg som ovennævnt betror dem at gøre 
— på en sådan måde, at de i det højeste opnår belønning derfor på den 
yderste dommens dag. Til vidnesbyrd om alt dette har jeg ladet mit 
segl tillige med segl tilhørende de ærværdige mænd Jens Kristiansen og 
Jakob Jensen, kanniker i Roskilde, og Esbern Nielsen, lægmand, hvilke 
jeg med dette brev indsætter som eksekutorer af denne min sidste vilje 
og af alt og hvert i ovenstående, hænge under dette brev. Forhandlet og
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givet i Roskilde i mit hus i det Herrens år 1368 den 5. oktober, som er 
dagen efter bekenderen St. Franciscus’ dag, i nærværelse af præsten 
Niels Basse og af mine svende Abraham og Gerlak, der var særlig 
hidkaldt hertil.

1) ulæseligt navn.

237 1368. 6. oktober. Stralsund.
Stedernes første afregning af pundtolden1).
AJskriJt på det kongelige bibliotek.

1) jf. bemærkningerne i Dipi. Dan.

238 [1368. 6. oktober]1
Anders Jakobsen og ti andre (skånske væbnere?) lover hansestæderne at holde sig 

i ro og eventuelt til Letare at gå i indlager i Stralsund.
AJskriJt på det kongelige bibliotek og i H’ismar.

Det skal være vitterligt, at Anders Jakobsen, Jens Esbernsen, Lars 
Pedersen, Jens Brun, Strange Jensen, Mogens Jurdesen, Jens Dun, 
Henneke Kurow, Henning Brasche, Oluf Stud og Troels By har lovet 

og svoret på relikvierne uden argelist over for herr Segebod Crispin fra 
Lübeck, herr Johan v. Kyritz fra Rostock, herr Didrik v. Unna fra 
Stralsund, herr Peter Strömkendorp fra Wismar, herr Arnold Lange fra 
Greifswald, herr Henning Westfal fra Stettin, herr Johan Borwold fra 
Kolberg, herr Ertmar v. Herike fra Kulm, herr Willem Morre fra Kam
pen, herr Alard om2) Pietersson fra Zierikzee og herr Heine van Heirde 
fra Harderwijk på de samlede stæders vegne og lovet efter disses behov til 
midfastesøndag Letare at melde sig til et retmæssigt fangenskab i Stral
sund i herrernes fængsel og ikke være fri, om det så er for stok og jern, 
uden efter herrernes vilje. De har også lovet og svoret, at de i mellemtiden 
ikke skal tilføje stæderne nogen skade.

1) jf. nr. 240 § 25. — 2) cgtl. »onkel«, brugt som hæderstitel.
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1368. 6. oktober. 239
Hansestæderne opfordrer staden Visby til at løsrive sig fra kong Valdemar og 

give sig ind under Sveriges krone og til at sende udsendinge til den berammede han
sedag i Lübeck 1369 11. marts.

Ajskrift i hanserecesseme.

Rådmændene i hansestædernes lybske trediedel, (samt) i Livland, 
. Preussen, Kampen, Holland og Zeeland og i de øvrige stæder ved 
Zuiderzee, som ved dette brevs givelse er forsamlet i Stralsund, til de 

indsigtsfulde og rosværdige mænd, de herrer borgmestre og rådmænd i 
staden Visby, deres elskede venner, i et sindelag af ærbødighed og 
respekt samt i ønsket om at fremme og gavne Eder.

Elskede venner. Da, som I nok ved, de berømmelige herrer fyrster, 
kongen af Sverige og hans fader og brødre, hertuger af Mecklenburg, og 
visse andre, der er i forbund med os i denne sag, også ligesom vi er 
fjender af Valdemar, de Danskes konge, hvis magt I er underkastet — 
omend utilbørligt og med mindre ret — har vi ment at måtte udrede et 
bestemt forhold, hvorom vi er bekymret, for Eder som vore venner i 
form af en venskabelig advarsel, nemlig at hvis ikke I slutter Eder til 
Sveriges riges krone, kan I blive angrebet med hærskjold, så det vil 
kunne befrygtes, at umådelige tab og svære hændelser vil ramme Eder 
og Eders land. Derfor tilråder vi indtrængende Eder, gode mænd, ikke 
at undlade at sende nogle af Eders rådsfæller over til os og til kongen af 
Sverige, så de kan være i Lübeck næste søndag Letare, hvor stæderne til 
den tid vil samles, idet I i hemmelighed skal forhandle med herrerne og 
med stæderne om at finde en fremgangsmåde, ved hvilken I vil kunne 
genforenes med nævnte Sveriges riges krone. Gør I ikke dette, da vil det 
have til følge, at I og vi samt borgerne fra alle vore stæder for fremtiden 
vil være udelukket fra alt fællesskab og være berøvet det indbyrdes sam
arbejde. Derfor beder vi om, at I så hurtigt som muligt sendes os Eders 
klare svar desangående, nemlig, om I vil sende Eders rådsudsendinge 
eller ikke. Thi vi anråber nævnte konge af Sverige om, at han foreløbig 
og i den tid, hvor vi ikke har fået svar fra Eder, ikke vil volde Eder eller 
Eders land uheldssvanger skade. Givet i det Herrens år 1368 på ærke
englen St. Michaels dag under de herrer rådmænd fra Stralsunds 
sekret, som vi for øjeblikket alle bruger.

3. rk. 8. bd. — 13
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240 1368. [Efter] 6. oktober. Stralsund.
Reces af hansedagen i Stralsund.
Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1368 ottendedagen efter ærkeenglen St. Michaels dag 
samledes de herrer rådmænd fra søstæderne i Stralsund: først fra den 
vendiske side, nemlig fra Lubeck Jakob Pleskow, Bruno Warendorp og 

Segebod Crispin, fra Rostock Johan Bomgarden, Arnold Kropelin og 
Johan v. Kyritz, fra Stralsund Herman v. Rode, Bertram Wulflam, 
Henrik Scheele, Ludolf v. Kulpe og Burchard Plotze, fra Wismar Johan 
Manderow, Didrik v. Rampe og Peter Stromkendorp, fra Greifswald 
Johan Bokholt og Arnold Lange, fra Stettin Henning Westfal, Egbert 
Gerwer, Markvard Vorrad og Nicolaus Wobbermin, fra Kolberg Johan 
Borwold, Detlev Verchemin og Henning Gemelin, fra Stargard Povl 
Mallin, fremdeles fra Livland, nemlig fra Riga Henrik Berner og Ar
nold Vorwerk, fra Dorpat Wolter v.d. Borch, fra Reval Rikard Rike, 
fremdeles fra Preussen fra Kulm Ertmar v. Herike, fra Thorn Serins v. 
Hinxsteberge og Herman v. Diilmen og Johan Westerrode, fra Elbing 
Johan Volmesteen og Gobelin v. Buren, fra Danzig Peter Zulver, fra 
Braunsberg Gerhard Sassendorp, fremdeles fra Kampen Vilhelm Mur
re og Johan Diilmen, fremdeles fra Zuiderzee, nemlig fra Zierikzee 
Alard Pieterssen og Pieter Janssen, fra Harderwijk Heine van Hirde og 
Alt Leferdessen, fra Stavern Simon Bare, fra Dordrecht Michael Micha- 
elssen og Barold Menussen, fra Amsterdam Herman Kuls, fra Briel Jan 
Diderikssen, fra Elburg Bernhard Norus, fra Zutphen Jan Spån og Wol- 
bert Veeracker, som gennemdrøftede de sager og handlinger, som anfø
res nedenfor.

<i> Først oplæstes breve fra stæderne i Sachsen, i Mark Branden- 
burg og Polen, som indeholdt, at de ikke kendte nogle fyrster, der vilde 
slutte sig til de Danskes konge; hvis de kunde efterforske nogen, vilde de 
bevæge dem til at opgive et sådant forehavende og altid være betænkt 
på vort bedste.

<2> Fremdeles oplæstes breve fra greven af og stæderne i Flandern, 
som indeholdt, at de på grund af deres lands privilegier ikke kunde for
byde deres købmænd at have samkvem med Danmarks og Norges kon
gers mænd.

<3—9> ........ *)
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<io> Fremdeles enedes de således om borgen i København: at den 
skal forblive og fortsat holdes på den måde, som den hidtil er holdt, og 
enhver skal ernære sine folk.

<i i> Fremdeles kom de endrægtigt overens om dette: hvis nogle fyr
ster eller herrer vilde forhandle og søge at føre dagtingninger på de 
Danskes konges vegne, da skulde disse forhandlinger føres, når blot det 
sker med vore herrer hjælperes samtykke og vilje, for at høre og se, 
hvorledes og hvor langt man kan imødekomme os, dog uden at føre 
dem til endelig afslutning, medmindre man har tilslutning hertil af dem 
fra Kampen, fra Preussen og fra Zuiderzee.

<I2> Fremdeles, eftersom det er kendt for stæderne, at de Danskes 
konge lader sig tilføre store værdier fra Danmarks skatkammer, beslut
tede de, at enhver stad så hurtigt som muligt ved bursprake lader for
kynde offentligt, at enhver, der har fanget nogen, der på den måde fører 
værdier eller penge til kongen, skal have disse værdier som sine egne; og 
den, der griber nogen eller noget, skal i hvilken som helst stad, han 
kommer til, nyde denne stads værn og begunstigelse, hvad enten han så 
er borger eller gæst eller en fremmed, eller han er ven eller fjende.

<I3> Fremdeles skal enhver stad underrette sine borgere om, at en
hver skal angive alle dem, som i det foregående år, nemlig år (13)67, 
søgte til Danmark efter stædernes kundgørelse, i hvert fald dem, der er 
med i dette forbund, eftersom de bør miste ære og gods.

<I4> Fremdeles at enhver skal angive dem, som i år, nemlig (13)68, 
har saltet sild på anden måde eller på et andet sted end Skanør eller 
Falsterbo, og at den, som angiver eller rejser anklager mod sådanne, 
nemlig mod såvel både de første som de sidste, han skal oppebære og 
have en trediedel af alt deres gods.

<I5> Derefter gav stæderne endrægtigt og i fællesskab dem fra 
Hamburg adgang, fordi de skal være sammen med dem i dette forbund; 
og de fra Hamburg skal udrede 900 mark lybske penge til krigsformål, 
at udbetale til de vendiske stæder. De skal ligeledes opkræve pundtold i 
deres stad og overgive den til stæderne, hvor disse vil have den udbe
talt, idet det også er deres vilje, at de i deres råd med omhu rådslår om 
deres opsigelsesbrev, der skal sendes til de Danskes konge.

<16—17> .........2)
<i8> Fremdeles blev de enige om, at enhver stad til den kommende
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søndag3) efter Gallus og Lullus skal være rustet og rede til at genoptage 
krigen.

<i9> Fremdeles fastsatte de, at de fra Elburg i det kommende år og 
så længe, som vi og vore er i Skåne, kan og skal nyde deres fed, som de 
i dette år (13)68 har købt af de herrer fra Mecklenburg, dog således at 
de ikke skal lade andre, der ikke har fed i Skåne, og heller ikke dem, 
som ikke er sammen med os i dette forbund, ligge sammen med dem på 
nævnte fed.

<2O> ........ 4)
<2i> Dette er stædernes første afregning af pundtolden (o.s.v. = nr. 

237)-
<22> Derefter sendte stæderne i vor del, nemlig den vendiske, de 

herrer Bruno Warendorp, Johan Bomgarden og Johan Manderow til 
den herre hertugen af Mecklenburg, hvilke skal drøfte med ham de 
yderligere forsvarsforanstaltninger og borgen København. De skal lige
ledes påminde ham om betalingen af de 1000 mark, som han skylder 
stæderne, og efter disse forhandlinger skal de ride til møde med de 
andre i Wismar og berette for dem, hvad de har forhandlet.

<23—24> ........ 5)
<25> Om fangerne. Det skal være vitterligt, at Anders Jakobsen 

(o.s.v. = nr. 238).
<26> ........ 6)
<2?> Fremdeles skal de fra Lübeck give hver enkelt af de andre stæ- 

der, som anmoder herom, kopier af brevet om friheden i Skåne under 
deres segl.

<28> Kopi af det brev, der sendtes til Gotland. Rådmændene i han- 
sestæderne (o.s.v. = nr. 239).

<29> Om fornævnte sag og anliggende sendtes der ligeledes brev til 
kongen af Sverige og hans broder Henrik, hertug af Mecklenburg, med 
anmodning om, at de ikke tilføjer dem fra Gotland noget uheldssvan- 
gert, før man har svar fra dem.

<3°—38> ........ 7)
<39> Fremdeles besluttede de endrægtigt angående høvedsmændene 

på borgene København, Skanør, Malmø, Värpinge og angående dem, 
der findes på andre borge, at de, som nu søndag efter Gallus’ dag sen
des did, skal være bemyndigede til sammen med dem, som nu er i Skå
ne, at indsætte de høvedsmænd, som forekommer dem bedst egnede
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hertil. Fremdeles skal de råde over hvilke skibe der skal sendes tilbage, 
når de kommer did, eller tilbageholdes til deres brug.

<4O> Fremdeles besluttede de, at efter at tolderne er vendt tilbage 
fra Skåne, da skal de fra Lübeck fastsætte en hansedag i Rostock, som 
skal forkyndes for andre, så de kan komme til den; da skal pengene af 
tolden i Skåne så deles mellem stæderne. Der skal da også de 900 mark, 
der skal udredes af Hamburg, bringes til stede. På samme måde skal da 
gælden vedrørende Hertzburg efter forudgående afregning godtgøres 
dem fra Stralsund.

1) § 3-9 handler om pundtolden og andre interne hanseatiske forhold. — 2) § 16-17 
handler om forholdet til Bremen og Kiel. — 3) 22. oktober. — 4) handler om et lybsk 
mellemværende med Kampen. — 5) § 23-24 handler om forholdet til hertug Albreeht af 
Mecklenburg og om, at de preussiske stæder skal stille et kontingent på 200 væbnede til 
krigen. — 6) handler om udlevering til Kulm af en kopi af hertug Albrechts brev af 
1368 13. februar, nr. 140. — 7) § 30-38 handler om diverse interne hanseatiske forhold.

1368. 9. oktober. Falsterbo. 241
Kong Albrecht af Sverige stadfæster Staverns besiddelse af et fed i Skanør.
Vidisse 1435 6. juli i Leeuwarden.

Vi Albrecht, af Guds nåde de Sveers og Goters konge og herre over 
landet Skåne, erkender og bevidner offentligt med dette brev, at vi 
på vore og alle vore arvingers og vore efterkommeres vegne med velbe- 

råd hu efter rådslagning med vore bisper og vore tro rådgivere her givet 
og overladt de forstandige mænd borgmesteren, magistrater og 
rådmænd i staden Stavern og til borgerne og hele bysamfundet, som nu 
er vore hjælpere i denne krig, og til alle deres efterkommere, og at vi med 
dette brev giver og overlader dem et fed på vor mark i Skanør, som 
de har haft fra gammel tid. Dette fed skal de fornævnte retskafne mænd 
besidde, have og beholde med uindskrænket brugsret lige så frit og lige 
så fuldkomment med al ret og alle rettigheder, som dem de fra gammel tid 
allerfriest har haft på samme fed af vor forgænger og således som de mest 
friest har boet der indtil denne dag. Fremdeles skal og må de dømme i 
alle slags retssager på deres fed, på hånd og på hals, således at vore 
fogeder ikke skal hindre det, og de skal nyde og nytte alle friheder så 
frit og fuldkomment, som nogen har haft dem allerfriest på samme 
mark i Skanør. Denne ret og alle disse rettigheder og alle disse friheder
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skal de sammen med alle deres efterkommere have og beholde til evig 
tid. Og til vidnesbyrd om alt dette foran skrevne er vort segl hængt 
under dette brev, som er givet på vor borg i Falsterbo i det Herrens år 
1368 på St. Dionysius’ dag.

242 1368. [Efter 9. oktober]
Herman Papenhagen, guldsmed, lover at holde staden Stralsund skadesløs for 

dens brev om arvegods i Nykøbing.
Indførsel i Stralsunds liber memorialis.

Herman Papenhagen, guldsmed, vil holde staden skadesløs for sta
dens åbne brev, der er givet til ham angående det i Nykøbing til

faldne arvegods, der skal inddrives.
1) indførelsen er den 4. på siden, der som overskrift har År 68. Den 1. er dateret 

Dionysius ’ dag.

243 1368. [Efter 9. oktober] 0.
Johan Bremen og Didrik Beke lover at holde rådmandene i Stralsund skadesløse 

for deres brev angående arvegodset efter Mathias Lehsten på Stegeborg.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

Johan Bremen og Didrik Beke lovede at holde de herrer rådmænd ska
desløse angående arvegodset efter Mathias Lehsten, der skal inddri

ves på Stegeborg gennem Kristian Lehsten, broder til nævnte Mathias, 
således at ingen påmindelse angående samme skal følge efter stadens 
åbne brev.

1) indførelsen er den 8. på siden, der som overskrift har År 68. Den 1. indførsel på 
siden er dateret Dionysius" dag.

244 1368. 24. oktober.
Pave Urban 5. eftergiver alle, der besøger Ribe domkirke på en rakke angivne 

helligdage, et år og 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
Referat i Ribe Oldemoder.
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Fremdeles eftergiver pave Urban 5. barmhjertigt og tilstår nådigt 
alle, som i fromhed søger til nævnte kirke på alle Vor Frues hellig
dage, i julen, på Herrens omskærelsesdag, helligtrekongersdag, påske

dag, himmelfartsdag, pinsedag og på kirkens indvielsesdag samt på hel
gendagene for Johannes døberen, Peter og Paulus og de andre apostel
dage og ottendedagene derefter, og som rækker nævnte kirke en hjæl
pende hånd, et år og 40 dage. Givet i det Herrens år 1368 den 24. okto
ber.

1368. 7. november. Demmin. 245
Hertug Kasimir 3. af Pommern-Stettin slutter på egne og sine brødre hertugerne 

Swantibor og Bugislavs vegne et treårigt landefredsforbund med hertug Albrecht 2. 
af Mecklenburg og en aftale om gensidig hjælp; dog skal de pommerske herrer ikke 
yde hertug Albrecht hjælp mod bl.a. »kong Valdemar af Danmark, vor kære 
fætter«.

Original i Schwennarkivet.

1368. [Efter] 8. november. Rostock. 246
Reces af hansedagen i Rostock.
Afskrift på det kongelige bibliotek.

Idet Herrens år 1368 onsdag før St. Mortens dag samledes de herrer 
rådmænd fra nedenanførte stæder i Rostock, fra Lübeck Bruno Wa- 
rendorp, Segebod Crispin og Johan Lange, fra Stralsund Herman v. 

Rode og Ludolf v. Kulpen, fra Wismar Didrik v. Rampe og Peder 
Strömekendorp, fra Rostock Johan Bomgarden, Arnold Kröpelin, Lam
bert Witte og Gerwin Wilde, og gennemdrøftede det følgende:

<i> Først enedes de alle om dette: at de nedennævnte skippere, 
nemlig Heyne Rode fra Stralsund, Bornholm fra Lübeck, Mathias Gode- 
clerik fra Zierikzee, Jakob Beccesson fra Dordrecht, Petrides Gerritsson 
fra Zeeland, Arnd Henrikson fra Kampen, skal, fordi de uden tilladelse 
fra tolderne i Skåne er sejlet bort uden at erlægge told, bøde for over
trædelserne, og der skal stilles sikkerhed af de samme, indtil stæderne 
atter forsamles.
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<2> Fremdeles besluttede de i fællesskab, at de herrer fra Stralsund 
skal have sikkerhed hos en mand, kaldet Lange, deres medborger, indtil 
førstkommende hansedag for den krænkelse, der er tilføjet herr Gerwin 
Wilde1) af denne i Skåne.

<3> Fremdeles angående terminen for de forhandlinger, der skal 
holdes i Pritzwalk eller Perleberg med stæderne og vasallerne i Mark 
Brandenburg, har enhver henskudt dette til sit råd.

<4> Fremdeles angående terminen for de forhandlinger, der skal 
holdes med landsherrerne i Holsten, har enhver også henskudt dette til 
sit råd, og enhver skal så hurtigt som muligt sende sit svar om begge 
terminer til de herrer i Lubeck.

<5> Fremdeles besluttede de, at enhver, der måtte blive anklaget, for
di han i dette år (13)68 på nogen måde havde saltet sild andetsteds end i 
Skanør og Falsterbo, og lovligt blev overbevist, skal bøde sin forseelse 
efter stædernes mandat; men den, som anklagedes og ikke kunde fældes 
med rette i første omgang, skal stille sikkerhed for, at han personligt giver 
møde for de stæder, der samles på næste hansedag.

1) rådmand i Rostock; han var opkræver af pundtolden i Skåne, jf. Hanserec. I 443.

247 1368. 11. november.
Niels Jensen, dekan, og Jens Kappelgård, provst ved kirken i Roskilde, vidimerer 

kong Valdemar 4. Atterdags brev aj 1341 29. juli.
Original i den amamagnaanske samling.

iels Jensen, dekan, og Jens Kappelgård, provst ved kirken i Roskil
de, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi har hørt og 
omhyggeligt gennemset et åbent brev af vor stormægtige fyrste og her
re, herr Valdemar, de Danskes konge, beseglet med hans segl, som helt 
og uskadt hang under, og uskrabet, ustunget og ikke i nogen henseende 
beskadiget, men hævet over enhver mistanke, af følgende ordlyd ord til 
andet: Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge (o.s.v. = 
DRB. III 1 nr. 190). Til vidnesbyrd og sikrere bevis herom har vi ladet 
vore segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1368 på den 
hellige Morten bisps dag.
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[1368. Efter 11. november] 0 248
Fortegnelse over fanger, som er taget af Lübeck ved Lund og ved Falsterbo.
Original i Liibeckarkivet.

Dette er de fanger, som blev fanget ved Lund og ved Falsterbo: Jens 
Pedersen fra Bjärsjöholm, endvidere Bugge fra Bjärsjöholm, end
videre Jens Gummesen, endvidere Lars Skytte fra Bjärsjöholm.

Fremdeles havde Langelow en aftalt frist til St. Mortens dag, som nu 
var; så skulde han komme ind igen; det kan I mane ham om.

Fremdeles Lubbeke Kranevis, som blev fanget sammen med herr Eg
gert Bitsere, aftingede sig for 6o mark eller til at komme ind igen; han 
har heller ikke endnu holdt det.

Det skal være vitterligt, at Ove Arvidsen er forpligtet til to uger efter 
mikkelsdag ubetinget at betale i Lübeck til herr Bruno Warendorp og 
herr Thomas Murkerken io mark lødigt sølv for sit fangenskab, for 
hvilke Oluf Unesen stillede sikkerhed og afgav løfte.

Fremdeles skylder herr Eggert Bitsere 400 mark lybsk for sit fangen
skab, af hvilke han gav herr Bruno een (hest) til fire mark lødigt og et 
skib til 1 o mark lødigt. Af den grund skal I lade ham påminde; og det 
bør bemærkes, at herr Bruno overlod fornævnte herr Eggert 7 mark 
lybsk af sine egne penge.

1) optegnelsen må være sket efter fristen for Langelow, som det fremgår, er udløbet; 
jf. iøvrigt D. Schäfer, Die Hansestädte u. König Waldemar 477 note 8.

[1368]1) 26. november. 249
Rådet i Thorn meddeler rådet i Danzig bl.a., at de af Herman v. Dülmen1) har 

erfaret, »at I har sendt ham 26 væbnere til Danmarks land, hvorud
over han selv i Eders navn har antaget 14, for at det fulde tal kunde 
nås.«

Original i Dangig.

1) rådmand i Thorn og tilsyneladende anfører for de preussiske stæders kontingent i 
krigen, jf. Schäfer s. 468 note 3.
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250 1368. 2. december. Rostock. 250
Rådet i Rostock erklærer, at de har taget væbnerne Johan Hanentzaghel, Ger

hard Møzer og Rolauus Baroldi og deres venner i stadens tjeneste til krigen mod 
kongen aj Danmark.1)

Original i Rostockarkivet.

Vi rådmænd i Rostock erklærer med ordlyden af dette brev, at vi 
har taget de krigsduelige mænd, væbnerne Johan Hanentzaghel, 
Gerhard Møzer og Rolauus Baroldi sammen med deres nedenanførte 

venner, nemlig væbnerne Konrad og Henning Baroldi, brødre, Luther 
Briisehaver, Ulrik Ketelhot, Herman Vogt, Tabbard og Henrik Prut- 
zeke i og til vor og vor stads tjeneste, at tjene os og vor stad fra tids
punktet for dette brevs givelse og i det næstfølgende fulde halve år mod 
de Danskes konge og alle hans tilhængere; og når dette halve år er ud
løbet, skal vi betale nævnte Johan Hanentzaghel 4 mark lødigt, hver 
mark lødigt regnet til 3 mark lybske penge, og Gerhard Møzer lige så 
meget, men de øvrige, nemlig Rolauus, Konrad og Henning Baroldi, 
brødre, Luther Briisehaver, Ulrik Ketelhot, Herman Vogt, Tabbard og 
Henrik Prutzeke — hver af dem — blot 3 mark lødigt i den foromtalte 
værdi og ikke mere. Men vi har fuldtud og i sin helhed betalt dem — og 
enhver af dem — de andre penge, der skyldtes for det forudgående 
halvårs tjeneste, idet vi lover de samme, at hvis deres våben eller ejen
dele med æren i behold går tabt ved kamphandlinger eller af andre be
rettigede og agtværdige grunde i vore anliggender med vore høveds- 
mænds viden og efter deres befaling, da skal vi erstatte dem dette med 
et rimeligt beløb. Men hvis de uden vore høvedsmænds viden og vilje 
mister det i egne krigsforetagender, eller det bliver frastjålet dem, da 
skal vi på ingen måde være forpligtet til at betale dette. Og hvis de — 
hvad Gud afvende — i vore kampe eller i vore andre berettigede og agt
værdige anliggender og hverv, der er pålagt dem at udføre af vore hø- 
vedsmænd, bliver fanget med ære og i ære, da skal vi udkøbe og fri dem 
— og enhver af dem — af fangenskabet for de samme penge, som de 
var i stand til at udrede og udgive, hvis de var blevet fanget under deres 
egne krigsforetagender og i deres egne anliggender. Men hvis de uden 
vore høvedsmænds viden og befaling bliver taget til fange under deres 
egne krigsforetagender og anliggender — eller nogen af dem — da skal
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vi ikke udløse og frigøre dem. Til vidnesbyrd herom er vort stadssekret 
hængt under dette brev. Givet i Rostock i det Herrens år 1368 lørdagen 
næst efter den glorrige apostel St. Andreas’ dag.

i) i de nordtyske arkiver er overleveret flere andre hvervebreve af tilsvarende art, jf. 
Dipi. Dan.

1368. 8. december. Rastede. 251
Abbed Oltmanus i klostret Rastede meddeler som fuldmægtig for Nicolaus, kar

dinaldiakon af Sta. Maria in Via lata bl.a. »alle gejstlige i stifterne 
Lund........ , Slesvig.........,« at han har bandlyst domprovsten i Bremen Henrik 
Biscop på grund af en strid med dekan og kapitel sammesteds om forvaltningen af 
indtægterne, og at han idømmer ham en bod på 2000 Bremer floriner, at betale i 
løbet af 70 dage.

Efter tryk 1 Oldenburgisches UB.

1368. Kiel. 252
Testamente af Henneke Vetel borger i Kiel.
Afskrift i Westphalen Monumenta inedita.

I Herrens navn, amen. Jeg, Henneke Vetel, som ligger på mit sygeleje, 
og som, skønt svag på legemet, dog er sund i sjæl og tanke, opretter i 

året 1368 efter Guds kødvorden mit testamente på følgende måde.......  
Mine nedennævnte testamentseksekutorer1)....... skal af mine midler 
sende en mand på pilgrimsfærd til Rom, en til St. Theobald, på folke
sproget kaldet Ennewald2), en til St. Søren i Jylland3), en til Vor Frue i 
Aachen og en til staden Koln for min sjælefrelse, og han skal samme
steds medbringe og yde et halvt pund voks efter livlandsk mål.......  
Skrevet og givet i Kiel i året efter Guds kødvorden som ovenfor under 
mit segl, som er hængt nedenunder.

1) d.v.s. Timme Bevense, Henneke Sivekesen, Tideke Harendorp og Johan Visch. 
— 2) St. Theobald (Ewald) dyrkedes ved valfartstedet Thann i Alsace. — 3) i Rye, jf. 
Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse i Danmark, p. 38, note 2.
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253 1368.
Prior Niels i Dalum overlader nonnerne Ingerd og Margrete noget gods på livs

tid.
Notits af Hams fort.

Idet Herrens år 1368 henlagde prior Niels i Dalum noget gods til de 
velbyrdige jomfruer Ingerd og Margrete, nonner i Dalum kloster, på 
livstid.

254 1368.
Fru Cecilie overdrog gods i Menstrup til Helligkors alter i St. Peders kirke i 

Næstved.
Næstved st. Petri klosters registratur (1528/

Cecilie testamenterede og overdrog Helligkors alter nævnte gods mod 
at der skulde brændes lys der. 1368.

255 1368.
Jens Pedersen overlader jord i Olstrup til Næstved St. Peders kirkes bygnings

fond.
Næstved st. Petri klosters registratur ^1528/

Jens Pedersen, vor indgivne broder, overlod os til kirkens bygnings
fond syv ørtug jord i Olstrup i Fakse herred, for at vi kunde holde en 

årtid for ham een gang om året. 1368.

256 1368.
Hamburgs kæmnerregnskab.
Efter tryk i Kdmmereirechnungen der Stadt Hamburg.

Ri il forskelligt: .......... 36 skilling til en, der har vist hertugen af Sles-
L vig vej............Til hansestædernes rådighed gav vi 720 mark penge 

til hjælp i krigen mod kongen af Danmark.
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257 1368. Nyborg. 257
Ridderen Niels Tuesens testamente.
Fire registraturer og referater fra 16. årh. i rigsarkivet.

a.

Fremdeles skødebrev af herr Niels Tuesen, ridder, som han gav til 
klostret1) i sit testamente på alt det gods og den besiddelse, som han 
havde i Dærup, og på to gårde i Glamsbjerg.

b:

Fremdeles vidisse med gode mænds besegling af herr Niels Tuesens 
testamente på noget gods, som klostret har i Anderup, som fornævn
te herr Niels Tuesen gav til klostret i sit testamente.

c:

Et åbent beseglet pergamentsbrev, som mester Hans Urne, provst i 
i Odense, med flere gode mænd har beseglet og givet år o.s.v. 1485, 
indeholdende, at de havde set og gennemlæst et latinsk pergaments 

brev med hele, holdne segl, hvilket brev indeholdt og redegjorde for 
herr Niels Tuesens, ridders, testamente og var givet i Nyborg år o.s.v. 
1368, i hvilket testamente blandt mange andre bemærkelsesværdige vel
gerninger fra fornævnte herr Niels Tuesens side hans jordegods i Vit- 
tinge blev givet til Nørre Broby kirke, dertil en gård med tre landbo
steder og et møllested, som fornævnte brev videre melder og indeholder.

d:

Et brev, som mester Hans Urne, provst i Odense med flere havde ud
stedt under datum 1485, som lyder, at de havde set og gennemlæst 

et latinsk brev på pergament med hele og holdne segl, hvilket brev in
deholdt herr Niels Tuesens, ridders, testamente og var udstedt i Nyborg 
år o.s.v. 1368, i hvilket testamente herr Niels Tuesen gav Nørre Broby 
kirke sit jordegods i Vittinge, dertil en gård med tre landbosteder og et 
møllested, som samme brev ydermere melder.

1) Odense St. Knuds kloster.
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258 [Før 1368]1).
Herr Niels Tuesens breve på det gods, han testamenterede til Odense St. Knuds 

kloster.
Odense St. Knuds klosters registratur ^1548/

Fremdeles ved samme herr Niels Tuesens skøde og testamente findes 
mange andre breve, som fornævnte herr Niels Tuesen havde på 
samme gods.

O jf nr. 257.

259 [Efter 1368]
Tue Nielsen, søn af Niels Tuesen, bekræfter faderens gave til Odense St. Knuds 

kloster.
Odense St. Knuds klosters registratur ^1548/

Fremdeles skødebrev af fornævnte herr Niels Tuesens søn Tue Niel
sen på samme gods, hvilket han udstedte til klostret nogle år efter, 
at faderen var død.

1) jf. nr. 257.

260 1368.
Niels Raneherret (?) pantsætter sit gods i Vrangstrup, Sandby og Tyvelse til 

herr Lars Larsen.
Kalundborgske registratur ("1476/

Brev om, at Niels Raneherret1) vedkender sig at have pantsat i velbyrdig 
mand, herr Lars Larsen alt sit gods i Vrangstrup og Sandby og i 

Tyvelse med alt tilliggende for 57V2 lødige mark. Givet i det Herrens år 
1368.

1) fejl for herr Niels Rane?

261 1368.
Fem breve på Nævbyhoved, dels til Evert Moltke og dels fra Evert Moltke til 

kong Valdemar.
1. Vordingborske registratur (\^^).
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Fem sammenbundne breve, der lyder, at Næsbyhoved blev skødet 
Evert Moltke, og det ene brev omhandler, at Evert Moltke oplod 
Næsbyhoved til kong Valdemars hånd og overdrog Peder Henriksen det 

på kong Valdemars og kronens vegne. Givet i det Herrens år 1368.

2. Yngre Kallundborgske registratur (1551).

Fremdeles et skødebrev på Næsbyhoved len på Fyn, på Røjle i Vends 
herred i Hindsgavl len.

1368. 262
Asgun Jonsen pantsætter sin rettighed i Hårby.
Skanderborgske registratur (1606).

Asgun Jonsens latinske forweth pantebrev på al hans rettighed i 
. Hårby. Givet 1368.

1368. 263
Skøde på en gård i Hylleberg og en i Hornum til Vitskøl kloster.
Ålborghus' registratur (Børglum bispestols breve 1578/

1 køde på en gård i Hylleberg og en i Hornum til Vitskøl kloster.
) 1368.

1368.
Jens Povlsens pantebrev på Reersø fang. 
Maribo klosters registratur ("1624/

Jens Povlsens pantebrev på Reersø fang. 1368.

[1368—70]1).

264

265
Rådet og borgerne i Varde beder rådet i Lübeck om at virke for oprejsning til 

Vardeborgerne Niels Tordsen og Ture Gunnesen, hvis skib er blevet erobret af 
Johan Hund.

Original i Lübeckarkivet.



Nr. 266 [1368—70] 208

Rådmænd og de øvrige borgere i Varde til de hæderværdige mænd og 
, gode herrer fra Lübeck hilsen i alles frelser.

Vi erklærer over for Eder, gode mænd, at Niels Tordsen og Ture 
Gunnesen — han, som ganske uforskyldt blev udplyndret på havet, fik 
skibet brændt og holdes fangen af en vis Johan, kaldet Hund — er vore 
medborgere, hvilket vi erklærer med sandhedens ord. Derfor besværger 
vi Eder, agtværdige og gode mænd, om, at I — især fordi de fornævnte 
bor i grevernes fogedi — af hensyn til retfærd og med henblik på den 
guddommelige gengældelse virkningsfuldt vil gøre Eders indflydelse 
gældende i Eders egne, så de kan få det gods, der er dem frataget, til
bage, og erstatning for det brændte skib, og så at nævnte Ture kan ud
fries af fangenskabet, idet I vil få lønnen hos den Højeste. Skrevet under 
vor bys segl, der er fæstet til bagsiden.

i) i disse år var hansestæderne og de holstenske grever i forbund med hinanden og 
greverne herrer i Jylland.

266 [1368—70]1). 266
Rådet i Flensborg beder rådet i Lübeck om at fritage byen for pundtolden.
Original i Lübeckarkivet.

Til de hæderværdige herrer borgmestre og rådmænd i Lübeck, vore 
elskede venner, hilsen i alt venskab og i al ære som tilforn.

Vi beder Eder i al kærlighed om, at I for Guds og retfærdigheds skyld 
vil undtage og løse os for den told, som på folkesproget kaldes pund
told, og som er pålagt i disse år, og at I ligeledes vil tale med de hæder
værdige rådmænd fra stæderne og udvirke for os hos dem, at de ærvær
dige rådmænd gør det samme, eftersom vi af erfaring ved og i sandhed 
kan godtgøre, at den told er såre byrdefuld og næsten uudholdelig for 
os. Og vi har ligeledes — ak, hvilken ulykke — været udsat for og har 
lidt tab på havet fra misdæderes side og har ikke fundet nogen, som er 
villig til eller ønsker at gengive os noget af vore tab. Men vi beder om, 
at I, ærværdige rådmænd og venner, vil tilstede, at vi må nyde den told 
hos Eder, som vi har haft fra gammel tid, da I og enhver af Eders bor
gere nyder og besidder den told og de friheder hos os, som I har haft 
hos os fra gammel tid, hvad vi kan uddybe og bevise ved hjælp af alle 
Eders borgere, som årligt plejer at komme til os. Vi beder om et godt
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og mildt svar. Lev vel i Kristus. Skrevet under vort sekret, der er på- 
trykt bagsiden.

Rådmændene i Flensborg, Eders venner.
i) pundtolden i Flensborg må være blevet opkrævet i kraft af forbundet mellem 

hanseaterne og de holstenske stæder, jf. bemærkningen i Dipi. Dan.

[1368—70]1). 267
Rådet i Hamburg meddeler rådet i Lübeck, at fru Christina, enke efter Herman 

Armbrøstmager, borger i Lübeck, har stillet sikkerhedfor, at de af de »50 armbrø
ster, også kaldet knüppele, som hun ikke har fået solgt, ikke skal blive ført i 
retning Danmark eller på nogen måde udføres dertil«.

Original i Lübeckarkivet.

1) jf. Dipi. Dan.

[1368—69] 268
Notitser i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med krigen mod 

kongen af Danmark.
Regnskabsnotitser i Deventer.

Om klæder til stadsknægtenes behov........... Til de 6 lejesvende, som 
på stadens vegne sejlede ud på Harderwijks orlogsskibe mod kon

gen af Danmark: til enhver, da de første gang sejlede ud, 3 alen klæde 
til en vams, hver alen til 20 grot, det gør 22 pund 10 skilling. Til deres 
knægt tre alen klæde til hans vams, hver alen 16 grot, det gør 3 pund. 
...... Til sold..........Til Johan Lepping, Henrik ter Brugge, Arent Up- 
perheest, Gerrit Vrancken, Egbert van Wilsem og Bernt Splitof, som 
vor stad udsendte på orlogsskibene fra Amsterdam til de østlige stæders 
hjælp mod kongen af Danmark: til hver, da de første gang sejlede 
ud, 16 skjoldgylden, det gør 96 skjoldgylden, det gør 144 pund. Til 
de samme, da de første gang bragte deres forplejning ombord, 60 
skjoldgylden, det gør 90 pund. Til de foran skrevne 6 lejesvende 64 
skjoldgylden, det gør 96 pund, med hvilke de betalte deres del i orlogs
skibene og i andet udstyr, som de behøvede på samme kogger. Til de

3. rk. 8. bd. — 14
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samme 25 skjoldgylden, det gør 37 pund 10 skilling, med hvilke de be
talte for deres kost i herberget i Amsterdam, inden de rejste ud. fil de 
samme gennem Arent van Dummer, som blev udsendt til Danmark, 
hvor de lå, 100 rose-moutons1) i gamle skjoldgylden og i andre mønter,
hver mouton regnet for 27 grot, det gør 168 pund 15 skilling For
en hest, som var købt til herr Geverts behov, og som skulde være redet
til Danmark på stadens vegne fil mester Willam, armbrøstma-
geren, for 700 skydefærdige pile, for hvert hundrede 18 groter, det gør 7 
pund 7 skilling 6 penninge. Til mester Willam, »stratemageren«2), som 
afpudsede og indsmurte de foran skrevne pile og for »vinkøb«3) af de 
samme pile tilsammen 30 groter.

1) en guldmønt med en lille rose på re\ersen. jf. Medelnederl. Woerdenb. I\ sp. 
1985 og VI sp. 1627. — 2) betydning? — 3) lidkøb.

269 [1368—87]1).
Biskop Niels af Roskilde kvitterer Jakob Oluf sen for afgiften af Fodby.
Registratur i rigsarkivet <15. årh.).

Fremdeles biskop Niels af Roskilde giver herr Jakob Olu fsen kvitte
ring for den landgilde, han oppebar i Fodby indtil mikkelsdag o.s.v.

1) Biskop Niels af Roskilde var biskop 1368—95. Jakob Olufsen (Lunge) var død 
1387 29. juni (Rep. nr. 3590), da hans gods arveskiftedes.

270 1369. 20. januar.
Testamente aj Henrik Bokholt, dekan i Lund.
Original 1 det svenske rigsarkiv.

I Herrens navn, amen. Jeg Henrik Bokholt, dekan i Lund, som om
hyggeligt betænker, hvilke vilkår menneskelivet er undergivet, og 

hvor forskelligt det arter sig, og som nøje overvejer, at intet er vissere 
end døden, men intet uvissere end dødens time, opretter og anordner, 
karsk på sjæl og legeme, mit testamente over det guds, Gud har forundt 
mig, på følgende måde. For det første testamenterer jeg en mark sølv til 
mit sidste hvilested i St. Laurentius’ kirke nær den ærva'rdige fader i
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Kristus hcrr Peders grav, forhen ærkebiskop i Lund. Fremdeles til af
holdelse af min årtid på sædvanlig vis i samme kirkes kor hvert år en 
gård tilhørende mig i Lilleköpinge og en gård tilhørende mig i Ålstorp, 
således at halvdelen af afgifterne af dette gods skal tilfalde de kanniker, 
som på dagen for min årtid er til stede ved vigilier og messe, medens 
den resterende halvdel skal deles ligeligt mellem vikarerne og de fattige, 
efter at der heraf er fradraget en øre til klokkerne. Fremdeles til min 
såre kære herre herr Niels, af Guds nåde ærkebiskop i Lund og Sveri
ges primas, en sølvskål. Fremdeles til herr Peder, ærkedegn, et drikke
horn og et superpellicium. Fremdeles til den herre kantor et drikkehorn 
og en bog med ord af den hellige Bernhard1). Fremdeles til herr Jens 
Henriksen et horn og en prædikensamling, der begynder: Da Jesus 
havde fuldbragt2). Fremdeles til herr Niels Pose en borddug med et 
tørreklæde. Fremdeles til herr magister Niels et drikkehorn. Fremdeles 
til herr Mogens, provst i Odense, et par knive, egnede til bordbrug, en 
borddug og et tørreklæde. Fremdeles til herr Svend Sakstorp en korhue, 
et drikkehorn og en lille bog i rødt bind. Fremdeles til herr Jens Som
mer et drikkehorn med et tinkrus. Fremdeles til herr Peder Jensen min 
silkekorhue og en bog med titlen Guillelmus de Monte Lauduno’s 
Sacramentale3). Fremdeles til den herre abbed for Allehelgens kloster 
en lille morter. Fremdeles til herr Klement, prior hos nonnerne i Lund, 
et superpellicium. Fremdeles til herr Peder Simonsen et drikkehorn 
med et tinkrus. Fremdeles til herr Peder Mogensen, min vikar, en stor 
gryde og en dunk. Fremdeles til krypten to mark. Fremdeles til vikaren 
sammesteds en mark. Fremdeles til kirketjeneren sammesteds en halv 
mark. Fremdeles til enhver sognekirke i Lund to øre og til kirketjeneren 
en halv øre. Fremdeles til dominikanerne sammesteds et pund korn, til 
prioren sammesteds en skilling grot og til lektoren sammesteds lige så 
meget. Fremdeles til franciskanerne sammesteds et pund korn og til 
guardianen en skilling grot. Fremdeles til nonnerne ved St. Peder et 
pund korn. Fremdeles til spedalskhuset lige så meget. Fremdeles til hel
ligåndshuset lige så meget. Fremdeles til herr Alle et drikkehorn. Frem
deles til Jakob Guldbrandsen et drikkehorn. Fremdeles til Jakob, min 
svend, to gryder, en dunk, en dyne, en kedel og en kiste. Fremdeles til 
Knud et grøntforet overstykke og tre mark penge. Fremdeles til Tyge et 
stort og et tilhørende lille sengevår og en fole. Fremdeles til min skaffer 
Sægot tre pund rug, to dyner, en gryde og ni svin. Fremdeles til de fat-
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tige fem mark penge. Til eksekutorer af dette testamente indsætter jeg 
de hæderværdige mænd mine venner, de fornævnte herrer Jens Som
mer, kannik i Lund, Svend Sakstorp, kannik sammesteds, og Peder 
Mogensen, idet jeg ydmygt beder dem for Guds skyld, at de tro udfører 
det ovennævnte i eet og alt, som de ved, det gavner min sjæl. T il vid
nesbyrd om alt dette er mit segl tillige med mine fornævnte eksekuto
rers segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1369 på marty
rerne St. Fabian og St. Sebastians dag.

1) jf. DRB. III 5 nr. 109 note 15. — 2) er ikke identificeret. — 3) Sacramentale, jf. 
ssts. note 25, forfattet af Guillelmus de Monte Lauduno, benediktiner, død 1343. pro
fessor i Toulouse, kendt kanonist, jf. Hugo Hurter, Nomenclator Theologiae recentioris 
IV sp. 498; J. F. v. Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen 
Rechts II p. 198.

271 1369. 25. januar.
Lars Svendsen pantsætter to gårde i Håsslås, to gårde i Nås, to gårde og en 

mølle i Skog og en mølle i Vessige til Arvid Piik og Jens Lalesen for 13 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

Zars Svendsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
J Jeg erklærer med dette brev for alle, såvel fremtidige som nule

vende, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til de gode og hæderlige 
mænd Arvid Piik og Jens Lalesen, nærværende brevvisere, for tretten 
mark lødigt sølv. For denne sum penge eller sum sølv pantsætter jeg 
med dette brev mit nedenfor nævnte gods til fornævnte Arvid og Jens, 
nemlig to gårde i Håsslås i Stafsinge sogn, to gårde i Nås i Drångsered 
sogn, to gårde i Skog med en mølle sammesteds i Gållered sogn og en 
mølle i Vessige med alle tilliggender til fornævnte gods, nemlig agre, 
enge, græsgange, skove, fiskedamme, i tørt og vådt, hegnet og uhegnet, 
slet intet undtaget, uanset dets betegnelse, på det forud aftalte vilkår, at 
når som helst fornævnte gods bliver indløst af mig eller mine arvinger, 
da skal det indløses i gode værdier som for eksempel smør, okser, køer 
og godt klæde, idet en tønde smør skal sættes til fem mark, gode okser 
til tre mark pr. styk, gode køer til tolv øre pr. styk, gods klæde til hvad 
det købes og sælges for mellem købmænd, og idet alle andre værdier 
skal være udelukkende, dog underforstået, at Arvid Piik og Jens Lalesen 
årligt skal oppebære frugterne, afgifterne, oppebørslerne og tjeneste-
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ydelserne af fornævnte gods, indtil den oprindelige sum sølv er betalt af 
mig eller mine arvinger, uden at de dog på mindste måde bør afregnes i 
gældens hovedstol. Men hvis oftnævnte Arvid og Jens eller deres arvin
ger anfægtes i besiddelsen af fornævnte gods, eller det med nogen ret til
bagekaldes fra dem, da forpligter jeg med dette brev mig og mine arvin
ger til på deres anmodning og uden protest fra nogen som helst at fyl
destgøre dem og deres arvinger med mit eget gods, som jeg har erhver
vet som ret arv. Til vidnesbyrd herom og om pantsætningen er mit segl 
tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Peder Knoppe, herr 
Troels i Långaryd og Bent Kromme hængt under dette brev. Givet i det 
Herrens år 1369 på apostlen St. Paulus’ omvendelsesdag.

[1369]1). 27. januar. Lübeburg. 272
Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg meddeler rådet i Lübeck, at rigs

rådet i Danmark har anmodet hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg om at mægle i 
krigen og beder hansestæderne om ikke at lægge hindringer i vejen.

Original i Lübeckarkivet.

Magnus, af Guds nåde hertug af Braunschweig og Lüneburg1).
Vor venlige hilsen tilforn. Vi beder Eder om at vide, at rigets 

råd og stormænd i Danmark har haft deres betroede sendebud hos vor 
onkel hertug Erik af Sachsen og indtrængende har ladet sig udbede hos 
ham, at han vil efterkomme deres vilje og føre forhandlinger for dem, 
således som disse havde været betroet til hans fader, og at han skulde 
være mægtig over dem og riget med hensyn til voldgift og dom. Det har 
han påtaget sig, og vi håber, at han vil hjælpe Eder og andre herrer og 
alle de stæder, som er indbefattet i krigen mod Danmarks rige, til billig
hed for lidt uret, og vi beder Eder, at I ikke afviser dette, og at I ikke 
herudover gør uret mod Danmarks rige. Det vil vi være Eder takskyldig 
for. Givet i Lüneburg under vort segl lørdag efter Paulus’ dag. I den an
ledning beder vi om Eders svar.

1) året mangler, men da hertug Eriks fader døde i slutningen af 1368, må det efter 
forholdene dateres til 1369, jf. også drøftelsen af lejdet til hertugens råder i hansedagen i 
marts 1369, nr. 288 § 5. — 2) adressen står på brevets bagside: Skal gives til de hædervardige 
og omsigtsjulde mænd, de os elskede herrer rådmand i staden Lübeck.
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273 1369. 2. februar.
Notits i staden Deventers regnskaber om en udgift i forbindelse med krigen mod 

Danmark.
Regnskabsnotits i Deventer.

Fremdeles samme dag1) til sendebudet fra staden Harderwijk, som 
bragte vor stad et brev om forholdene i Danmark: io skilling.

i) d.v.s. Vor Frues dag ved kyndelmisse.

274 1369. 2. februar — 17. september.
Notitser om staden Revals udgifter i forbindelse med drøftelser om de livlandske 

stæders krigskogge i Øresund.
Regnskabsnotitser i Revalarkivet (p.t. Gott ingen).

Fremdeles til kyndelmisse da var vore udsendinge Rikard Rike og 
Konrad Kegeler i Pernau og havde fortæret 5 mark 6 øre. Dernæst 
var vore udsendinge Peter Stockestorp og Johan v. d. Mole i Lemsal. 

De havde fortæret 7 Rigamark. Dernæst omved St. Lamberts dag da 
var vore udsendinge Henrik Krowel og Kegeler i Walk. De havde for
tæret 7 mark minus en kvart mark. Disse tre forsamlinger har fundet 
sted for krigskoggens skyld, som ligger i Øresund af hensyn til stæderne 
i dette land.

275 1369. 10. februar. S. Pietro i Rom.
Den pavelige kammermester Arnaldus ærkebiskop aj Auch, løser Henricus de Tibe

ren, »underkollektor af de afgifter, der skyldes det apostoliske kammer i 
Danmarks rige,« af det band, som kollektorerne Henrik Biscop og Gerardus Xen- 
deti, der var udsendt af den pavlige skatmester Gaucelinus, biskop af Maguelonne, 
havde lyst over ham.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

276 1369. 15.—20. februar.
Notitser i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med et møde i 

Beekbergen vedrørende krigen mod kongen af Danmark.
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Regnskabsnotitser i Deventerarkivet.

i. Kæmneren Dirk den Hoyer.

Torsdagen efter fastelavn blev der udbetalt til Gerhard Winikens 
søn og til Johan Sconevrent — som var redet til Beekbergen til et 
møde med magistratsmedlemmerne fra Zutphen, Harderwijk og Elburg 

i anliggender vedrørende krigen mod kongen af Danmark, i hvilke an
liggender der blev aftalt en anden mødedag, fordi mændene fra 
Zutphen ikke kom til stede — for leje af heste og for overfarten, da det 
var et voldsomt uvejr, og for deres fortæring, som de havde udenbys, 
3 pund 3 skilling 9 penninge.

2. Samme.

Fremdeles samme dag1) til sendebudet Henneke, som var løbet til 
Zutphen med brev om, at vor stad havde sendt sine udsendinge til 
Beekbergen om anliggender vedrørende Danmark, og om de vilde ak- 

ceptere en anden mødedag 3 skilling 9 penninge. Fremdeles samme dag 
til stadsbudet fra Zutphen, som bragte det første brev om, at man den 
første torsdag i fasten skulde holde et møde i Beekbergen i anliggender 
vedrørende Danmark, i drikkepenge 3 skilling 9 penninge.

3. Ka'mneren Hademan van Heten:

Tirsdagen2) efter søndagen Invoeavit udbetalt til Gerhard Winikens- 
son og Johan Sconevrent, som var redet til Beekbergen til møde 
med magistratsmedlemmer fra Zutphen, Harderwijk og Elburg angåen

de krigen mod kongen af Danmark, for kost og hesteleje ialt 2 pund 11 
skilling 2 penninge.

1) d.v.s. tredagen efter fastelavn — 16. februar. — 2) 20. februar.

1369. 23. februar. 277
Niels Jensen Hvid skøder Overgård i Njærsterp til Jens Svendsen.
Silkeborgske registratur

Fremdeles et latinsk skødebrev på Overgård i Njærsterp af Niels Jen
sen, som kaldes Hvid, til Jens Svendsen. Givet 1369 dagen før apo
stelen St. Mathias’ dag.
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278 1369. 24. februar.
Tue Nielsen af Fyn skøder fire gårde i Fosie til Lundekirkens bygningsfond mod 

afholdelse af en årtid for sin fader Niels Tuesen og sig selv.
Original i det svenske rigsarkiv.

Tue Nielsen af Fyn til alle, der far dette brev at se eller hører det 
læse, hilsen evindelig med Gud.

Jeg vil, at det skal være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at 
jeg i nærværelse af den ærværdige fader og herre herr Niels, af Guds 
miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til frelse for min fader 
ridderen herr Niels Tuesens sjæl og for min sjæl efter omhyggelig over
vejelse giver, skøder, oplader og overdrager mine fire gårde i Fosie i 
Skåne, som svarer til 18 pund i årlig afgift, til den hellige Lundekirkes 
bygningsfond og til kapitlet sammesteds, at besidde med rette evinde
ligt, hvilket gods en mand ved navn Erland Isaksen — salig ihukom
melse — ved en retmæssig pantsætning har pantsat mig i den form, der 
kaldes »forved«, og hvorved det på gyldig vis er overgået til mig; jeg 
overfører også al ret, som tilkommer mig i fornævnte gods, tillige med 
det åbne brev, som samme Erland Isaksen har givet mig1), til Lunde
kirken og til fornævnte kapitel uden indskrænkning, fuldstændigt og 
fuldt ud på det vilkår, at min fornævnte faders årtid hvert år skal holdes 
i Lundekirkens kor inden ottendedagen efter den hellige jomfrus him
melfart med en messe i koret og ti messer nede i kirken, og at min årtid 
skal holdes hvert år dagen efter den hellige jomfrus bebudelse på 
ganske tilsvarende måde med lige så mange messer, dog med tilføjelse 
af den bestemmelse, at godset skal forblive under værgen for samme 
Lundekirkes bygningsfonds bestyrelse. Af dette gods’ indtægter skal for
standeren anvise en trediedel til de kanniker, som tager del i messerne, 
og lade de fornævnte messer holdes heraf. Det er min vilje og jeg befa
ler, at den velbyrdige mand Mogens Mogensen, borger i Lund, i hvis 
varetægt jeg har deponeret samme Erlands originalbrev, givet mig på 
dette gods, frit skal oplade nævnte Lundekapitel dette brev. Til vidnes
byrd om alt dette er mit segl tillige med fornævnte ærværdige fader ær
kebiskop Niels’ segl og segl tilhørende de velbyrdige mænd Jens Erland- 
sen og Ebbe Mathiasen hængt under dette brev. Forhandlet og givet i det 
Herrens år 1369 på apostelen St. Mathias’ dag.

O jf- nr. 99.



217 25. februar 1369 Nr. 280

1369. 24. februar. 279
Biskop Erik af Odense erklærer efter anmodning af prior Jens i Odense og ka

pitlet sammesteds, at Rågelund for fremtiden skal høre til Åsum sogn.
AJskrift i Odensebogen.

Erik, af Guds nåde biskop af Odense, til alle, som ser dette brev, hil
sen evindelig med Gud.

I skal vide, at da torpet Rågelund er beliggende inden for Åsums 
markeskel, og torpbeboerne fra gammel tid har søgt Åsum kirke, be
stemmer vi, tilskyndet hertil af berettigede bønner fra herr broder Jens, 
prior i Odense, og fra vort elskede kapitel sammesteds, hvem den uind
skrænkede ret over denne kirke tilkommer, samt påbyder strengt, at 
nævnte torp Rågelund skal høre til alt nævnte Åsum sogn, og at disse 
torpbeboere for fremtiden skal søge fornævnte kirke som deres sogne
kirke og erlægge og svare deres tiender, ofringer, begravelsesafgifter og 
de øvrige sognerettigheder sammesteds, uanset at de oftnævnte torp
beboere i nogen tid har søgt kirken i Marslev på grund af en uoverens
stemmelse, som nu er bilagt, idet en kirke ifølge kanonisk ret ikke kan 
oppebære tiende afjord inden for et andet sogns skel1). Til vidnesbyrd 
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1369 
på den hellige apostel Matthias’ dag.

1) jf. DRB. II 12 nr. 135.

1369. 25. februar. 280
Jens Eriksen pantsætter sit gods i Korup til sin broder Hartvig Eriksen for 20 

mark lybsk.
Afskrift i Løgumbogen.

Jens Eriksen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg til nærvæ

rende brevviser Hartvig Eriksen, min broder, pantsætter mit gods i 
landsbyen Korup, på hvilket Jens Nielsen og en mand ved navn Tyge 
bor, og som svarer 11 ørtug rug i årlig afgift, og at jeg med dette brev 
sætter det i pant for 20 mark lybske penge, således at jeg skal indløse 
det for fornævnte beløb til en mortensdag i et år, hvor jeg er i stand hertil 
på det vilkår, at i indløsningsåret, hvori det lykkes mig at indløse nævn-
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te gods, da skal samme Hartvig oppebære afgifterne af nævnte gods til
lige med sine penge. Fil vidnesbyrd herom er mit segl hængt under 
dette brev i det Herrens år 1369 på den søndag, da man synger Remi
niscere.

281 1369. 28. februar.
Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter til en klerk, som havde udskre

vet de rettigheder for hans es laderne, som den nye konge af Danmark havde beseglet.
Regnskahsnotits i Deventer.

Fremdeles samme dag1), da Jan ter Hurnen2) sad med kæmnerne 
over deres regnskaber, udbetalt 5 skilling til en klerk, som havde ud
skrevet et stort dokument om hansens rettigheder3), som den nye konge 

af Danmark havde beseglet.
1) d.v.s. onsdagen etter søndagen Reminiseere. — 2) Deventers stadstjener. — 3) 

d.v.s. kong Albrechts privilegium nr. 192.

282 1369. 3. marts. Reinfeld.
Hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg og grev Adolf 7. af Holsten og Stormarn 

slutter overenskomst om deling af regentskabet over Danmarks rige.
Original i Hannover.

I Guds navn amen. Dette er den dagtingning, som er holdt mellem 
hertug Erik af Sachsen-Lauenburg og grev Adolf af Holsten og Stor

marn angående Danmarks rige, hvilket de antager sig som rigets for
myndere, og om deling i lige dele af riget, af borge, lande, ridderskab, 
af guld, sølv og gods, og hvad der hører riget til efter rådslagning med 
rigets råd, med herr Herman v. Tralow og med to fra hertug Eriks råd 
og to fra grev Adolfs råd, hvem de måtte betro at træffe en retfærdig 
afgørelse uden begunstigelse og forfordeling. Og hertug Erik skal, hvor 
han kan gøre det med ære, vende alt til det bedste for grev Adolf. Det 
samme skal grev Adolf omvendt gøre for hertug Erik, hvor han kan det 
med ære. Til vitterlighed for dem, som ser dette brev eller hører det 
læse, om at vi på denne måde er blevet enige på denne dagtingning, har 
vi grev Adolf af Holsten hængt vort segl og herr Herman Tralow sit 
segl under dette brev. Dette brev er givet og skrevet i Reinfeld i det 
Herrens år 1369 lørdagen før Oculi.
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1369. 3. marts. 283
Magistrater og rådmand i Dordrecht undskylder over for de i Lübeck forsamlede 

hansestader, at en af deres væbnere har tilegnet sig en klod1) kobbererts, og lover at 
sende pengene herfor »sammen med vore væbnere på det nært forestående 
togt til Skåne«.

Original i Lübeckarkivet.

i) klod, da\us, vægtenhed for metal på 7 pund, jf. Hans UB. IV s. 515.

1369. 4. marts. 284
Testamente af Lambert v. Osenbrugge, borger i Lübeck.
Registratur i Lübeck.

1369 4. marts, søndagen Oculi. Testamente udstedt af Lambert v. Osen- 
brugge, borger i Lübeck. — Vidner: Henrik v. Loo, Simon Swerting, 
rådsherrer. — Eksekutorer: Konrad Koning, Ditmar Svart, Willekin 
Berwin, Tideman v. Lübeck. — Indhold: Han testamenterer Reineke, 
søn af Helmike Svart af København (Kopenhaven), hans svoger (cog- 
nato), fem mark........... Tilbagekaldsforbehold.

1369. 11. marts. Rostock. 285
Johan Thun, der i kong Valdemar 4. Atterdags tjeneste blev taget til Jange af 

staden Rostocks svende, men frigivet ved kong Albrecht af Sveriges og hertug Al
brecht 2. af Mecklenburgs mellemkomst, lover ikke at ville skade Rostock i f rem
tiden.

Original i Rostockarkivet.

Jeg Johan, kaldet Thun, ønsker, at det med en erklæring i dette brev 
skal komme til alle nulevende og fremtidiges fulde og ikke med tvivl 

behæftede kundskab, at jeg tidligere blev taget til fange af de hæder
værdige mænds, de herrer borgmestre og rådmænd i Rostocks svende i 
den erklærede krig, der står på mellem den stormægtige fyrste, de Dan
skes herre Valdemar og adskillige andre landsherrer samt søstæderne, 
idet jeg da var i den nævnte konges tjeneste; fra dette fangenskab er jeg 
ved de berømmelige og højmodige fyrster og herrer, nemlig herr Al
brecht, konge af Sverige, og herr Albrecht, hertug af Mecklenburgs
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mellemkomst og bøn velvilligt og storsindet blevet kvit, løst og frigjort. 
Derfor har jeg fornævnte Johan Thun, ikke af vold eller frygt, men fri
villigt og spontant lovet og lover med dette brev . . . ., at hverken jeg 
eller mine arvinger .... vil tilføje ........samme borgmestre og råd
mænd ........ nogen som helst skade..........Givet i Rostock i det Herrens 
år 1369 på selve den søndag, da man synger Letare Jerusalem.

286 1369. 11. marts. Lübeck.
Rådet i Lübeck meddeler, at de har fået kong Albrecht af Sveriges brev 1368 

25. juli i forvaring, og giver en transsumpt deraf.
Original i Stettinarkivet.

Rådmændene i staden Lübeck til alle, der får dette brev for øje og 
, øre, hilsen og alt godt med kundskab om det nedenfor anførte.

Vi ønsker, at I alle skal vide, og vi erklærer klart med dette brev, at 
vi til brug for de hæderværdige mænd, de herrer rådmænd i søstæderne, 
i Livland, i Preussen, i Holland, i Zeeland og i de andre ved Zuider- 
søen, i Sachsen og i de øvrige stæder i den tyske hanse har taget et brev 
til os, udstedt af den glorværdige fyrste herr kong Albrecht af Sverige, 
og at vi holder det i vor varetægt, hvilket brev er af nedenforanførte 
ordlyd. Vi Albrecht, af Guds nåde Sveernes og de Goters konge (o.s.v. 
= 192). Til anerkendelse af klart vidnesbyrd om fornævnte modta
gelse og denne varetægt har vi, fornævnte rådmænd i Lübeck, ladet 
dette brev bestyrke ved at hænge vort segl under. Givet i Lübeck i det 
Herrens år 1369 på søndagen Letare.

287 1369. 11. marts.
Henrik Stormer erkender, at Markvard Vnen, nu borger i Hamburg, har fyldest- 

gjort ham for et løfte til fogeden på Bornholm.
Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Henrik Stormer, til stede ved denne bog, erkendte, at Markvard
Vnen, nu borger i Hamburg, fuldt og helt havde fyldestgjort ham 

for det løfte, som han havde aflagt til fogeden på Bornholm, og at en
hver strid, som havde været mellem dem på grund af det løfte, fuldt ud 
er bilagt og afsluttet mellem dem, og han erklærede ham derfor kvit og løst 
fra ethvert krav.
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1369. [Efter] 11. marts. Lübeck. 288
Reces af hanse dagen i Lübeck.
Afskrift i hanserecesseme.

det Herrens år 1369 Letare forsamledes rådmændene fra nedenforan- 
førte søstæder i Lübeck, fra Lübeck de herrer Johan Pertzeval, Bru

no Warendorp, Bertram Vorrad, Jakob Pleskow, Segebod Crispin, Her
man Osenbrugge, Simon Swerting, fra Hamburg Bertram Horborg og 
Henrik Hoyers, fra Rostock Johan Bomgarden, Arnold Kröpelin, 
Ludolf Niendorp, fra Stralsund Herman v. Rode, Henrik Scheele, Ber
tram Wulflam, Ludolf v. Kulpe, Burchard Plötze, fra Wismar Didrik v. 
Rampen, Didrik Mönnik, Bertold Kalsow, Peter Stromekendorp, fra 
Stettin Herman Pape, Henning Westfal, fra Kolberg Bertold Pretemin, 
Johan Borwold, fra Livland fra Riga Bernhard Höppener, fra Dorpat 
Johan Vorste, fremdeles fra Preussen fra Kulm Ertmar v. Hereke, fra 
Thorn Everhard Rinhof, fra Elbing Godskalk Grote, fremdeles fra 
Kampen Goswin Ludekinsson og Didrik v. Rode Jakobsson, fra Zut- 
phen Willem Schulte, fra Zierikzee Kayman Jansson, fra Stavern 
Simon Bere og Sigbold Simon Alardesson, fra Harderwijk Henrik v. 
Heide, fra Amsterdam Herman Kultze, fra Briel Simon Frederikson, fra 
Eiburg Bernhard Wale den yngre og gennemdrøftede nedenforanførte 
sager og handlinger.

<1—2> .........1)
<3> Fremdeles blev der sagt til høvedsmændene, at de er bemyndi

get til at træffe de mest hensigtsmæssige afgørelser med hensyn til en 
belejring2), således at hvis det synes dem, at de er tilstrækkeligt stærke, 
kan de foretage belejringen i Herrens navn; hvis ikke, da skal de erobre 
skibe fra danskerne for på bedst mulige måde at handle i overensstem
melse med, hvad der er pålagt dem.

<4> .........*)
<5> Desuden gav de herrer hertugen af Mecklenburg og grev Hen

rik stæderne fuldmagt til, at de, når påsken er gået, kan give frihed og 
lejde til råderne for de herrer hertugerne af Lüneburg og Sachsen til at 
sætte over til Danmark og føre Danmarks riges råder med sig for at 
have forhandlinger om fornævnte hertugers anliggender, således at 
disse udsendinge, når de drager af sted, gør ophold og drager tilbage, 
skal have lejde overalt hos de fornævnte herrer og stæder og hos alle
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deres tilhængere. Og stæderne på deres vegne overdrog i fællesskab 
denne sag til rådmændene i staden Lübeck, således at disse sammen 
med andre, som da måtte være i Lübeck, skal have fuldmagt i denne 
sag; men hvis ingen andre er til stede, skal Lübeckerne alene have fuld
magt; og hvis der deraf måtte følge noget ulykkeligt, skal alle på lige fod 
bære dette. Stæderne enedes også i denne sag i fællesskab om, at de 
stedse, hvad som helst der end sker, vil overholde det ovennævnt for
handlede.

<6—ii> ........
<I2> Desuden enedes de om, at der bør holdes forhandlinger med 

de Danskes konge i Demmin, hvis det måtte behage herrerne, og det 
kan ske til Quasimodo geniti3).

<I3> .........’)
<I4> Fremdeles enedes de om, at enhver tysk foged i Skåne skal fæl

de dom over alle, som ligger med ham på hans fed, hvem det end måtte 
være.

<15—2I> ........ *)
<22> De enedes også om, at de fra Stralsund skal afskatte de fanger, 

som bliver taget på borgen Skanør, og godskrive hansestæderne beløbe
ne.

<23> .........*)
<24> Desuden enedes de om, at penningene fra Kiel, Flensborg og 

Itzehoe ikke skal modtages i deres stæder; og det skal offentligt forby
des mandagen4) næst efter Quasimodo geniti. De enedes også om, at 
hvis nogen anden stad vilde udmønte eller begynde på at udmønte 
penninge lige så slette som disse, skal de på samme måde forbydes. 
Dette skal overholdes under bøde på tre mark sølv og under tab af de 
penge, som han har modtaget eller givet ud, eftersom begge skal 
straffes. Men de fra Hamburg henskød denne artikel til deres råd.

<25—26> ........ x)
1) de artikler, der ikke direkte nævner Danmark og danske forhold, er udeladt.— 2) 

d.v.s. af Helsingborg. — 3) 8. april. — 4) 9. april.

289 1369. Omkr. 18. marts.
Evert jra Slesvig erkender at have modtaget 47 mark 5 skilling for en kogge, der 

tilhørte Valdemar Sappi.
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Indførselse i Liibecks Niederstadtbuch.

Fremdeles erkendte Evert fra Slesvig, at han af samme befuldmægti
gede1) har modtaget 47 mark 5 skilling i anledning af en kogge, der 
tilhørte Sappi.

1) d.v.s. Lambert v. Borkes befuldmægtigede, der omtales i den umiddelbart fore
gående notits i en sag, hvori de udreder 37^2 mark på Lamberts vegne til Gobelinus 
VVanthof fra Soest.

1369. 18. marts. 290
Hertug Henrik afJylland mageskifter alt sit gods i Høgslund med Løgum klo

sters gods i Øster-Højst.
Afskrift i Løgumbogen.

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

Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi til nærværende 
brevviser herr Oluf, abbed i Løgum, og det menige konvent samme
steds har skødet og til evig og retmæssig besiddelse med al ret frit har 
opladt dem alt vort gods i Høgslund mark, som tidligere har tilhørt 
herr Kalle, præst, og på hvilket Bonde Galle boede, med alle tilliggen
der hertil, agre, enge, græsgange og moser, intet undtaget, som vederlag 
for gods i Holme by og mark, Højst sogn, som de har tilskødet os, og vi 
forpligter os og vore arvinger til over for fornævnte herr abbed og me
nige konvent og sammes efterfølgere at hjemle og frigøre fornævnte gods 
for retmæssigt krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er vort 
segl hængt under dette brev, i det Herrens år 1369 på søndagen Judica 
me deus.

1369. 4. april. 291
Jens Ingvarsen, borger i Lund, sælger to boder nord for Lille Vor Frue kirkegård 

i Lund til Svend Hinzesen Sakstorp, kannik i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

Jens Ingvarsen, borger i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
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Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg for fuld og fyl
destgørende betaling, som jeg erkender i sandhed at have modtaget og 
oppebåret efter mit ønske, har solgt og afhændet mine to boder nord for 
Lille Vor Frue kirkegård i Lund, som Fader Pedersen for øjeblikket har 
i leje, med grund og alle tilliggender hertil, til den gode mand herr 
Svend Hinzesen, kaldet Sakstorp, kannik i Lund, og at jeg har opladt 
dem til hans hånd til hans fri brug og rådighed, at besidde med rette 
evindeligt. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at skøde og hjemle 
fornævnte herr Svend og hans arvinger de fornævnte boder med alle 
deres tilliggender, som ovenfor nævnt, og fri dem for krav og tiltale fra 
hvem som helst. Til vidnesbyrd herom og sikkerhed herfor er mit segl 
tillige med segl tilhørende de gode mænd Gerekin Sergensen og Troels 
Degn, mine medborgere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 
1369 på biskoppen og bekenderen St. Ambrosius’ dag.

292 1369. 8. april. Osterburg.
Markgrev Otto af Brandenburg slutter et treårigt forbund med hertug Magnus 

af Braunschweig-Lübeburg om forholdet til hertugen af Mecklenburg og kongen af 
Danmark.

Afskrift i Hannover.

Vi Otto, af Guds nåde markgreve af Brandenburg, erkender offent
ligt, at vi til større gavn, fred og værn for begge vore lande har 
sluttet overenskomst og forbund med den berømmelige fyrste herr Mag

nus, hertug af Braunschweig og Lüneburg, vor kære onkel, for de næste 
tre følgende år, og at vi slutter overenskomst og forbund med dette 
brev, således som det herefter skrevet står. For det første, at vi i disse 
næste tre år ikke skal være fjender af ham og de nævnte lande, men at 
den ene tværtimod skal være den anden behjælpelig mod alle, som vil 
skade eller forurette ham og hans land, hvis han har brug og behov her
for, og når en af os opfordrer den anden dertil, således at når vor for
nævnte onkel, hertugen, skulde ville angribe sine fjender og ham skade
voldende mænd, så skal vi på hans opfordring sende ham vort banner 
med 200 af vore mænd, velbevæbnede, eller færre, som det passer ham, 
på vor bekostning, når og så ofte han kræver det af os, og vi far det at 
vide tre uger i forvejen. Og når vi sender dem ud af vort land, så skal
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han tage imod dem og skaffe dem underhold, foder og beslag til heste
ne; og han skal også have lige så mange eller flere af sine egne mænd 
end af vore mænd. Og sker det, at han brandskatter eller tager noget, 
hvad det end kan være, skal han beholde det til hjælp for sine udgifter. 
Sker det også, at han indtager nogle borge, som ligger uden for hans 
lande, da skal vi dele i forhold til antallet af vore begges mænd. Sker 
det også, at han tager krigsmænd til fange, skal vi også dele dem med 
hinanden efter antallet af vore begges mænd. Sker det også, at han ind
tager borge, som ligger i hans lande, hvor vi selv ligger i felten sammen 
med ham, og borgene var pantsat til dem, som var vore fjender, skal vi 
efter råd af vore begges rådgivere indbyrdes dele de penge, som de er 
pantsat for. Sker det også, at vor fornævnte onkel, hertugen, kommer i 
nød, skal vi, når han lader os det vide tre uger i forvejen, komme ham 
til hjælp med al vor magt på vor egen bekostning, således som det her 
foran skrevet står. Vi skal også på samme måde som vore egne lande 
trofast værne vor fornævnte onkel, hertugen, hans stæder, folk og land 
mod skader og lade dem blive ved deres ret. Sker det også, at der i disse 
tre år opstår en eller anden uenighed eller strid — om hvad det så end 
drejer sig — med vor fornævnte onkel, hertugen, så skal vi inden fjor
tendedagen, efter at en af os er blevet påmindet af den anden, sende to 
af vore råder og vor onkel, hertugen, to af sine råder til Lubbow mellem 
Salzwedel og Lüchow, som skal forlige os der; og kan de ikke forlige os, 
så skal de to dage gå i indlager i Lückow og to dage i Salzwedel og skal ikke 
komme ud fra de to borge, førend de fuldstændigt har udjævnet striden, 
venskabeligt eller ad rettens vej. Og vor fornævnte onkel, hertugen, har 
indefattet sin svoger hertug Erik af Sachsens land ligesom sine andre 
lande i denne overenskomst. Og vi har indbefattet den velbyrdige Inge
borg, grevinde af Holsten, vor kære søsters livgeding, som hun har i 
vore lande, ligesom vore andre lande i denne overenskomst. Og vi ude
lader vore kære onkler markgreverne af Meissen af denne overens
komst, mod hvilke vi ikke på nogen måde slutter forbund med hin
anden med dette brev. Sker det også, at vor onkel hertug Vilhelm af 
Lüneburg i løbet af disse fornævnte tre år skulde afgå eller dø — det 
Gud forbyde — og vi så henvender os til vor fornævnte onkel hertug 
Magnus, eller han til os, om en eller anden strid, skal vi på begge sider 
lade samme strid bero hos fire af disse råder; de skal afgøre striden for 
os, venskabeligt eller ad rettens vej; og mæglingsmændene skal da inden

3. rk. 8. bd. — 15
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fjortendedagen, efter at en af os bliver påmindet derom af den anden, 
straks ride til og ligge otte dage i indlager i Salzwedel og otte dage i 
Lüchow og skal så længe forblive i indlager på de to borge, til det fuld
stændigt er kommet til forlig, således som foran skrevet står. Sker det 
også, at vi ved dagtingning eller ved krigshandling erhverver de borge 
og panter, som den gamle og den unge af Mecklenburg har fra os, skal 
vi give vor fornævnte onkel, hertugen, 3000 mark brandenborgsk sølv 
som hans andel deri, hvis han vil tage imod pengene; og tager han imod 
pengene, så skal vi alene sidde inde med borgen; og hvad vi så pådrager 
os af udgifter og skader, det skal vor fornævnte onkel, hertugen, bære og 
erstatte med halvdelen. Sker det også, at vi ved krig eller ved vor hjælp 
opnår nogen dagtingning eller fordel hos kongen af Danmark eller hos 
den fornævnte hertug af Mecklenburg eller hos søstæderne, skal vi afstå 
halvdelen heraf til vor fornævnte onkel, hertugen, hvis han vil gå ind 
herpå; og hvis han modtager halvdelen, så skal han til gengæld lige 
med os bære byrder og udrede alle omkostninger og skader, som vi for
lods har båret ved forhandlingerne. Sker det også, at kongeriget Dan
mark tilfalder den unge hertug af Sachsen-Lauenburg, eller han bliver 
formynder for det, så skal samme hertug af Sachsen betale og give så 
meget, som vore og vor onkel hertugens råder siger er rimeligt. At vi 
fast og ubrydeligt vil holde alle disse foran skrevne stykker og dagting- 
ninger, det lover vi vor fornævnte onkel hertug Magnus af Braun- 
schweig og Lüneburg i god tro uden enhver svig. Derom har vi til vid
nesbyrd og yderligere sikkerhed ladet vort segl hænge under dette brev. 
Herved har været til stede den ærværdige fader med Gud biskop Didrik 
af Brandenburg, den ædle grev Albrecht af Lindau, de gode mænd Han
nes van Rochow, Lippold van Bredow, vor marsk, Gebhard van Alvens- 
leven, riddere, Nicolaus van Bismarck, vor hofmester, Gunzel van 
Bertensleven, Henrik og Henning van der Schulenburg, Albrecht van 
Alvensleven og flere andre værdige mænd. Givet i Osterburg i det Her
rens år 1369 på den søndag, da man synger Quasi modo geniti.

293 1369. 14. april. Gottorp.
Johan Muggie kvitterer grev Henrik 2. af Holsten for 175 mark lybsk af en 

gæld på 200 mark, for hvilken Ejlby sogn på Fyn var pantsat.
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Original i rigsarkivet.

Jeg Johan Muggie erkender offentligt, at jeg har oppebåret 200 mark 
på nær 25 mark lybsk af min herre grev Henrik, for hvilke penge Ejl- 

by sogn på Fyn var pantsat til mig. Når jeg får de omtalte 25 mark 
lybsk af grev Klaus, så er det brev, som jeg fik af dem på det omtalte 
sogn, fri- og løsgjort for mig og mine arvinger. Til vitterlighed om dette 
er mit segl hængt under dette brev, som er givet i Gottorp i det Herrens 
år 1369 på martyrerne Tiburtius’ og Valerianus’ dag. Til vidnesbyrd 
om det fornævnte1).

1) sidste sætning er en tilføjelse på latin.

1369. 21. april. Lübeck. 294
Abbed Hartvig af Reinfeld vidimerer Aleksander 4.5 buller af 1257 29. juli 

(Liib. UB. I nr. 238 og 239^ og forbyder under henvisning hertil forskellige ærke
biskopper og biskopper, herunder ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Slesvig, 
Ribe og Roskilde, at bandlyse staden Lübeck og dens indbyggere uden særligt pave
ligt påbud herom.

Original i Lübeck.

Broder Hartvig, abbed i klostret Reinfeld af cistercienserordenen i 
Lübeck stift, der af det apostoliske sæde specielt er udpeget som 

eneste eksekutor i nedenforanførte sag, til de ærværdige fædre i Kristus 
og herrer (Albertus) af Bremen, (Gerlacus) af Mainz, (Albertus) af 
Magdeburg og (Niels) af Lund, af Guds nåde ærkebiskopper, samt 
(Bertram) af Lübeck, (Johannes) af Kamin, (Hinricus) af Ratzeburg, 
(Fridericus) af Schwerin, (Hinricus) af Verden, (Albertus) af Halber
stadt, (Gerhardus) af Hildesheim, (............) af Minden, (Niels) af Sles
vig, (Mogens) af Ribe og (Niels) af Roskilde, af Guds nåde biskopper, 
og til alle andre biskopper........med fromme bønner for Eder og (på
bud om) fuld lydighed mod nærværende apostoliske befalinger........ 
Forhandlet og givet i Lübeck i hallen i vor gård i et Herrens år 1369 på 
lørdagen den 21. april omkring vesper, i den syvende indiktion, i den 
højhellige fader i Kristus og vor herre herr Urban, ved Guds forsyn 
den 5. paves syvende pontifikatsår........
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295 1369. 29. april.
Staden Briel slutter overenskomst med Zierikzee om, at deres til Øresund udsend

te krigsskibe skal bistå hinanden.
Original i Zierikzee.

Vi magistrater1), borgmestre og råd i staden Briel bekendtgør og 
kundgør for alle mænd, at vi med samtykke af vor kære og agtede 
frue, fru Mechtild, frue af Valkenburg og Voorne og borggrevinde af 

Zeeland, og med hendes vilje er gået ind på i det kommende år at tjene 
sammen med de gode folk fra Zierikzee i Øresund med skibe og mand
tal på denne måde: de fornævnte gode mænd fra Zierikzee skal udruste 
og klargøre et fredeskib2) og selv afholde omkostningerne derved. Og vi 
skal udruste en »makeprang«3) og selv afholde omkostningerne derved. 
Fremdeles så lover vi at tjene og holde sammen og i venskab gensidigt 
bistå hinanden, lide godt og ondt sammen, og tjene, som foran skrevet 
står. Og hvis Gud føjer det så, at vore folk fra Briel forlanger hjælp og 
støtte hos dem, som skal befinde sig ombord i det fornævnte fredeskib, 
så skal de være rede til at komme vore folk til hjælp med liv, gods og 
med alt, hvad de råder over. Og er forholdet det, at de gode folk fra 
Zierikzee har behov for hjælp af vore folk fra Briel eller af deres »make
prang«, så skal vore fornævnte folk velvilligt og venskabeligt være rede 
til at tage for eksempel til Stralsund, til Lübeck, eller hvor de kan have 
behov for det i deres krig. Og alle disse foran skrevne artikler og aftaler 
lover vi fuldt og åbent at overholde på vor tro, ære og med vor garanti. 
Til vidnesbyrd om rigtigheden har vi åbent forseglet dette brev med vor 
stads segl til sager4). Skrevet søndagen efter St. Markus’ dag i det Her
rens år 1369.

1) gengiver tekstens scepenen, der svarer til det latinske scabini. jf. herom DRB. II 5 
nr. 168 note 2. — 2) konvojledsageskib. — 3) egl. »urostifter«, navn på et skib, hvor
med man jager fjendtlige skibe. — 4) rettertingsseglet.

296 1369. 1. maj.
Henneke og Timme Limbak pantsætter gården Næsfærge samt Granslevholm, 

Hasager og to øde gårde i Vrangstrup til Hedenrik Lunow Jor 50 mark sølv.
Original i rigsarkivet.
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Henneke Limbæk og Timme Limbæk til alle, der ser dette brev, hil
sen evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi erkender, at vi og vore 
arvinger i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser Heden- 
rik Lunov eller hans rette arvinger for 50 mark sølv, godt og gængs, 
som fuldt ud skal betales samme Hedenrik, eller hans rette arvinger af 
os eller vore arvinger, for hvilken sum penge vi med dette brev pantsæt
ter foromtalte Hedenrik vort gods, nemlig gården Næsfærge med alle 
dens rørlige og urørlige tilliggender, nemlig agre, enge, skove, græs
gange, intet undtaget, og 14 øre korn af genopbygget gods, samt Gran- 
slevholm, Hasager med to øde gårde i Vrangstrup, på det vilkår, at den 
fornævnte Hedenrik årligt skal oppebære afgifterne og kornet af det til 
samme gård hørende gods, uden at det skal fradrages i gældens hoved
stol, og at han skal have fuld og udtømmende myndighed til at indsætte 
og afsætte undergivne på det nævnte gods. Ydermere forpligter vi med 
dette brev os og vore arvinger til at hjemle føromtalte Hedenrik det for
nævnte gods mod krav fra alle i overensstemmelse med landets love, 
indtil vi eller vore arvinger lovligt indløser det fra ham eller hans arvin
ger, med den yderligere tilføjelse, at i det år, hvor vi vil indløse nævnte 
gods, skal vi forkynde samme Hedenrik det otte uger i forvejen i gode 
mænds nærværelse. Til vidnesbyrd herom er vore segl tillige med segl 
tilhørende de velbyrdige mænd herr Lyder Limbæk og herr Erland 
Kalv, riddere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1369 på 
apostlene St. Filips og St. Jakobs dag.

1369. 1. maj. 297
Tue Galen af Nåsbyholm, ridder, skøder sin gård Aulathorp i Onsjoherred til 

Gødmer Abrahamsen.
Original i Uppsala universitetsbibliotek.

Tue Galen af Nåsbyholm, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg som vederlag 
for en bestemt sum penge, som jeg ubetinget var forpligtet til at betale 
den gode mand Gødmer Abrahamsen, nærværende brevviser, med dette 
brev har opladt og til evig besiddelse har tilskødet ham min gård Aula-
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thorp i Onsjoherred med alle dens tilliggender, nemlig agre, enge, græs
gange, vådt og tørt, slet intet undtaget. Til vidnesbyrd om denne opla- 
delse og skødning er mit segl tillige med den velbyrdige mand ridderen 
herr Niels Ågesens segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 
1369 på apostlene St. Filips og St. Jakobs dag.

298 1369. 2. maj.
Ivar Nielsen, ridder, pantsætter sit gods i Vendsyssel til Hedenrik Lunow for 

i oo mark lybsk.
Original i rigsarkivet.

Ivar Nielsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg erkender, at jeg 

i sandhed står i skyld og gæld til den gode mand, nærværende brev
viser, Hedenrik Lunow for ioo mark lybske penge, som jeg eller mine 
arvinger lovligt skylder ham eller hans arvinger; for disse penge 
pantsætter jeg ham med dette brev mit gods i Vendsyssel; for det første 
i Hvetbo herred i Jetsmark sogn en gård, på hvilken Peder Tyrgersen bor, 
og som årligt svarer til tre pund korn i ydelser, fremdeles i Saltum sogn 
tre gårde, på hvilke Tord Terkelsen, Svend Snep og Jens Vognsen bor, 
og som årligt svarer til en læst korn i ydelser, fremdeles i Jerslev herred 
i Tise sogn fem gårde, på hvilke Ove Friis, Peder Jensen, Troels Layæ, 
Tydulv og Niels Timmerman bor, og som svarer til femten pund korn i 
ydelser, i Stenum sogn en gård, på hvilken Jens Brun bor, og som sva
rer til seks pund korn i ydelser, i Hundslund sogn en gård, på hvilken 
Tord Jakobsen bor, og som svarer til tre pund korn i ydelser, fremdeles 
i Kær Herred i Ulsted sogn to gårde, på hvilke Tue Ingvarsen og Niels 
Jensen bor, til seks pund korn i ydelser, med alt tilbehør, nemlig med 
holdskorn og holdsfæ, slet intet undtaget, at indløse til nu førstkommen
de mortensdag på det vilkår, at hvis nævnte gods ikke indløses til den 
føromtalte termin, skal samme Hedenrik årligt oppebære frugterne, 
ydelserne og oppebørslerne af nævnte gods, uden at de må fradrages i 
gældens hovedstol, og at fornævnte Hedenrik med al ret skal have det 
foromtalte gods i sin besiddelse til sit brug og til sin fri rådighed, indtil 
fornævnte gods lovligt indløses fra nævnte Hedenrik eller hans rette ar-
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vinger af mig eller mine arvinger. Ydermere forpligter jeg mig og mine 
arvinger til at hjemle ham eller hans arvinger det fornævnte gods og 
fuldt ud frigøre det fra krav fra hvem som helst, således som landets 
love kræver og fordrer det. Fremdeles hvis jeg bestemmer mig for at 
indløse ovennævnte gods fra fornævnte Hedenrik inden for en termin, 
skal jeg forud ved påsketid give ham meddelelse og bud herom på hans 
bopæl; men hvis han bestemmer sig for, at han har brug for sølvsum
men inden for den termin, der er fastsat for parterne1), skal han til 
påske som ovenfor nævnt forud give mig meddelelse og bud herom. Til 
fastere sikkerhed herfor er mit segl tillige med segl tilhørende de velbyr
dige mænd herr Jens Nielsen, ridder, min broder, og Mogens, kaldet 
Stensen, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1369 dagen 
efter apostlene Filips og Jakobs dag.

i) teksten har eis.

1369. [Efter] 3. maj. Wolgast. 299
Reces af hansedagen i Wolgast.
Afskrift i hanserecesseme.

[det Herrens år 1369 på det hellige kors’ genfindelsesdag forsamledes 
de herrer rådmænd fra søstæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Wis
mar, Stettin, Kolberg, Greifswald, Stargard, Kulm, Elbing og Kampen 

i Wolgast og gennemdrøftede og vedtog det nedenfor anførte.
<i> Først behandlede de spørgsmålet om dem, som skulde have 

haft brev og certifikat med sig vedrørende sild og gods, købt i Mal
mø ........ 1)

<2—3> ........
<4> Fremdeles overgav man kong Håkon af Norges udsending et 

brev til kongen af Norge, nemlig om han vil overholde den aftalte dag- 
tingning2) på Øresund eller ved vor hær. Stædernes høvedsmænd for 
hæren skal være bemyndigede til at holde sådanne dagtingninger og 
give samme konge af Norge og hans mænd lejde, således som det er til
skrevet stædernes høvedsmænd.

<5> Fremdeles eftersom herr Borante Podebusk har erklæret, at han 
lever i uskiftet bo med sin søn herr Henning Podebusk, har stædernes 
rådsherrer svaret, at de agter at beslaglægge sønnens besiddelser. Der-
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for skal enhver stad i tiden mellem nu og St. Hans i sit råd drøfte, om 
det er hensigtsmæssigt, at stæderne gennemfører en beslaglæggelse af 
den nævnte herr Hennings besiddelser3).
<6>Fremdeles skal enhver indberette om forhandlinger med kongen.

i) de udeladte afsnit handler om indbyrdes hanseatiske problemer. — 2) sigter til 
den her udeladte § 23 i nr. 288. — 3) hansestæderne havde besat Rügen, jf. Schäfer s. 
494—95-

300 1369. 21. maj. Flensborg.

Radulf Schyrennow, væbner, kvitterer Segebod Krummedige for 170 mark 
lybsk.

Original i rigsarkivet.

Jeg Radulf Schyrennow, væbner, erkender og bevidner offentligt med 
dette brev, at jeg og alle, som havde faet mit løfte1) fra Segebod 

Krummedige, med dette lader fornævnte Segebod og hans medlovere 
være kvit, løs og ledig for 170 mark lybske penge. Til vidnesbyrd om 
dette er mit segl hængt under dette brev, som er givet i Flensborg i det 
Herrens år 1369 mandag efter pinse.

1) d.v.s. de, der på Segebods vegne har aflagt løfte om betaling til Radulf, jf. DRB. III 
7 nr. 411 note 1.

301 1369. 23. maj. København.
Johan v. Hagen, høvedsmand på borgen i København, erkender, at Godekin 

Lythoy har fuldestgjort ham for 35 heste.
Original i Lubeckarkivet.

Jeg, Johan v. Hagen, høvedsmand på borgen København, erkender og 
erklærer med dette brev, at nærværende brevviser, Godekin Lythoy, 

har fyldestgjort1) mig for 35 heste, som han fører med sig. Skrevet i Kø
benhavn i det Herrens år 1369, onsdagen efter pinse, med mit eget segl, 
fæstet på bagsiden.

1) d.v.s. betalt pundtold for dem.
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1369. 24. maj. 302
Notits i staden Deventers regnskaber om en udgift i forbindelse med krigen mod 

Danmark.
Regnskabsnotits i Deventerarkivet.

remdeles samme dag1) udbetalt til Henrik ter Brugge, sendt til Zut- 
phen, 116 pund 5 skilling, for hvilke man skulde købe det »frede

skib«, på hvilket lejetropperne skulde sejle til Danmark.
1) d.v.s. torsdag efter pinse.

1369. 25. maj. 303
Rådet i Ribe forpligter sig til, da fru Elisabeth, enke efter Markvard Holst, har 

bestemt, at hendes ejendom i Grønnegade efter hendes død skal tilfalde staden, at 
udrede fire skilling engelsk til afholdelse af hendes og hendes Ægtefælles årtid.

Original i rigsarkivet.

taden Ribes rådmænd til alle, der ser dette brev, hilsen i den sande 
frelse.

Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi, foran
lediget af, at den velbyrdige fru Elisabeth, enke efter vor afdøde med
borger Markvard Holst, forstandigt og efter modent overlæg havde be
stemt og anordnet, at en grund i Grønnegade og de derpå opførte byg
ninger, såvel af træ som af sten — hvilket gods ved arveretten lovligt er 
tilfaldet samme Elisabeth efter fornævnte Markvards død ifølge landets 
vilkår — skulde være at henlægge til vor stads nytte og beskærmelse 
efter hendes bortgang fra denne verden, med dette brev derfor fast for
pligter os og vore efterfølgere til, når fornævnte Elisabeth er gået al 
kødets gang, til evig tid at udrede fire skilling sterling til Ribe kirkes 
kanniker hvert år på apostlen St. Andreas’ dag mod, at de, der til 
enhver tid er kanniker sammesteds, årligt til evig tid højtideligholder 
fornævnte Markvard Holsts og Elisabeths årtider i Vor Frue kirke. Til 
vidnesbyrd og fastere sikkerhed for alt dette har vi ladet vor stads segl 
hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1369 på paven og mar
tyren St. Urbans dag.
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304 1369. 26. maj.
Rådet i Sarstedt beder rådet i Lübeck om at lade det, som den foran København 

dræbte Johan Lobeke havde testamenteret til sine slægtninge, overgå til Johan og 
Jordan Lobeke.

Registratur i Lübeckarkivet.

Rådet i Sarstedt anmoder rådet i Lübeck om at lade de testamentari- 
. ske gaver, som den foran København dræbte Johan Lobeke havde 
henlagt til forskellige slægtninge, udbetale til Johan og Jordan Lobeke. 

26. maj 1369.

305 [ 1369]1). 27. maj. Helsingborg.
Timme Meinerstorp beder Bruno Warendorp, borgmester i Lübeck, og en række 

rådmænd fra hanses tæderne om at overholde det, de har lovet og bebrevet ham, og 
desuden give ham frit lejde til Lübeck, Rostock, Wismar eller Stralsund.

Original i Lübeckarkivet.

En venskabelig og dybtfølt hilsen tilforn i Herren og ligeledes en er
klæring om min redebonne tjenstvillighed2).

Jeg beder Eder, Bruno Warendorp, borgmester i Lübeck, Thomas 
Morkerke, rådmand i Lübeck, Bosse Vorenholte fra Rostock, Arnold v. 
Soest, rådmand i Stralsund, Herman Kröpelin og Henrik Wessel, råd
mænd i Wismar, Sigfred v. Lübeck, rådmand i Greifswald, Didrik 
Wacker fra Stettin, Detlev Verchemin, rådmand i Kolberg, at I godt 
nok gør og overholder det over for mig, som I har lovet mig med hånd 
og mund, og som I har givet mig og andre gode mænd Eders åbne brev 
på, da der i den sag er opstået vanskeligheder for mig fra Eders og ikke 
fra kong Valdemar eller hans mænds side. I modsat fald beder jeg Eder 
om, at I giver mig lejde til Lübeck, Rostock, Wismar eller Stralsund. 
Til en af de stæder vil jeg, om Gud vil, komme og vil tage imod så 
meget, som lov er, hvis I vil gøre det mod mig. Men hvis I ikke vil gøre 
det, så skal I vide, at jeg vil angribe Eder på Eders ære så stærkt jeg kan 
hos fyrster, riddere og svende. Hilsen i Kristus, idet I kan byde over 
mig. Givet i Helsingborg på selve St. Trinitatis’ dag under min farbro-
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der Detlev Meinerstorps segl, da mit eget mangler. Dette (sender) jeg, 
Eders ydmyge Timme Meinerstorp. Jeg beder om et svar.

i) året mangler. Bruno Warendorp nævnes første gang som borgmester 1368 12. no
vember og døde 1369 21. august i Skåne. — 2) adressen står på brevets bagside: Skal i 
Ærbødighed gives til de velbyrdige og gode mænd de herrer borgmestre og rådmÆnd i stederne Lübeck, 
Rostock. Wismar. Stralsund. Greifswald og Stettin.

1369. 28. maj. Viterbo. 306
Pave Urban 5. pålægger efter anmodning af ærkedegn og kapitel ved kirken i 

Ribe provsten ved kirken i Slesvig at tilbagekalde alt gods, tilhørende Ribekirken, 
som han måtte finde at være ulovligt afhændet.

Original i rigsarkivet.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til vor elskede søn, .........,
provst ved kirken i Slesvig, hilsen og apostolisk velsignelse.

Idet vi bøjer os for de bønner, som vore elskede sønner, ærkedegnen 
og kapitlet ved kirken i Ribe har rettet til os, pålægger vi Dig med dette 
brevs myndighed, at Du på lovlig vis skal lade alt det gods, tilhørende 
samme kirke, som Du måtte finde ulovligt afhændet eller fjernet derfra, 
tilbagekalde til samme kirkes retmæssige eje, idet Du med udelukkelse 
af appel skal tvinge dem, der handler herimod, med kirkens straf. Men 
hvis de udmeldte vidner skulde undslå sig af gunst, had eller frygt, skal 
Du uden appel ved samme straf tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd 
om sandheden. Givet i Viterbo den 28. maj i vort pontifikats 7. år.

1369. 29. maj. Montefiascone. 307
Den pavelige kammermester Arnaldus, ærkebiskop af Auch, pålægger blandt 

andre Guido de Cruce, det apostoliske sædes nuntius og kollektor i Sveri
ges, Danmarks og Norges riger, at give en redegørelse for, hvad han og hans 
underkollektorer har oppebåret, og indbetale, hvad han har oppebåret de sidste to år, 
til handelshuset Alberti Antichi eller det apostoliske kammer1}.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1) 1369 6. juni modtog kammeret 2000 kammerfloriner fra Guido de Cruce, trykt 
Acta Pont. I 298 nr. 660 og 1370 23. juli 400 kammerfloriner, trykt Acta Pont. I 311 nr. 
676.
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308 1369. 8. juni. Viterbo.
Stephanus, kardinalpresbyter af S. Eusebio og pavens pønitentiar, betror abbeden 

i Løgum kloster at give ærkedegn, kanniker og alle andre gejstlige ved kirken i Ribe 
syndsforladelse for visse forseelser, efter at have hørt deres skriftemål.

Original i rigsarkivet.

Stephan, af Guds miskundhed, kardinalpræst med titelen af S. Euse
bio, til den fromme mand, abbeden for Løgum kloster af Cister- 

cienserordenen i Ribe stift, hilsen med Gud.
Idet vi, så vidt vi kan gøre det med Gud, velvilligt låner øre til den 

bønskrivelse, der er overrakt os på Olufs, den residerende ærkedegns, 
og på Ribekannikernes samt på præsters og beneficierede gejstliges 
vegne i samme Ribe kirke, betror vi det med den herre pavens bemyn
digelse, hvis pønitentiar vi er, til Dig med skønsomhed at høre den 
nævnte ærkedegns og de nævnte kannikers, præsters og gejstliges skrif
temål. Hvis Du herunder finder, at de har båret våben, spillet terning 
og andre utilstedelige spil, besøgt kroer, lystgårde, vingårde, vår- og 
høstfester og andre forbudte og upassende steder, har omgåedes med 
banlyste — uden dog at være medskyldig i deres brøde — har forvaltet 
deres embede, medens sådanne og personer, som er underkastet inter
dikt, var til stede, har undladt til fastsat tid at betale hvad de skyldte i 
kollekter, skatter, tiender og andre afgifter og forpligtelser eller i salærer 
til doktorer, magistre, pedeller1) og kvæstorer, og desuden har 
overtrådt de gængse bestemmelser, vedtægter og andre påbud, udsted
te såvel på provins- som stiftsynoder eller af det apostoliske sædes lega
ter, delegerede, subdelegerede, eksekutorer og subeksekutorer eller af 
biskoppelige dommere, officialer, skoleforstandere og andre af deres 
overordnede, hvorved de har pådraget sig de banlysnings-suspensions- 
og interdiktdomme, der almindeligvis lyses over sådanne personer, eller 
at de har gjort sig skyldige i mened og andre forseelser og har forsømt 
at sige deres tidebønner, så kan Du, under forudsætning af, at nævnte 
ærkedegn, kanniker, præster og gejstlige yder fyldestgørelse i de tilfæl
de, hvor de i medfør af ovennævnte er forpligtet at yde nogen det, for 
denne gang efter kirkens sædvanlige formular meddele dem absolution 
for de nævnte domme, for anklagen for mened, for at have forsømt for
nævnte tidebønner og for deres andre forseelser, hvis de ikke er af en 
sådan art, at fornævnte apostoliske sæde med rette bør spørges til råds.



237 17. juni 1369 Nr. 309

Når Du derefter har pålagt enhver af dem en frelsebringende bod i for
hold til deres brøde og pålagt dem at efterkomme deres eder, hvis de er 
gyldige, og holde deres omtalte tidebønner, som det er deres pligt, og 
når Du så har suspenderet dem fra at forvalte deres embeder for så lang 
tid, som Du finder det tjenligt, da må Du med nævnte bemyndigelse — 
når deres fortjenester anbefaler dem dertil, og intet kanonisk er til hin
der derfor — sluttelig barmhjertigt dispensere dem for den irregularitet, 
som de har pådraget sig på omtalte måde ved således belastede at 
forvalte deres embede og befatte sig med andre kirkelige handlinger, 
dog ikke hvis de har gjort det i foragt for nøglemagten, men hvis det er 
sket af enfoldighed og i ukendskab til retten. Givet i Viterbo den 8. juni 
i den herre pave Urban 5.s syvende pontifikatsår.

1) d.v.s. universitetsinspektører.

1369. 17. juni. Roskilde. 309
Gyncelin og Jakob, sønner af Gyncike, pantsætter deres gård i St. Olufs sogn i 

Roskilde samt et stenhus og en grund til en bod ved torvet til Jens Læge, søn af 
Peder, for 35 mark sølv.

Original på universitetsbiblioteket.

Gyncelin og Jakob, brødre, sønner af Gyncike, til alle, som far dette 
brev at se, hilsen evindelig med Gud.

Vi ønsker, at det med dette brev skal være vitterligt for alle, at vi i 
sandhed og med retsvirkning står n skyld og gæld til nærværende brev
viser Jens Læge, søn af Peder, for 35 mark sølv, som samme har over
draget samt givet os i hænde i lovlige og gangbare, optalte sølvpenge, 
for hvilke vi med dette brev nu pantsætter samme Jens Læge vor gård i 
Roskilde i St. Olufs sogn syd for torvet og umiddelbart vest for den 
gård, som Jakob, søn af Jens Tuesen, fordum ejede og beboede, tillige 
med et stenhus og med grundstykket til en bod ved torvet og adgangen 
tæt ved, øst for samme grund, og endvidere med de jorder, som fra det 
nordlige hjørne af samme stenhus strækker sig mod vest i en længde af 
16 alen, og som i lige linje derfra ender ved den sydlige gade, og indbe
fattet alle andre vanlige grænseskel, som hører til samme gård, hvilken 
gård på ingen måde er at indløse i de første tre år efter næste St. Hans-
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dag; men når disse tre år er gået, skal vi i det år, hvor vi ønsker at ind
løse gården selv tillige med ovennævnte stenhus og dens andre tilliggen
der, indløse den på St. Mortensdag om vinteren for det fornævnte beløb 
i sølvpenge, og ikke med nogen anden værdi, dog således at vi efter ken
delse af fire af vore venner, som beskikkes hertil af begge parter, også 
skal fyldestgøre fornævnte Jens Læge i sølvpenge for alle de bygninger, 
han måtte opføre og for alle de forbedringer, han måtte foretage på 
ovennævnte gård, på bodegrunden og på stenhuset. Ydermere lover vi 
at hjelme fornævnte Jens Læge og fri ham gården, stenhuset og alt det 
andet ovenfor nævnte, der er pantsat, som forudskikket, fra hver mands 
påkrav, idet vi forpligter os og vore arvinger til at holde fornævnte Jens 
Læge og hans arvinger skadesløse for ethvert tab, som de måtte lide på 
grund af mangler ved denne hjemling. Ydermere ønsker vi, at de ind
tægter, som i mellemtiden flyder af fornævnte gård, stenhus og bod og 
endvidere af de bygninger, som måtte blive opført der af samme Jens, 
på ingen måde skal fradrages hovedstolen. Til vidnesbyrd og til større 
sikkerhed om alt dette er vore segl tillige med segl tilhørende herrerne 
Jens Kristiansen, kannik i Roskilde, Jakob Olufsen, ridder, og Esbern 
Nielsen, hængt under dette brev. Forhandlet og givet i Roskilde i året 
1369 efter Herrens fødsel på abbeden St. Botulphus’ dag.

310 [Før 1369 25. juni]1)
Biskop Povl af Århus skænker sin gård i Holme til domkirken i Århus.
Rejerat aj Hans Pedersen Horsens (1590’erne).

Inden sin død skænkede biskop Povl sin gård i Holme til St. Clemens 
kirke i Århus, og denne gård har kantoren nu2).

1) jf. efterfølgende nr., hvor biskop Povl er død. — 2) d.v.s. på Hans Pedersen 
Horsens’ tid.

311 1369. 25. juni. Montefiascone.
Pave Urban 5. udnævner ærkedegnen Oluf, til biskop af Århus.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

P il vor elskede søn Oluf, udvalgt biskop af Århus, hilsen o.s.v.
L Den apostoliske omsorg og iver for de forskellige opgaver, hvis
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udførelse er lagt på vore skuldre, består først og fremmest i, at vi utræt
teligt giver agt på alle kirkers tilstand, især deres, som er berøvet deres 
hyrders styre, således at disse kirker ved vort virke og flid hjulpet og 
støttet af nåden fra oven, kan bevares for brøde og glæde sig over den 
forønskede lykke og held. Da vi for nylig, medens biskop Povl af Århus 
— salig ihukommelse — forestod styret af kirken i Århus, ønskede, at 
en egnet person ved det apostoliske sædes forsyn skulde forestå samme 
kirke, når den blev ledig, lod vi ved den lejlighed provisionen af denne 
kirke i Århus særligt reservere for vor rådighed og bestemmelse, idet vi 
erklærede det for ugyldigt og magtesløst, om nogen derefter med nogen 
som helst myndighed, med eller uden viden herom skulde forsøge at 
handle anderledes i denne sag. Men da nævnte kirke senere ved samme 
biskop Povls død, han som afgik ved døden uden for den romerske 
kurie, blev berøvet sin hyrdes trøst, valgte vore elskede sønner kapitlet 
ved denne kirke, der måske var uvidende om denne reservation og be
stemmelse enstemmigt — skønt kun de facto — Dig, ærkedegn ved 
denne kirke med præstegrad, til biskop af Århus, og Du, der på samme 
måde var uvidende om fornævnte reservation og bestemmelse, 
samtykkede — ligeledes de facto — i dette Dit valg, da valgresultatet 
meddeltes Dig. Og da fornævnte reservation og bestemmelse derpå kom 
til Dit kendskab, lod Du denne valghandling forelægge os i konsistori
um. Da dette valg som nævnt de facto er foretaget efter og i modstrid 
med nævnte reservation og bestemmelse, og da vi følgelig anser det og 
hvad der fulgte efter, for ugyldigt og magtesløst — hvad det også var 
— har vi derfor i ønsket om, at kirken ikke skulde udsættes for en lang 
vakances ubehageligheder med faderlig omsorg og iver lagt vægt på en 
hurtig og lykkelig provision af denne kirke, som ingen uden os denne 
gang har kunnet eller kan befatte sig med, eftersom ovennævnte reser
vation og bestemmelse er til hinder herfor, og har efter omhyggeligt 
med vore brødre at have overvejet, hvorledes vi kunde sætte en nyttig 
og ligeledes frugtbringende person i spidsen for samme kirke, en person 
med fornøden kundskab, vilje og evne til at skærme den for brøde og 
modgang og opretholde og øge dens rettigheder, sluttelig rettet vor 
opmærksomhed mod Dig, som, efter hvad vi har erfaret ved troværdige 
mænds udsagn, er udmærket ved boglig viden, prydet af et sædeligt liv 
og af hæderfuld vandel, fremsynet i åndelige anliggender og omsigtsfuld 
i timelige og på mangfoldig vis udmærket med andre dyder og fortje-
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nester. Efter at vi med tilbørlig eftertanke har overvejet alt dette og lige
ledes taget nævnte kapitels ønske i betragtning, det, som endrægtigt 
valgte Dig, beskikker vi med apostolisk myndighed og efter nævnte 
brødres råd Dig til samme kirke i Århus 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 åndelige og timelige anliggender og med ham, 
som udøver nådesbevisninger og uddeler belønninger1), har tillid til, at 
denne kirke — når Guds nåde står Dig bi — vil blive ledet ad gunstig 
vej undet Dit lykkebringende styre og opnå en helsebringende tilvækst. 
Du skal derfor ærbødigt påtage Dig det Herrens åg, der er lagt på Dine 
skuldre, og ydmygt bøje Din nakke under hans søde byrde, og Du skal 
omhyggeligt våge over samme kirke og belære Herrens hjord, der er 
betroet Dig i den, om ordets og gerningens lære, således at denne kirke i 
Århus kan glæde sig over at være betroet en omsigtsfuld leder og en 
frugtbringende forvalter, og Dit gode rys virak ved Dine rosværdige 
handlinger kan brede sig stedse videre om, og Du selv foruden den 
evige gengældelses løn derved til overmål kan gøre Dig fortjent til vor 
velvillige nåde. Givet i Montefiascone den 25. juni i vort syvende år.

1) jf. Jacob 4, 6, 1. Pet. 5, 5.

312 1369. 25. juni. Montefiascone.
Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Århus at vise biskop Oluf lydighed og ærbø

dighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner i kapitlet ved kirken i 
Århus hilsen o.s.v.

Den apostoliske omsorg og iver o.s.v. indtil tilvækst. Derfor pålægger 
vi Eder, gode sønner, ved apostolisk brev, at I ydmygt retter Eder efter 
samme udvalgte biskop Oluf som fader og hyrde for Eders sjæle, viser 
ham skyldig og hengiven lydighed og ærbødighed og ydmygt modtager 
og sørger for virkningsfuldt at opfylde hans frelsebringende påmindelser 
og pålæg. I modsat fald vil vi stadfæste den dom, som samme udvalgte 
biskop på gyldig vis fælder mod de genstridige og med Guds hjælp lade 
den ubrydeligt overholde, indtil passende oprejsning har fundet sted. 
Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 311.
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1369. 25. juni. Montefiascone. 313
Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Århus stad og stift at vise biskop Oluf 

lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner gejstligheden i Århus stad 
og stift hilsen o.s.v.

Den apostoliske omsorg og iver o.s.v. indtil tilvækst. Derfor pålægger 
vi Eder (-----------)2). Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 311. — 2) for de forkortede formler se nr. 311.

1369. 25. juni. Montefiascone. 314
Pave Urban 5. pålægger menigheden i Århus stad og stift at vise biskop Oluf 

lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner menigheden i Århus stad 
og stift hilsen o.s.v.

Den apostoliske omsorg og iver o.s.v. indtil1) tilvækst. Derfor pålæg
ger vi Eder, gode sønner, ved apostolisk brev, at I fromt tager imod 
samme udvalgte biskop Oluf som fader og hyrde for Eders sjæle, viser 
ham skyldig hæder og ydmygt giver agt på hans frelsebringende påmin
delser og pålæg, således at 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.

1) jf. nr. 311.

1369. 25. juni. Montefiascone. 315
Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde biskop Oluf af Århus 

støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af bispestolen.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor ærværdige broder ærkebiskoppen af Lund 
hilsen o.s.v.

Det fremmer Din frelse og Dit ry, hvis Du med blikket vendt imod

3. rk. 8. bd. — 16
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Guds nåde omfatter gejstlige personer og især dem der er udstyret med 
biskoppelig værdighed, med gunstig beskyttelse og nådig gunst. Da vi 
for nylig o.s.v. indtil1) tilvækst. Da Din gunst derfor vides i høj grad at 
kunne hjælpe samme udvalgte biskop til, at han lettere kan have 
fremgang med hensyn til den ham betroede omsorg for fornævnte kirke 
i Arhus, retter vi en indtrængende bøn og opfordring til Dig, broder, idet 
vi ved apostolisk brev pålægger Dig, at Du af ærbødighed for os og det 
apostoliske sæde vil have samme udvalgte biskop og den ham betroede 
kirke, der er underkastet Dig ifølge ærkebiskoppelig ret, indtrængende 
anbefalet og omfatte ham med Din gunstige beskyttelse til forøgelse og 
bevarelse af samme rettigheder, således at han ved Din gunst og hjælp 
på nyttig vis kan udøve den ham betroede ledelse af samme kirke i 
Århus, og Du derved til overmål kan gøre Dig fortjent til Guds mis
kundhed og til nævnte sædes velvilje. Givet som ovenfor1).

i) jf. nr. 311.

316 1369. 25. juni. Montefiascone.
Pave Urban 5. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag, at han har udnavnt Oluf 

til biskop af Århus.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks 
berømmelige konge, hilsen o.s.v.

Verdslige fyrster erhverver sig Guds nådes løn og menneskers ros
ende lovprisning, hvis de yder gejstlige foresatte og særlig dem, der står 
for styret af domkirkerne, tilbørlig ære. Da vi for nylig o.s.v. indtil1) til
vækst. Da det derfor, kære søn, er en fortjenstfuld gerning at omfatte 
Guds tjenere med velvillig gunst og i ord og gerning at ære dem af 
hensyn til den evige konges ære, retter vi en indtrængende bøn og 
opfordring til Dig, høje konge, om at have samme udvalgte biskop og 
fornævnte kirke i Århus, der er betroet hans omsorg, indtrængende 
anbefalet af ærbødighed for det apostoliske sæde og os og omfatte dem 
med en velvillig gunst og støtte, således at samme udvalgte biskop, 
støttet af Din hjælp, høje konge, ved Guds nåde kan have held med sig i 
udøvelsen af det ham betroede hyrdehverv, og Du derved kan opnå det 
evige livs løn fra Gud og passende taksigelse fra os. Givet som oven
for1).

1) jf. nr. 311.
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1369. 30. juni eller 1. september. I Skåne. 317
Martin Raceborg, Preussens foged, erklarer, at Bertold Junge har betalt sin 

pundtold.
Original i Lübeck.

Jeg Martin Raceborg, Preussens foged, erkender med dette brev, at 
Bertold Junge har betalt sin pundtold på 135 mark; han har udgivet 

4 skilling lybsk minus 3 penninge i den anledning. Givet i Skåne i det 
Herrens år 1369 lørdag efter Johannes1).

1) enten St. Hansdag, 24. juni, eller halshuggelsesdagen, 29. august.

1369. 1. juli. Varberg. 318
Nicolaus Stryzeman erklærer Tideke Skytte fri for alle forpligtelser, han har 

indgået i forbindelse med hans fangenskab.
Original i den amamagnaanske samling (norske diplomer).

Nicolaus Stryzeman til alle, hvem dette brev når, hilsen med alles 
frelser.

Jeg erkender offentligt med dette brevs ordlyd og vil, at det skal stå 
fast for nulevende og fremtidige, at jeg med dette brev erklærer den 
agtværdige mand Tideke Skytte for fri og fuldstændig fritaget for det 
mig i anledning af hans fangenskab udlovede, for hvilket han, da jeg 
har faet min vilje, agtværdigt har frigjort sig. Ligeledes skal han være 
fritaget for alt, hvorved han har stillet garanti i mit navn, idet han på 
ingen måde for fremtiden skal påmindes angående nævnte fangenskab 
og det, der er lovet mig og mine venner af ham. Til vidnesbyrd herom 
og til fuldt bevis har jeg anset det for rigtigt at hænge mit segl under 
sammen med segl tilhørende den agtværdige mand Henneke Øblitze. 
Givet og forhandlet i Varberg i det Herrens år 1369 søndagen næst efter 
de hellige apostle Petrus’ og Paulus’ dag.

1369. [Efter] 13. juli. Lübeck. 319
Reces af hansedagen i Lübeck.
Afskrift i hanserecessene.

det Herrens år 1369 på den hellige jomfru Margretes dag forsamle
des de herrer rådmænd fra søs tæderne i Lübeck, fra Lübeck Jakob
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Pleskow, Johan Pertzeval, Bertram Vorrad, Segebod Crispin, Johan 
Schepenstede, Herman v. Osenbrugge og Gerhard v. Attendorn, fra 
Hamburg Bertram Horborg og Heine Hoyers, fra Rostock Ludolf v. 
Gothland, Ludolf Niendorp og Gerwin Wilde, fra Stralsund Herman v. 
Rode, Johan Ruge og Ludolf v. Kulpe, fra Wismar Johan Manderow, 
Didrik v. Rampen og Johan Wentdorp, fra Stettin Henning Westfal og 
Everhard v. Stade, fra Greifswald Sigfred v. Lübeck, fra Kolberg Johan 
Borwold og Jakob David, fra Dorpat Johan Vorste, fra Preussen fra 
Kulm Ertmar v. Hereke, fra Thorn Johan Kordelitze og Herman v. 
Dülmen, fremdeles fra Zuidersøen fra Kampen Goswin Ludekinsson og 
Didrik Rode, fra Zierikzee Johan Hund, fra Briel Willem Rode, fra 
Dordrecht Boldewin Krek, fra Stavern Arnold van Deventer, fra 
Amsterdam Gerhard Grote, fra Zutphen Folbert v. Veracker, fra De
venter Henrik van Brugge, fra Harderwijk Heine van Heerde, og gen- 
nemdrøftede nedenforanførte.

<i> Først godkendtes en anden dag for forhandlingerne mellem 
herrerne og stæderne på den ene side og danskerne på den anden, at 
holde søndagen næst efter Marie himmelfartsdag i Lübeck, hvor man så 
skulde behandle de samme sager, som nu forhandledes.

<2> Dernæst vedtog de, at Skånefarten skulde opretholdes; og det 
anliggende blev overladt til herr Jakob Olufsen på de danskes vegne og 
til de herrer Johan Ruge og Goswin på stædernes vegne. Og de har 
taget det på sig, at de skal ordne det på den måde — nemlig herr Jakob 
hos de danske — at købmænd, der kommer til Skåne for at salte sild, 
skal nyde tilsikret fred hos de danske. Fremdeles skal de herrer Johan 
Ruge og Goswin omvendt ordne det hos hertug Henrik og høvedsmæn- 
dene, at de danske, nemlig fiskere, borgere og bønder, skal nyde tilsikret 
fred hos os og vore. Og når de kommer til Skåne, skal begge parter 
blive enige om varigheden af denne sikkerhed, samt om andet, der er 
hensigtsmæssigt i fornævnte anliggende. Under behandlingen af disse to 
fornævnte artikler var provsten af Rehna og Didrik v. Vieregge til stede 
og gav deres samtykke til dem på hertugen af Mecklenburgs vegne.

<3> Fremdeles enedes de om, at så snart en stad har faet kendskab 
til nedkæmpelsen af borgen Helsingborg, da skal den stad ufortøvet, om 
dag eller nat, meddele de andre stæder dette. Da skal enhver af de 
nedenforanførte stæder straks sende deres stenhuggere med deres værk-
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tøj til København1), nemlig fra Lübeck 20, fra Stralsund 10, fra Ro
stock 8, fra Wismar 5, fra Greifswald 4.

<4> Fremdeles skal Skånefarten kundgøres i hver stads borgerfor
samling om søndagen næst efter dagen Peder i lænker2), nemlig på 
kong Oswalds dag3); og søndagen næst efter den, nemlig søndagen4) 
efter Laurentius’ dag skal da købmændene være rede til at sejle. Men 
de skal ikke gå i land på kysten, på folkesproget »upschepen«, undtagen 
med høvedsmændenes eller fogedernes samtykke. Fremdeles skal der 
ikke foretages nedsaltninger andetsteds i Skåne end i Skanør og Falster- 
bo. Fremdeles skal enhver, der kommer dertil, og som er sin egen herre, 
have alle sine våben med. Det fornævnte skal overholdes under tab af 
ære og ejendom. Men hvis nogen forser sig desangående, skal en 
trediedel af alt hans gods tilfalde den stad, i hvilken den, der drager ud, 
er borger, en anden trediedel den stad, i hvilken han bliver sagsøgt, og 
en trediedel den, som sagsøger ham. Godset skal anses og opfattes som 
hans ifølge lybsk ret.

<5> Fremdeles skal der angående pund tolden iagttages, at enhver 
foged skal hæve pundtolden på sit fed; men af dem, som ikke har 
fogeder, og af dem, som ikke hører til dette forbund, skal dette 
efterleves på den måde, at der hvert sted, nemlig i Skanør og Falsterbo, 
af fogederne sammesteds i fællesskab skal indsættes een, som skal mod
tage pundtolden af disse, nemlig ved ankomsten og afrejsen; og han skal 
aflægge et særligt regnskab derom.

<6—8> ........ 5)
<9> Fremdeles enedes de om dette, at de vil holde en hansedag i 

Stralsund på ottendedagen efter St. Mikaels dag, hvor da hver stad skal 
medbringe hele sin pundtold, såvel fra staden som fra Skåne, og sit 
fuldstændige regnskab.

<io> ........ 5)
<ii> Derefter forhandlede provsten af Rehna og Didrik Vieregge 

med stæderne på hertugen af Mecklenburgs vegne om kvittering for 
Skånes friheder, der nu er beseglet for dem af kongen af Sverige, og om 
støtte til ham her i landene, hvis den skulde blive nødvendig. Herom 
skal stæderne drøfte i deres råd, og de vil derefter fremsætte deres svar 
på næste hansedag.

1) jf. nr. 183 § 11. — 2) 1. august. — 3) 5. august. — 4) 12. august. — 5) de ude
ladte artikler vedrører Kiel, Harderwijk samt interne hanseatiske forhold.
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320 1369. 13. juli.
Hansestædemes rådmand og høvedsmand, “som er til stede ved hæren foran 

Helsingborg” giver kong Håkon af Norges sendemand provst Peder Eriksen af 
Oslo, Lars Bjørnsen og Gøde Eriksen frit lejde til at rejse til en hvilken som helst 
stad i Tyskland.

Afskrift i vidisse i Lubeckarkivet.

321 1369. 14. juli. Rostock.
Frederik Moltke v. Divitz og Nicolaus Alkun, riddere, erklærer, at der ikke 

skal ske staden Rostock videre tiltale, efter at den på deres bøn har frigivet den til
fangetagne Werneke Kock, »som kom fra Danmark og fra fjendtligt område 
med nogle skibe og noget gods«.

Original i Rostockarkivet.

322 1369. 15. juli.
Provst Niels Jakobsen i Lund får et års udsattelse og løses af band.
Notits i Vatikanet.

Den 15. juli år (13)69 fik Niels Jakobsen, provst i Lund, bevilget et 
års udsættelse under (trusel om) samme straffe og domme, og han 
fik absolution.

323 1369. 16. juli. Foran Koldinghus.
Peder Ivarsen, høvedsmand på borgen Hindsgavl, lover greverne Henrik og 

Klaus af Holsten og Stormam på visse vilkår at ville oplade borgene Hindsgavl, 
Høneborg og Lerbæksholm.

Original i rigsarkivet.

Jeg Peder Ivarsen, ridder, høvedsmand på borgen Hindsgavl, erken
der og erklærer offentligt med dette brev, at jeg har lovet og lover de 

højbårne mænd Henrik og Klaus, brødre, af Guds nåde grever af Hol
sten og Stormarn, og deres sande arvinger, at hvis Danmarks konge, 
Valdemar, vender tilbage til landet Fyn, skal jeg, når han opsøger mig
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sammesteds, tilbyde ham hans borge Hindsgavl, Høneborg og Ler
bæksholm, som han har betroet mig, og, hvis han vil have dem, oplade 
og overgive dem til ham i løbet af næstfølgende måned, og derefter er 
det min vilje og skal jeg, når jeg kan gøre det med rette og på hæderlig 
vis med min ære i behold, efter mine venners råd uden listig bagtanke 
sammen med alle de venner og tjenere, som jeg har, gå over i tjeneste 
hos de nævnte herrer, de højbårne grever og gå over til mine venner, 
som er hos dem. Hvis det endvidere skulde ske, at den herre konge på 
en eller anden måde forlader eller afstår riget og landene til en anden 
eller også beviseligt afhænder det, eller hvis han helt bliver fordrevet fra 
riget, således at han ikke har noget håb om at opnå riget igen, eller hvis 
han skulde gå al kødets gang og dø, så binder jeg mig til at sidde med og 
holde de nævnte borge tillige med de fogedier, der ligger til nævnte 
borge, og som er overladt mig af den herre kongen, til nævnte højbårne 
herrer grevers tro hånd, d.v.s. til »truwer hånd«, indtil de efter fire af 
mine venners og fire af deres vasallers rådslagning yder mig eller mine 
arvinger en sådan fyldestgørelse for tab og skade, som jeg og mine 
venner har haft i anledning heraf, således som deres brev herom inde
holder, og som det synes de fornævnte otte personer fra begge sider 
muligt og overensstemmende med fornuft. Og når det er sket, og der er 
ydet mig erstatning for mit og mine venners nævnte tab og skade, 
binder jeg mig og mine arvinger til frit og ubehæftet at overgive og 
oplade de nævnte borge med fogedi og tilliggender hertil til disse høj
bårne herrer grever eller deres sande arvinger uden yderligere opsæt
telse og forhaling, og jeg og de nævnte herrer grever skal hvor som 
helst, og hvor det lader sig gøre med rette og på hæderlig vis, vende alt 
til hinandens bedste. Og hvis de nævnte højbårne herrer grever — hvad 
Gud afvende — skulde dø uden sande arvinger og børn, da skal de 
breve, som vi — de og jeg — har givet hinanden, som følge heraf ikke 
have nogen retsvirkning og kraft. Alt dette fornævnte har jeg afgivet og 
afgiver jeg løfte om. Sammen med mig og for mig har de agtværdige 
mænd Godskalk Stampe, Jon Hund, Stig Bryning, Eilard Stampe, 
Anders Skelesen, Jens Jensen af Tjæreby, Peder Lavesen, kaldet Bry
ning, Lars Jensen, kaldet Glinder, og Mads Pedersen af Dørslund lovet, 
og med dette brev lover de hånd i hånd og på tro og love in solidum at 
indestå for, at dette bestemt holdes og ubrydeligt overholdes, hvilket 
løfte er afgivet over for nævnte højbårne herrer Henrik og Klaus,
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brødre, grever af Holsten, og deres sande arvinger og til deres hånd 
over for de høj bårne mænd Iver Nielsen, Lyder Limbæk, Anders Offe- 
sen, Niels Esgesen, Povl Jensen, Niels Eriksen, Ditlev Stampe og Bent 
v. Ahlefeld, riddere, samt Sigfred Dosenrode og Jens Rønnow, kaldet 
Kurlewitz, idet ethvert forkasteligt kneb fuldstændig er lukket og ladt 
ude af betragtning. Og hvis nogen af de fornævnte garanter på begge 
sider i mellemtiden skulde dø — hvad Gud afvende —, skal der indsæt
tes en anden i hans sted, som skal godkende og stadfæste alt det for
nævnte. Til vidnesbyrd herom og til større sikkerhed er mit segl sam
men med mine medloveres segl hængt under dette brev. Givet og for
handlet foran borgen Kolding i det Herrens år 1369 dagen efter apostle
nes adsplittelse til vidnesbyrd om denne sag.

324 (13)69. 16. juli.
Jens Hennekesen, provst i Østersyssel og kannik i Roskilde, får udsættelse til 

juledag med betaling af første års afgifter.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Fremdeles1) fik han i år (13)69 den 16. juli under trussel om samme 
straffe og domme tidspunktet udsat til næstkommende juledag, og 
han fik absolution.

1) d.v.s. i umiddelbar fortsættelse af 1363 28. januar, DRB. III 6 nr. 304.

325 1369. 17. juli. Montefiascone.
Optegnelse om, at biskop Oluf af Århus fritages for at betale servispenge, da 

kirken ikke fandtes at være takseret i kuriens bøger.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Den 17. juli, sted, indiktion og pontifikatsår som ovenfor1) blev herr 
biskop Oluf af Århus i kirkeprovinsen Lund i Danmarks rige — 
dog blot for denne gang — fritaget for at yde sit servitium commune2), 

fordi nævnte kirke ikke fandtes at være takseret i det apostoliske 
kammers eller kollegiums bøger.

1) d.v.s. i det Herrens år 1369 i den syvende indiktion i vor herre pave Urban 5.s 
syvende pontifikatsår i skatkammeret i Montefiascone i nærværelse af vor herre pavens 
kammermester Arnaldus, ærkebiskop af Auch, der modtog nedenforanførte forpligtelser 
i det apostoliske kammers og det hellige kardinalkollegiums navn. — 2) jf. DRB. 2. rk. 
IV nr. 305 note 1.
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1369. 21. juli. Foran Helsingborg. 326
Fikke Moltke, ridder, og Hartvig Kale, væbner, lover på visse vilkår den 8. 

september at overgive borgen i Helsingborg til hertug Henrik 3. af Mecklenburg og 
til borgmestrene og rådmandene i hansestædeme.

Transsumpt 1369 26. august i Revalarkivet (p.t. Göttingen).

I Guds navn amen. Vi Fikke Moltke, ridder, og Hartvig Kale, væb
ner, erkender og bevidner for alle dem, som ser dette brev eller hører 

det læse, at vi med velberåd hu og efter vore venners råd og sammen 
med den berømmelige fyrste hertug Henrik af Mecklenburg og med de 
hæderværdige mænd, borgmestrene og rådmændene i søstæderne, nem
lig Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg 
og Riga, som ligger i felten foran Helsingborg, har sluttet aftale angå
ende borgen i Helsingborg på den måde, som herefter skrevet står: At 
vi nu til førstkommende Vor Frues fødselsdag skal og vil overgive bor
gen i Helsingborg med al krigsudrustning og alle de våben, som findes 
på borgen og hører borgen til, og udtrykkeligt med alt det, som vor 
herre kong Valdemar har på borgen, til den fornævnte hertug Henrik 
eller hans arvinger og til dem fra de fornævnte søstæder og det uden 
argelist og yderligere forhaling og indsigelse og uden heri på noget 
punkt at tage tilflugt til nogen retsbestemmelse, den være gejstlig eller 
verdslig; og hvis vi i dette anliggende kunde finde nogen støtte i form af 
retslige indvendinger, nye eller gamle, eller i nogen retsbestemmelse, 
den være gejsdig eller verdslig, som på nogen måde kunde hjælpe os, 
går vi med dette brev ind på aldrig på nogen måde at skulle, ville og 
kunne benytte os heraf, men uden list og falsk skal vi overgive fornævnte 
borg til dem til fornævnte tid og på den måde, som står skrevet foran, det 
skulde da være, at vor fornævnte herre kong Valdemar eller hans 
hjælpere skulde blive så mægtige, at de med magt driver de højbårne 
fyrster kong Albrecht af Sverige, hertug Albrecht af Mecklenburg og 
Henrik og Magnus, hans sønner, hertuger af Mecklenburg, og alle 
deres hjælpere og de ædle mænd Henrik og Klaus, grever af Holsten, og 
alle deres hjælpere ud af Danmarks rige, eller at de intetsteds hærger i 
det med magt, til lands eller til vands, mellem nu og fornævnte førstkom
mende Vor Frues fødselsdag, eller det skulde ske, at der i løbet af 
dette fornævnte tidsrum, nemlig mellem nu og førstkommende Vor 
Frues fødselsdag, blev aftalt, afholdt og afsluttet en sådan dagtingning
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hinsides havet med de fornævnte hertuger Albrecht og Henrik og Mag
nus, hans sønner, og med dem fra de fornævnte hansestæder, som alle 
ville godtage og under hvilken dagtingning vi måtte blive løst fra 
forpligtelserne; så skal fornævnte borg i Helsingborg være befriet og 
frigjort. Men hvis ikke nogen af disse to tilfælde indtræder, så skal og 
vil vi aldeles ikke på anden snedig måde forhale eller søge nogen udvej 
for ikke at skulle overgive borgen i Helsingborg, således som det står 
skrevet foran, til den fornævnte hertug Henrik eller hans arvinger og til 
dem fra de fornævnte søstæder eller til dem, som de udsender for at 
overtage den fornævnte borg i Helsingborg; og sker det, at den fornævn
te hertug eller hans arvinger og de fra de fornævnte søstæder ikke 
sender dem af deres mænd til os, hvem vi til førstkommende Vor Frues 
fødselsdag på deres vegne skal overdrage borgen i Helsingborg, hvad 
enten de ikke formår at komme til os, eller på hvad måde det måtte 
hænde sig, så skal vi uden argelist holde og tage vare på den fornævnte 
borg i Helsingborg til fornævnte hertugs og hans arvingers og søstæder- 
nes hånd, indtil de afæsker os borgen eller lader den æske gennem 
sådanne folk, som medbringer særligt bevis herom fra fornævnte hertug 
eller hans arvinger eller fra søstæderne. Og at vi uden argelist og ud
flugter varigt, fast, til fulde og ubrydeligt skal og vil overholde disse 
fornævnte artikler på enhver måde, som foran skrevet står, over for for
nævnte Henrik og hans arvinger og over for dem fra søstæderne, det 
lover vi fornævnte Fikke Moltke, ridder, og Hartvig Kale, væbner, og 
Fikke Moltke og Arnold Moltke, Johan Manduvel, Ove Wesselsson, 
riddere, Timme Meinerstorp, Evert Moltke, Heine Wittebeke, Peter 
Valke, Zabel v. Helpte, Reimer Kale, Henneke Zeppelin, Hartvig van 
dem Loo, Nicolaus Babbe, Tideke Tesmer, Godskalk Barnekow, Hen
ning Meinerstorp, Henneke Kempe, Kros Lasbeke, Henneke van 
Ortze, Gerike Deuwel, Herman Falkenberg, Jordan Krowe, Henneke 
Hauweschilt, Brant Witte, Johan Stake og Johan Kale, væbnere, sam
men med og for fornævnte herr Fikke og Kale; og vi, den fornævnte herr 
Fikke og Hartvig Kale, sammen med vore mænd og de sammen med 
os, lover på vor tro og ære over for den fornævnte hertug Albrecht og 
Henrik og Magnus, hans sønner, hertuger af Mecklenburg, og deres 
arvinger og over for dem fra søstæderne, nemlig de hæderværdige 
mænd herr Bruno Warendorp, bogmester, og herr Thomas Morkerke, 
rådmand i Lübeck, Bosse Vorenholte, høvedsmand fra Rostock, herr
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Arnold Soest, rådmand i Stralsund, herr Kröpelin og herr Henrik 
Wessel, rådmænd i Wismar, herr Sigfred v. Lübeck, rådmand i Greifs
wald, herr Tideman Wakker, rådmand i Stettin, herr Detlev Verche- 
min, rådmand i Kolberg, og herr Bernhard Hoppener, rådmand i Riga, 
og til deres hånd over for de strenge mænd herr Tue Galen, Anders 
Jakobsen, Willeke v. Helpte, Johan Piessen, Anders Poppe, Jon Tuesen, 
riddere, Henrik Preen, Gerhard Bassewitz, Gise v. Helpte, Otto Babbe, 
Niels Hak, Troels Haas, Gregers Nielsen, Mogens Esbernsen, Tue 
Nielsen, Ove Pedersen, Ebele Heidbreken, Borchard van Buren, 
Henneke Busscow, Bertold Preen, Reimer Barnekow, Lyder v. Blücher, 
Henneke Bülow. Og som yderligere garanti og til sikker forståelse svær
ger vi alle og hver især med oprakte fingre og med gentagen af fremsagt 
ed på relikvierne, at vi fuldt ud, uden bedrag og uden al argelist, ganske 
og aldeles skal og vil overholde og fuldbyrde alle disse foranskrevne 
artikler, således som de foran skrevet står. Til vidnesbyrd om alle disse 
vitterlige artikler har vi fornævnte herr Fikke og Kale, og vi fornævnte 
medlovere af vor fri vilje og med vort vidende befalet at lade vore segl 
hænge under dette brev, som vi to har givet beseglet, og som på ingen 
måde skal komme den anden til skade, men de skal begge blive ved al 
deres magt. Givet og skrevet foran borgen i Helsingborg i det Herrens 
år 1369 dagen før St. Marie Magdalenes dag.

1369. 21. juli. Montefiascone. 327
Pave Urban 5. udnævner Niels, ærkedegn i Roskilde, til biskop af Roskilde. 
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn Niels, udvalgt biskop af Roskilde, hilsen o.s.v.
Den apostoliske omsorg (------------p). Da vi i sin tid, medens

biskop Henrik af Roskilde — salig ihukommelse — forestod styret af 
kirken i Roskilde, ønskede at reservere provisionen af samme kirke i 
Roskilde (---------- p). Efter at vi med tilbørlig eftertanke har overvejet
alt dette (----------p) beskikker vi Dig med apostolisk myndighed og
efter nævnte brødres råd til samme kirke (---------- )1). Givet i Montefi
ascone den 21. juli i vort syvende år.

i) for de forkortede formler se nr. 311.
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328 1369. 21. juli. Montefiascone.
Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Roskilde at vise biskop Niels lydighed og 

ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde til vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Roskilde 
hilsen o.s.v.

Den apostoliske omsorg o.s.v. indtil1) tilvækst. Derfor pålægger vi 
Eder, gode sønner, ved apostolisk brev, at I ydmygt retter Eder efter 
samme udvalgte biskop Niels som fader og hyrde for Eders sjæle, viser 
ham skyldig (-----------)2). Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 311. — 2) for de forkortede formler se nr. 312 flg.

329 1369. 21. juli. Montefiascone.
Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Roskilde stad og stift at vise biskop 

Niels lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde til vore elskede sønner gejstligheden i Roskilde stad 
og stift hilsen o.s.v. Den apostoliske omsorg (----- ). Givet som

ovenfor.

330 1369. 21. juli. Montefiascone.
Pave Urban 5. pålægger menigheden i Roskilde stad og stift at vise biskop Niels 

lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde til vore elskede sønner menigheden i Roskilde stad 
og stift hilsen o.s.v.

Den apostoliske omsorg o.s.v. indtil tilvækst. Derfor pålægger vi Eder 
alle ved apostolisk brev, at I fromt tager imod samme udvalgte biskop 
som fader (-----------). Givet som ovenfor.
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1369. 21. juli. Montefiascone. 331
Pave Urban 5. pålægger alle Roskildekirkens vasaller at vise biskop Niels tro

skab ogyde ham sædvanlig tjeneste.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde til vore elskede sønner alle Roskildekirkens vasaller 
hilsen o.s.v.

Den apostoliske omsorg o.s.v. indtil tilvækst. Derfor pålægger vi Eder 
alle ved apostolisk brev, at I viser samme udvalgte biskop skyldig 
hæder og ivrer efter fuldt ud at vise ham den gængse troskab og desuden 
yder ham de sædvanlige tjenester og afgifter, der skyldes ham af Eder. I 
modsat fald vil vi stadfæste den dom eller straf, som samme udvalgte 
biskop på gyldig vis fælder eller fastsætter mod de genstridige, og vil 
med Guds hjælp lade den ubrydeligt overholde, indtil passende oprejs
ning har fundet sted. Givet som ovenfor.

1369. 21. juli. Montefiascone. 332
Pave Urban 5. beder kong Valdemar 4. Atterdag om at yde biskop Niels af 

Roskilde sin støtte.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde til vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks be
rømmelige konge, hilsen o.s.v.

Verdslige fyrster erhverver sig o.s.v. som i formularen1). Givet som 
ovenfor.

1) jf. ovf. nr. 316.

1369. 21. juli. Montefiascone. 333
Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde biskop Niels af Roskilde 

støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af bispestolen.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde til vor ærværdige broder ærkebiskoppen af Lund 
hilsen o.s.v.

Det fremmer o.s.v. som i formularen1). Givet som ovenfor.
1) jf. nr. 315.
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334 [1369]1) 22. juli. Foran Helsingborg.
Bruno Warendorp og Thomas Morkerke beroliger borgmestre og rådmand i Lü

beck med hensyn til det antal mand, de bespiser foran Helsingborg; at de har opgi
vet tallet 2200 er kun sket for at narre fjenden; det rette tal er i ioo.

To originaler i Lübeck.

Med hilsen i skyldig lydighed og ønsket om alt godt tilforn2).
I skal vide, at vi vel har fattet det brev, som I har sendt os, i 

hvilket I har underrettet os, at I jo såre undres over, at vi kun har 300 
væbnede krigsfolk men bespiser 2200 mand. Herom giver vi Eder, for
standige mænd, det svar, at vi her ikke har mere end 260 væbnede 
mænd, og vi bespiser alt i alt, både den ene og den anden medregnet, 
unge og gamle, ikke mere end 1100 mand. Og dette har vi selv kontrol
leret og efterregnet — efter antallet af dem, der er bespist — at det for
holder sig således. Og I skal sandelig også vide, at det, at stadens provi
ant bliver fortæret unyttigt ved denne bespisning, således som I har 
skrevet, gør os lige så ondt, som det gør Eder, da vi lige så gerne vil 
sørge for vor stads bedste, som I gerne ser det; og kunde vi formindske 
dette, vilde vi ikke undlade det. Men hvad vi har sagt i den anledning, 
nemlig at 2200 mand er at bespise, det siger vi blot, fordi vi ikke er 
halvt så stærke, som man tror. Og disse ord lader vi udsprede af mange 
grunde, som vi ikke alle kan skrive til Eder om. Og vi håber, at disse 
ord ikke fortærer nogen proviant, men at de vil være til gavn for Eder 
og os, om Gud vil. Lev vel i Kristus. Skrevet foran Helsingborg på St. 
Marie Magdalenes dag.

Ved Bruno Warendorp og Thomas Morkerke.
i) året mangler. Bruno Warendorp og Thomas Morkerke var hansestædernes anfø

rere ved belejringen af Helsingborg, jf. nr. 326. Bruno Warendorp døde 1369 21. august 
på togt mod Lindholm, Schäfer 502. — 2) adressen står på brevets bagside: Dette brev 
skal overgives til de hæderværdige og gode mænd, de herrer borgmestre og rådmænd i staden Lübeck.

335 1369. 31. juli.
Borgmestre, magistrater og rådmænd i staden Brügge meddeler borgmestre og råd

mænd i Lübeck, at lybske vagtskibe har røvet sild, kød og penge tilhørende to bor
gere fra Brügge under påberåbelse af, “at deres tjener mod den bestemmelse, 
der er udstedt herom1), havde ladet sild nedsalte ved Malmø før St.
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Mikkelsdag, skønt det modsatte var sandt, hvilket denne havde tilbudt 
at ville bevise på fyldestgørende måde”, og anmoder om skadeserstatning.

Original i Lübeck.

i) jf. nr. 183 § 7—8.

[1369]1) 2. august. 336
Kong Edward 3. meddeler de tilsynsførende med skibsfarten på Themsen og sin 

toldkontrollør sammesteds, at han har tilladt William de Walworth at medgive sine 
tjenere 200 pund i guld eller sølv til køb af sild i Skåne i Sverige.

Afskrift i London.

Kongen til de tilsynsførende med skibsfarten på Londons havn og på 
floden Themsen og til vor toldkontrollør i fornævnte havn og på 

fornævnte flod hilsen.
Vor elskede William de Walworth, borger i London, har ansøgt os 

om, at vi, da han agter at sende nogle af sine tjenere til Skånes land i 
Sverige for sammesteds at købe sild og føre dem til vor stad London, vil 
give ham tilladelse til, at han kan overføre 200 pund i guld eller sølv 
med sine fornævnte tjenere til køb af nævnte sild. Og eftersom samme 
William over for os i vort kancelli har påtaget sig den forpligtelse, at 
han vil lade sildene fra fornævnte land til fornævnte værdi blive ført til 
nævnte stad, pålægger vi Eder, at I i fornævnte havn frit og uhindret 
skal tillade Williams fornævnte tjenere af fornævnte grund at rejse til 
fornævnte land med de nævnte 200 pund, idet intet påbud, stilet til 
Eder fra os, skal stride herimod. Skrevet den 2. august med ( . . . .)2) 
som vidne.

1) brevet er indført blandt brevene fra 1369. — 2) navnet mangler.

1369. [Før 6. august]1). 337
Bernhard Köhler lover at holde rådmandene i Stralsund skadesløse for deres brev 

vedrørende de penge, hans afdøde tjener har efterladt i Falsterbo.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

Bernhard Köhler lovede at holde de herrer rådmænd skadesløse ved
rørende de penge, der er efterladt af hans tjener i Falsterbo ved
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hans død, oppebåret af Gyse v. Helpte, og som skal inddrives med sta
dens offentlige brev fra samme Gyse, således at ingen påmindelse i 
fremtiden skal følge angående samme penge.

i) indførelsen er den 3. på siden, der som overskrift har Ar 69, medens den 5. indfør
sel har dagen tirsdag før St. Laurentius" dag.

338 1369. 7. august. Skarresholm.
Kong Valdemar 4. Atterdag erklarer, at fru Gertrud, enke efter Erik Barnum

sen, og Barnum Eriksen med sine brødre og søstre på kongens retterting, der blev 
holdt på Skarresholm, har forkyndt det skifte, de har foretaget efter Erik Barnum
sen.

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 fru Gertrud, enke efter herr Erik Barnumsen, ridder, 
og Barnum sammen med sine brødre og søstre i det Herrens år 1369 
tirsdagen næst før St. Laurentius’ dag var på vort retterting, der blev 
holdt på Skarresholm, i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode 
herrer Peder Grubbe, Peder Ludvigsen, Jens Nielsen, Man Basse, rid
dere, Jon Nielsen, Jens Navnesen, Godskalk Hemmingsen og adskillige 
andre troværdige mænd og forkyndte det skifte, de havde foretaget af 
alt deres gods efter herr Erik Barnumsens død, salig ihukommelse; und
taget herfra er de åbne breve, der forvares i Kalundborg og andetsteds, 
som de endnu skal skifte indbyrdes, og undtaget er hovedgården, nem
lig Skarresholm sammen med den andel i skoven, der fra gammel tid 
ligger til den, dog på den aftalte betingelse, at omtalte fru Gertrud frit 
skal beholde den øvre stue i stenhuset sammen med to gæstehuse mod 
øst; ligeledes halvdelen af et stykke køkkenhave med tilstødende abild- 
gård sammen med et hus, opført mellem køkkenet og søen, til gavn for 
sig og sine, så længe hun vil og ønsker det, indtil denne fornævnte gård 
Skarresholm lovligt skiftes mellem dem; desuden kom de med hensyn til 
skiftet af dette gods, der så rigtigt er sket og forkyndt, overens på føl
gende måde. For det første, at samme Barnum med sine brødres og tro 
venners velovervejede samtykke og deres enstemmige vilje har overdra
get sine elskede søstre, frøkenerne Kristine og Meritslev........samme
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lod som brødre far, dog således at samme fru Gertrud skal beholde sine 
døtres lodder og Barnum sine brødres lodder under deres forvaltning 
indtil skels år og alder; men alles lodder vides at være således efter 
personerne: fru Gertruds lod af såvel købe- som af pantegods er af købe- 
godset: gods i Hjembæk, hvorpå Jakob Skæg, Klement og Sommer bor, 
fremdeles gods i Jyderup, hvorpå Niels Ye........1) bor, fremdeles af 
pantegodset: gods i Torpe og Bjergsted, pantsat af munkene for 16 
mark sølv, fremdeles i Egemarke gods for seks mark sølv. Barnums lod 
er en gård i Høng, hvorpå Hemming sidder med alt gods i nævnte her
red, med undtagelse af den gård, hvori Niels Jakobsen bor, som ligger 
til gården i Allindemagle. Knuds lod er en gård i Hjembæk, i hvilken 
Mogens Skæg tidligere boede, og hele landsbyen Stokkebjerg, fremdeles 
gods i Tornved, fremdeles i Bjergsted gods, hvorpå Peder Elavsen, Tho
mas, Peder Troelsen og Jens Hermansen bor. Eriks lod er en gård i 
Jellinge, på hvilken Bo bor, fremdeles i Bennebo........2).

i) teksten er beskadiget. — 2) slutningen af brevet mangler.

1369. 11. august. 339
Optegnelse om, at biskop Niels af Roskilde har lovet at betale servispenge.
Notitser i Vatikanet.

A:

Idet Herrens år 1369 i den 7. indiktion i vor herre pave Urban 5.s 7.
paveår, den n. august lovede herr Niels, biskop i Roskilde i Dan

mark, det apostoliske kammer og kollegiet 1000 floriner som sit servi
tium commune1) og de fem sædvanlige servitier2), at betale med 200 
floriner om et år at regne fra Mikkelsdag og andre 200 floriner på sam
me festdag et år derefter........3) og lige så meget de tilsvarende termi
ner, indtil der er gjort fyldest, tillige med de fem servitier i rater. I mod
sat fald o.s.v.4)

B:

err biskop Niels af Roskilde i Danmark lovede 1000 floriner som sit 
i. X servitium commune1) og de fem sædvanlige servitier2), at betale 
med 200 floriner og de fem servitier2) i rater om et år, at regne fra Mik-

3. rk. 8. bd. — 17
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kelsdag og lige så meget til samme termin årene derefter, indtil der 
fuldt ud er gjort fyldest for det hele.

i) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 1. — 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. — 3) lakune i den 
latinske tekst. — 4) jf. DRB. III 6 nr. 92 note 4.

340 [1369]1) 18. august. Lübeck.
Bernhard Höppener meddeler rådet i Riga, at hansestædernes har er draget jra 

Helsingborg for at belejre Lindholm og beder samtidig om oplysninger om pund
tolden.

Transsumpt 1369 26. august i Revalarkivet.

Til de hæderværdige herrer, borgmester og rådmænd i Riga, vor 
venligste hilsen tilforn. Eders hæderværdighed giver jeg til kende, 
at hæren tirsdag før Vor Frues dag ved urtevielse2) drog fra Helsing

borg til Hul3) med det formål at ville belejre og opføre belejringsværker 
foran Lindholm. Og jeg tog over til Lübeck til hansemødet. Og vær så 
venlig og oplys os om pundtolden, hvor stor summen er for hele landet, 
så vi, når vi har oplysninger om den, kan aflægge regnskab herom på 
hansedagen til St. Mikkelsdag i Stralsund. Og I kan godt beholde belø
bet hjemme (i Livland), da vi mener at skulle fa rigeligt med penge4) 
og skulle have penge med tilbage til Livland. Gud være med Eder. Skre
vet i Lübeck lørdag efter Vor Frues dag ved urtevielse. Gud være med 
Eder. Ved mig Bernhard Hoppener.

i) jf. nr. 334. — 2) Marie himmelfartsdag, 15. august. — 3) ved Falsterbo. — 4. ifølge 
Hanserec. I 473 nr. 512 fik Bernhard Höppener på hansedagen i Stralsund udbetalt 
350 mark penge.

341 1369. 18. august. Stralsund.
Notaren Bernhard Westfal bevidner, at præsten Nicolaus v. Barth har solgt 

Schuttenberch i Falsterbo nær den lybske kirke til rådmændene i staden Stralsund.
Original i Stralsundarkivet.

Jeg, Nicolaus v. Barth, præst, erkender med dette brev og erklærer 
offentligt over for alle, der far dette brev at se eller hører det læse, at 

jeg fuldt bevidst og med samtykke fra mine nærmeste arvingers og fræn-
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ders side formedelst en pengesum, som fuldt ud er overgivet, optalt og 
betalt til mig, har solgt og til de agtværdige og hæderlige herrer, råd- 
mændene i staden Stralsund, har oplads en høj, Skyttebjerg, på folke
sproget kaldet Schuttenberch i Falsterbo nær den lybske kirke med alle 
dens afkastninger og med al nytte og alle indkomster af den, hvilken høj 
de fornævnte herrer rådmænd fredeligt og ukæret skal besidde på 
samme måde, som jeg med arvelig ret indtil denne dag har haft og be
siddet den efter min farbroder Nicolaus v. Barth, salig ihukommelse. 
Til vidnesbyrd herom og til større sikkerhed herfor har jeg fuldt viden
de og bevidst og af fri vilje ladet mit eget segl hænge under dette brev. 
Vidner var herrerne Gerhard Poltzenhagen og Nicolaus Rosselin, 
præster, samt Herman Kopperslegher og Johan Ludenschede, borgere i 
Stralsund. Givet i Stralsund i det Herrens år 1369 på den glorrige 
martyr St. Agapitus’ dag.

(Notarmærke). Jeg Bernhard Westfal, gejstlig i Schwerin stift, ved 
kejserlig bemyndigelse offentlig notar, har sammen med de anførte vid
ner personlig overværet, set og påhørt, at alt det ovennævnte gik således 
for sig, skønt jeg har ladet det nedskrive ved en andens hånd, men jeg 
har opsat det i denne offentlige form og efter anmodning signeret det 
med mit vanlige mærke til vidnesbyrd om sandheden i alt det ovenfor 
anførte.

1369. 21. august. 342
Notits i de pavelige regnskabsbøger om, at Herman Hermansen, kannik i Lund, 

har faet udsættelse for betalingen af sin skyldige ydelse til kurien.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

O

Ar (13)69 den 21. august fik han under trussel om samme straffe og 
b domme1) tidspunktet udsat et år, regnet fra førstkommende Mik
kelsdag, og han fik absolution.

1) jf. DRB. III 6 nr. 377.
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343 1369. 21. august.
Jens Hennekesen garanterer det apostoliske kammer ved biskoppen af Roskildes 

brev, at frugterne af Østersyssel provsti ikke overstiger 30 ßoriner.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.
O

Ar 1369 den forgangne 21. august stillede han ved brev fra den ærvær- 
u dige fader bispen af Roskilde sikkerhed for, at frugterne af nævnte 
kanonikat og præbende og provsti1) ikke har oversteget og ikke oversti

ger 30 gylden, og han betalte sammesteds 15 gylden 3 grot og fik såle
des kvittering af kammeret.

1) jf. DBR. III 6 nr. 304 og ovf. nr. 324.

344 [1369]1) 26. august.
Rådet i Riga giver radet i Dorpat en afskrift af Bernhard Höppeners brev af 

[1369] 18. august og af Fikke Moltkes af 1369 21. juli.
Transsumpt i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Göttingen).

Med venskabelig hilsen og tilforn. I skal vide, at vi dagen efter 
apostelen St. Bartolomæus’ dag modtog et brev fra vor høveds

mand Bernhard Höppener af denne ordlyd: Til de hæderværdige herrer 
(o.s.v. nr. 340). Fremdeles modtog vi et andet brev om borgen Helsing- 
borgs stilling af nedenanførte ordlyd: I Guds navn amen. Vi Fikke 
Moltke ridder (o.s.v. nr. 326). Lev vel i Kristus. Skrevet søndagen efter 
apostelen St. Bartolomæus’ dag under vort sekret.

Ved rådmændene i Riga.
1) d.v.s. borgmestrene og rådmændene i staden Reval, jf. nr. 346.

345 [1369]x) 31. august.
Henrik Stralendorp, ridder, underretter rådet i Lübeck om sin herre hertug 

Albrecht 2.5 situation og meddeler, at kong Valdemar 4. Atterdag har udtrykt 
ønske om forlig med hertugen, hansestædeme og jyderne.

Original i Lübeckarkivet.

Henrik Stralendorp, ridder, Eders særligt hengivne ven, affatter 
dette, idet han forudskikker ønsket om frelse i Herren2).
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I skal vide, at min herre3) nu i torsdags var til møde og forhandling 
med hertug Kasimir foran Pasewalk; og de kom overens om, at hertug 
Kasimir nu på lørdag vil slutte sig til min herre med al sin magt. Og 
endvidere er min herre brudt op og er draget fra Strassburg mod mark
greven og håber med magt at fordrive ham fra borgen i Liebenwalde, 
og han anslår at have 1600 riddere og væbnere med sig. I den anled
ning sendte kongen bud til mig og bad mig komme til ham i Pasewalk; 
og han har over for mig udtalt, at han ønskede et godt forhold og udso
ning med min herre, med stæderne og med jyderne. Som følge heraf har 
min herre besluttet at ville tilkalde grev Henrik og jyderne sammen 
med stæderne på den måde, at kongen skal være i Kummerow nu på 
søndag om tre uger, og min herre i Gnoien sammen med grev Henrik 
og stæderne, eller kongen skal være i Demmin og min herre med stæ
derne i Malchin; og jeg håber, at min herre efter Eders og stædernes 
råd vil afslutte en god våbenstilstand og en sone. Og kongen har fortalt 
mig og beklaget sig over, at markgreven og Bismarck havde lovet ham 
frit lejde til Arnswalde, og at de inden for det lovede lejde har forholdt 
og frataget ham så meget som 11 .ooo mark lødigt sølv. Herom bør I i 
mellemtiden overveje, hvad I anser for at være godt, og hjælpe til at 
råde til det bedste. Givet fredagen næst efter apostelen St. Bartholo- 
mæus’ dag under mit eget segl. Og i skal vide, at min herre har 
afbrændt og brandskattet hele Uckermark, vel tolv mil ind i landet. 
Hvis I vil noget, så lad os det vide.

i) jf. Strecker, Die äussere Politik des Albrecht II von Mecklenburg 178—81 og Tägil, 
Valdemar Atterdag och Europa 360, 363—64. — 2) adressen står på brevets bagside: 
Dette brev bør overgives til de gode mand de herrer borgmestre og rådmand i staden Lübeck. — 3) 
hertug Albrecht 2. af Mecklenburg.

[1369] 1. september. 346
Rådet i Dorpat meddeler rådet i Reval bl.a. indholdet af rådet i Rigas brev af 

[1369] 26. august og beder om sendemand til forhandlinger i Walk.
Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Gottingen).

Med hilsen i al kærlighed i ønsket om alt godt tilforn1).
I skal, elskede herrer og venner, vide, at vi har modtaget de 

herrer rådmænd i Rigas brev af det indhold, at de har modtaget vore
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høvedsmænds brev, hvori der stod, at de havde taget 300 mark lybsk 
som lån af Nicolaus, søn af Siveken, rådmand i Wolmar, til dette lands 
brug og for dets tarvs skyld, at betale nævnte herr Nicolaus efter hans 
forgodtbefindende fire uger efter at brev var stilet til os, og de beder 
om, at I sørger for at anvise Eders trediedel af de nævnte penge til før
omtalte herr Nicolaus i løbet af det nævnte tidsrum. Desuden har vi 
modtaget et andet brev fra nævnte herrer rådmænd i Riga af neden- 
foranførte ordlyd: Med venskabelig hilsen tilforn (o.s.v. = nr. 344). 
Desuden skal I vide, at de herrer rådmænd i Riga lod os vide, at dette 
lands rådsudsendinge vil og skal overholde de fastsatte forhandlinger i 
Walk til søndagen næst efter det hellige kors’ ophøjelse2), hvor vi beder 
om, at Eders udsendinge vil være til stede sammesteds og give oplys
ninger om pundtolden, der er indsamlet i Eders stad. Lev vel i Kristus 
og byd over os. Skrevet lørdagen efter St. Johannes døberens halshug- 
gelse.

Dette (sender) rådmændene i Dorpat.
i) på bagsiden af brevet står: Skal overrækkes til de hæderværdige mænd og gode herrer, borg

mestrene og rådmændene i staden Reval, vore særlige venner. — 2) 14. september.

347 [1369]1) 17. september. Lüneburg.
Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg meddeler rådet i Lübeck, at den af 

ham påbegyndte krig med hertug Albrecht 2. af Mecklenburg ikke føres for kong 
Valdemar 4. Atterdags skyld, men af helt andre grunde.

Original i Lübeckarkivet.

Vi Magnus, af Guds nåde hertug af Braunschweig og af Lüneburg, 
erkender offentligt med dette brev og kundgør for de vise mænd, 
rådmændene i staden Lübeck, og alle dem, som ser denne skrivelse eller 

hører den læse, at den krig, som hersker mellem hertugen af Mecklen
burg og os, er opstået af specielle årsager og af specielle stridigheder, 
hvilke vi tit og ofte har forkyndt og ført klage over til venner, til stæder 
og til gode mænd, eftersom vor fætter hertug Vilhelm og vi aldrig har 
kunnet opnå rimelighed eller retfærdighed i disse sager, og at den 
samme krig ikke skyldes kong Valdemar af Danmark. Til vitterlighed
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har vi ladet trykke vort segl til dette brev, som er givet i Lüneburg på 
den hellige St. Lambertus’ dag.

i) brevet fortolkes af Strecker s. 164 og Tägil s. 362 som et diplomatisk spil for at 
undgå, at hansestæderne blev inddraget i hertug Albrechts krig mod Brandenburg og 
Braunschweig i 1369.

1369. 29. september. 348
Brødrene Hartvig og Wulf Pogwisch erklarer, at Kristian Nagel, Justitiar og 

foged på Gottorp, har betalt dem 50 mark af de 200, han skylder dem.
Original i rigsarkivet.

Vi, Hartvig og Wulf, brødre kaldet Pogwisch, erklærer offentligt 
med dette brev over for alle, til hvem dette brev når, at Kristian 
Nagel, Justitiar og foged på borgen Gottorp, har betalt os 50 mark af de 

200 mark, som han skylder os. Vi erklærer denne Kristian for kvit og fri 
for disse 50 mark. Til vidnesbyrd om dette er vort segl hængt under 
dette brev. Givet i det Herrens år 1369 på den glorrige ærkeengel St. 
Mikaels dag.

1369. 29. september. København. 349
Fikke Moltke, ridder, og Hartvig Kale, våbner, kvitterer rådmandene fra Lü

beck og de andre søstader for 350 mark sølv af de 800, de har tilgode.
Original i Lübeckarkivet.

Fikke Moltke, ridder, og Hartvig Kale, væbner, til alle, der ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi i København af en herr 
Johan fra Lübeck har modtaget og oppebåret 350 mark lødigt sølv af de 
800 mark lødigt sølv, som de herrer fra Lübeck og fra de andre søstæ- 
der skyldte os. På vore egne og vore arvingers vegne erklærer vi alle de 
fornævnte herrer og deres arvinger for kvit og fuldstændigt løsgjort med 
hensyn til disse 350 mark lødigt sølv, således som det offentligt indehol
des i disse herrers åbne brev om dette løfte. Til vidnesbyrd herom er 
vore segl hængt under dette brev. Givet i København i det Herrens år 
1369 på St. Mikkels dag.
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350 1469. Efter 29. september.
Notits i staden Revals regnskaber om udgifter ved belejringen af Helsingborg. 

Regnskabsnotits i Reval.

Idet Herrens år 1369 efter St. Mikkelsdag er denne bog tilhørende 
kæmnerne, nemlig Albrecht v. Verden og Henrik Wulf, påbegyndt 
af samme om udgifter til stadens behov...........Fremdeles har herr 

Albrecht modtaget 22 mark rigisk mønt for den vin og det klæde, som 
han udgav foran Helsingborg til stadens behov.

351 [1369. Omkr. september?]1)
En unavngiven afsender meddeler (Lübeck), at Herman v. Owe pd hansestæder- 

nes vegne er kommet til fogedeme i Skanør og Falsterbo for at skaffe hjælp til kong 
Albrecht af Sverige, der belejrer Lindholm.

Original i Lübeck arkivet.

Vor oprigtige hilsen tilforn. I skal vide, at Herman v. Owe nu er her 
hos alle hansestædernes fogeder i Skanør og i Falsterbo og har til 
støtte for kong Albrecht anmodet om hjælp, om flere mænd og om provi

ant, fordi han ligger foran Lindholm og har store vanskeligheder, og han 
klager over snart ikke at vide, hvem der er hans ven eller hans fjende, 
og derfor har han ladet os alle advare ved breve og ved sendebud, at 
man vil rette angreb mod os.

1) hansestædernes hær forlod 14. august Helsingborg for at drage mod Lindholm, jf. 
nr. 340.

352 1369. 9. oktober.
Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med krigen i 

Danmark.
Regnskabsnotits i Deventer.

Fremdeles1) til Gerhard Vrancken for hans sidste sold i Danmark 22 
pund 10 skilling..... Fremdeles til samme Henrik2) for penge, 
som han havde udlagt i Danmark og aflagde regnskab for til magistra

terne, 30 pund.
1) i fortsættelse af notitsen under tirsdag efter St. Franciscus’ dag. — 2) d.v.s. Hen

rik ter Brugge.
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1369. 21. oktober. Stralsund. 353

Hanses  tædernes afregning af pundtolden.
Original i Hamburgarkivet.

Idet Herrens år 1369 på de 11000 jomfruers dag følger afregningen af 
hele pundtolden, foretaget af hanserådmændene i søstæderne i Stral
sund på nedenfor anførte måde.......
Fremdeles skal de herrer rådmænd i Lübeck dertil lægge 25 mark 

lødigt af brandskatten af Køge.
Fremdeles skal de herrer fra Stralsund dertil lægge 24V2 mark lybske 

penge af en anden brandskat.

Bemærk: 50 mark lødigt sølv fra Køge.

1369. [Efter] 21. oktober. Stralsund. 354
Reces af hansedagen i Stralsund.
Afskrifter på det kongelige bibliotek og i Rostock.

Idet Herrens år 1369 på de 11.000 jomfruers dag forsamledes de her
rer rådmænd fra søstæderne i Stralsund, fra Lübeck Jakob Pleskow, 
Segebod Crispin, Simon Swerting, Rostock: Arnold Kröpelin, Ludolf 

Niendorp, Wismar: Didrik Monik, Bertram Kalsow, Greifswald: Henrik 
Schuppelenberg, Sigfred v. Lübeck, Kolberg: Johan Barenwold, Stettin: 
Johan, deres notar, fra Preussen: fra Kulm Ertmar v. Hereke, fra 
Thorn Johan Kordelitz, fra Riga Bernhard Hoppener, fra Dorpat Johan 
Vorste, fra Zuidersøen: fra Kampen Goswin Ludekesson, Didrik Rode, 
fra Harderwijk Heine van Heiden, fra Zierikzee Johan Hunt, fra Briel 
Vilhelm Rode, fra Dordrecht Boldewin Krek, fra Stavern Arnold van 
Deventer, fra Amsterdam Gerhard Grote, fra Zutphen Walter van 
Veracker, fra Deventer Henrik ter Brugge, fra Stralsund Herman v. 
Rode, Henrik Schiele, Bertram Wulflam, Johan Wreen og Johan Ruge, 
og forhandlede nedenforanførte sager.

<1—io> ........ x)
<u> Fremdeles er stæderne i fællesskab kommet overens om at 

stræbe efter at søge disse herefter skrevne artikler gennemført på den
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måde, at enhver skal forhandle dem i sit råd og på den næste hansedag, 
som til vintertid2) vil blive afholdt af stæderne, berette tilbage, hvad der 
synes dem bedst og nyttigst; hvad de fleste så mener at foretrække som 
det bedste og nyttigste, skal de andre efterfølge.

<a> For det første, hvis man senere på året må og skal føre krig, så 
syntes en del af disse fornævnte stæder, at man fortsat skal være i for
bund med de herrer, som man tidligere var i forbund med, og stille med 
de samme styrker, som det var blevet aftalt i ordinansen i Köln på den 
måde, at de fornævnte herrer ligeledes stiller med samme styrke, som 
det blev aftalt med dem her i landet. Men en del af disse stæder 
forekom det at være godt, at man havde noget på hånden, når man ikke 
var forpligtet af et forbund med herrerne. Og skal man føre krig alene 
uden herrerne, så har man fastsat dette: at man skal løbe ind i Øresund 
ved påskens slut med sådanne styrker, som foran skrevet står, for at 
fredeliggøre havet, brandhærge i Danmark, røve, kapre skibe og 
opbrænde dem og volde skade efter bedste evne. Og det, som hærens 
høvedsmænd da fremover kommer overens om at gøre for det fælles 
bedste, skal enhver, som er i hæren, villigt efterfølge.

<b> Fremdeles har nogle stæder bestemt, at man skal føre en to-tre 
hundrede heste med over, for at man har mulighed for at ride i landene.

<c> Fremdeles skal man i alle stæder, som er i dette forbund, under 
fortabelse af liv og gods forbyde, at nogen rejser til Danmark med pro
viant, med våben eller med nogen ting overhovedet til styrkelse af land 
og folk.

<d> Fremdeles hvis nogen vil sejle fra en havn til en anden, så skal 
han forskaffe sig et beseglet brev hos staden om, hvor han vil sejle hen, 
og om, hvad han har ladet; og fra den stad, hvortil han kommer og 
losser, skal han bringe et beseglet brev tilbage om, at han har efterladt 
sådant gods der, som han har udført fra den anden stad; og hvis han 
kommer til Bergen, til Flandern eller til England, så skal han skaffe sig 
brevet på købmandskontoret3).

<e> Og fremdeles hvis det sker, at nogen af dem, som står uden for 
vort forbund, sejler til Danmark, skal det, der vederfares dem, være 
bodløst mål, hvis man kan bevise det under ed. Herom skal man sende 
breve til Norge, Flandern, England, Skotland og Sverige, til Köln, til 
Westfalen, til landet Sachsen og til Markerne4), at enhver kan advare 
sine borgere, at de tager sig i vare herfor.
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<f> Fremdeles er der en del af disse stæder, som gerne ser, at man 
ikke stiller de stæder, som hører til på den holstenske side, såsom Ribe, 
Ålborg og de andre stæder, som hører til jydernes parti, fri (for vare
embargoen), for at varerne ikke fra dem kommer videre til Danmark. 
Herom skal man sende breve til Bremen, Hamburg, Stade og Buxte
hude.

<g> Fremdeles skal det indtil påske forblive med pundtolden, såle
des som det gælder nu; efter påske skal enhver oppebære den i sin stad 
af sine egne borgere til eget behov. Og angående alle dem, som er fra 
andre lande og andre stæder og ikke er med i dette forbund, skal man 
forholde sig sådan, som man før havde forholdt sig. Og pundtolden skal 
fordeles i stæderne efter mandtal, indtil disse fornævnte stæder beslutter 
noget andet. Og i Skåne skal enhver overholde det, som han overholder 
i sin stad.

<h> Fremdeles enhver, som bliver udsendt til hansedagene fra disse 
stæder, skal medbringe et akkreditiv under sin stads segl om, at han er 
befuldmægtiget, og at de på tro og ære vil overholde, hvad han tiltræ
der.

<i> Fremdeles skal ingen stad give tilladelse til at sejle til de stæder, 
som er under forbud, uden de samlede stæders tilladelse.

<j> Fremdeles hvis nogen, som havde handlet eller handler imod 
stædernes påbud, bliver pågrebet på havet, så skal den, som pågriber 
ham, beholde halvdelen af det, som han fratager ham, og bringe den 
anden halvdel til de forenede stæder eller anvise dem den.

<k> Fremdeles skal ingen skotte, englænder eller waliser salte eller 
lade salte sild i Skåne for sine penge. Ej heller skal nogen foged beholde 
dem eller lade dem ligge med sig på sit fed og tillade dem at salte sild. 
Hvis nogen foged forbryder sig mod dette, han skal have forbrudt 50 
mark sølv til de samlede stæder.

<I2> ............ x)

1) §§ 1—4 handler om forholdet til Brandenburg, Mecklenburg og Lauenburg, § 5 
om baggrunden for Stettinrådmændenes udebliven, §§ 6—9 om købmændene i Bergen 
og hansekontoret sammesteds, § 10 om pundtolden og § 12 om baggrunden for afsen
delsen af brev fra Lübeck til Köln. — 2) vinteren regnedes at begynde til mortensdag. 
— 3) hanseaternes officielle kontor disse steder. — 4) d.v.s. markgrevskabet Branden- 
burg.
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355 1369. 22. oktober. Lübeck.
Notaren »Markvard Jensen, gejstlig i Slesvig stift«, bevidner, at Johan 

Wesler sælger halvdelen af landsbyen Krumbeke til Gerhard v. Mölln, evig vikar 
ved St. Egidius i Lübeck, for 102 mark lybsk.

Original i Lübeckarkivet.

356 [1369]1). 23. oktober. Stralsund.
Ertmar van Hereken og Johan Kordelitz, (rådsudsendinge for Kulm og Thom), 

meddeler, at kongen af Norge har beseglet våbenstilstanden med hansestædeme, og 
at hansestædeme er trådt sammen i Stralsund, men at danskerne på grund af vejret 
endnu ikke er kommet.

Transsumpt 1369 30. oktober i Königsberg.

Vores underdanige og venskabelige hilsen tilforn. Kære herrer og 
venner...Endvidere skal I vide, at stæderne er kommet sam
men i Stralsund og daglig bedriver stædernes sager. Ligeledes at dan

skerne ikke er kommet hertil på grund af manglende medbør, men vi 
venter dem om kort tid. Og den rådmand, som var rejst med dem over 
til Danmark, er hos dem. Givet i Stralsund tirsdag efter de 11.000 jom
fruers dag.

Ertmar van Hereken
Johan Kordelitz

1) kong Håkon af Norge sluttede våbenstilstand med hansestæderne 1369 5. septem
ber.

357 1369. 30. oktober. Rom.
Guillelmus, kardinalpresbyter og kardinalkollegiets kammermester, kvitterer 

biskop Jens af Børglum for en del af hans servitium commune og giver ham udsæt
telse til 22. juli 1370 for den resterende del.

Original i rigsarkivet.

Vi, Guillelmus, af Guds miskundhed kardinalpresbyter med titelen 
S. Stefano Celimontano, kammermester ved det hellige kollegium 
af de ærværdige fædre, de herrer kardinaler ved den hellige romerske 

kirke, erkender og erklærer med dette brev, at den ærværdige fader i
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Kristus herr Jens, biskop af Børglum, ved magister Peder Nielsen, klerk 
i Ribe stift, har ladet indbetale io guldfloriner til os, der modtog dem 
på kollegiets vegne, som en del af hans servitium commune1), som han 
skyldte fornævnte kollegium. På fornævnte kollegiums vegne frigør og 
kvitterer vi nævnte herr biskop, hans kirke, hans efterfølgere og deres 
gods for det således indbetalte beløb. Men efter at have forstået vægten 
af de tynger, som på herr biskoppens vegne blev forklaret for os, og som 
gjorde og sandsynligvis stadig gør denne ude af stand til at betale alle 
pengesummer, som han under trussel om bestemte straffe og domme og 
til en bestemt termin, der allerede for længst er udløbet, var forpligtet til 
at betale fornævnte kollegium og fornævnte herrer kardinalers husstand 
og tjenerskab som sit commune servitium, har vi med den myn
dighed, der er overladt os i denne sag, ladet terminen udskyde for ham 
til førstkommende Marie Magdalene dag2), dog således at hvis han ikke 
til nævnte for ham udskudte termin gør fyldest i denne sag, da er han 
hjemfalden til de fornævnte straffe og domme, som han tidligere skulde 
ifalde. Ydermere har vi med en myndighed, som vi udøver på dette 
område, ladet den herre biskop løse fra de suspensions-, bandlysnings- 
og interdiktsdomme og den anklage for mened og de andre straffe, som 
han har pådraget sig ved ikke at betale de fornævnte beløb til den for 
ham fastsatte termin, idet vi med samme myndighed nådigt dispenserer 
ham for den irregularitet, han måtte have pådraget sig ved således 
belastet at befatte sig med gudstjenester eller på anden måde, dog ikke, 
hvis det er sket under foragt for nøglemagten. Til vidnesbyrd herom har 
vi ladet dette brev udfærdige og befæste ved at hænge vort segl under. 
Givet i Rom den 30. oktober i år 1369 efter Herrens fødsel, i den syven
de indiktion og i den højhellige fader i Kristus ved Guds forsyn vor herre 
herr pave Urban 5.s syvende år.

1) jf. DRB. 2. rk. IV nr. 305, note 2. — 2) 22. juli 1370.

[1369]. Omkr. 1. november1). 358
Johan Brunsvig oplader sit kræmmerbodested i Skanør til Johan van der Havene. 
Indførelse i Lubecks Niederstadtbuch.

Johan Brunsvig, til stede for rådet, oplod Johan van der Havene sin 
kræmmerbod i landet Skåne, således som den ligger i Skanør, nemlig
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nærmest ved kirkegården, og som han købte af samme for sine egne 
penge.

i) datum står øverst på siden i håndskriftet.

359 1369. 7. november. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. forflytter biskop Jens fra Børglum til Ribe.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder, biskop Jens af Ribe, hilsen o.s.v.
Den årvågne omhu o.s.v. (----------- )1). Derfor pålægger vi Dig,

broder, ved apostolisk brev, at Du med vor velsignelses nåde skal be
give Dig til fornævnte kirke i Ribe, og at Du omhyggeligt skal udføre og 
påpasseligt antage Dig fornævnte omsorg og forvaltning på en sådan 
måde, at kirken i Ribe kan glæde sig over at være betroet en omsigts
fuld styrer og en frugtbringende forvalter, og så at Dit gode rys virak 
ved Dine rosværdige handlinger kan brede sig vidt, og Du derved for
uden evig gengældelses løn til overmål kan fortjene at opnå vor for
øgede velsignelse og dette sædes nåde. Givet ved S. Pietro i Rom den 7. 
november i vort ottende år.

1) jf. nr. 361.

360 1369. 7. november. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Ribe at vise biskop Jens lydighed og ærbø

dighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Ribe, 
hilsen o.s.v.

Den årvågne omhu o.s.v. indtil hæder og fremgang. Derfor pålægger 
vi Eder, gode sønner, ved apostolisk brev, at I med glæde og hæders
bevisning (-----------). Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 361.
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1369. 7. november. S. Pietro i Rom. 361
Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Ribe stad og stift at vise biskop Jens 

lydighed og ærbødighed.
Original i rigsarkivet.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner, gejstlig
heden i Ribe stad og stift, hilsen og apostolisk velsignelse.

Den årvågne omhu hos den romerske pave, hvem den himmelske 
hyrde og sjælenes biskop ved den magtfylde, der er ham givet, har sat i 
spidsen for alle kirker, medfører, at han årvågent bør overveje hver enkelt 
kirkes tilstand og betænksomt drage omsorg for den, så der ved hans ind
sigtsfulde forudseenhed snart ved ligefrem provision, snart ved embeds
forflyttelse — alt efter hvad personernes, stedets og tidspunktets beskaf
fenhed udkræver — på hensigtsmæssig måde gives de enkelte kirker en 
egnet hyrde og en vidtskuende leder, som på helsebringende måde kan 
styre og belære den ham betroede menighed og forskaffe kirkerne for
ønskelig trivsel og tilvækst. Da vi i sin tid, medens biskop Mogens af 
Ribe — god ihukommelse — havde styret over Ribe kirke, ønskede, at 
en nyttig person ved vor pavelige indgriben skulde komme til at stå i 
spidsen for denne kirke, når vakance indtrådte, bestemte vi ved den 
lejlighed særligt at reservere provisionen af samme kirke for vor rådig
hed og bestemmelse, idet vi erklærede det for ugyldigt og magtesløst, 
om nogen derefter med nogen som helst myndighed, med eller uden 
viden herom, skulde forsøge at handle anderledes i denne sag. Men da 
derefter fornævnte kirke blev ledig ved samme biskop Mogens’ død, han 
som afgik ved døden uden for den romerske kurie, valgte vore elskede 
sønner i kapitlet ved denne kirke, som det forsikres, i uvidenhed om 
denne reservation og bestemmelse enstemmigt — omend kun de facto 
— vor broder Jens af Ribe, da biskop af Børglum, og samme Jens, der 
på samme måde var uvidende om fornævnte reservation og bestem
melse, samtykkede hverken eller afslog, da valgresultatet blev ham fore
lagt, men skød sig ind under det apostoliske sæde, hvorefter han, da 
han havde faet kendskab til nævnte reservation og bestemmelse, lod 
denne valghandling forelægge for os i konsistorium. Da vi derfor 
betænkte, at det fornævnte valg, og hvad derpå fulgte, var foretaget 
efter og i modstrid med fornævnte reservation og bestemmelse, anså vi 
det — hvad det også var — for ugyldigt og magtesløst, og idet vi, for at
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denne kirke ikke skulde udsættes for en langvarig vakances ubehagelig
heder, med faderlig og betænksom iver lagde vægt på en hurtig og lyk
kelig provision af nævnte kirke, som ingen uden os denne gang har 
kunnet eller kunde befatte sig med, eftersom den fornævnte reservation 
og bestemmelse var til hinder herfor, har vi omhyggeligt overvejet med 
vore brødre, hvorledes vi kunde sætte en nyttig og tillige frugtbringende 
person i spidsen for denne kirke, hvorefter vi sluttelig har rettet vor op
mærksomhed mod samme Jens, idet vi har tænkt på de store og for
tjenstfulde dyder, hvormed Guds nåde, efter hvad vi ved troværdigt vid
nesbyrd har erfaret, har smykket ham, og taget i betragtning, at han, 
der hidtil har stået for styret af Børglum kirke på rosværdig vis, vil have 
kundskab og evne til med Guds hjælp nyttigt at lede og lykkeligt at 
styre nævnte Ribe kirke. I den hensigt på frelsebringende måde at sørge 
såvel for nævnte Ribe kirke som for Herrens hjord sammesteds, har vi 
derfor efter samme brødres råd og i apostolisk magtfylde løst samme 
biskop Jens fra det bånd, som bandt ham til Børglum kirke, som han da 
forestod, og med apostolisk myndighed overflyttet samme Jens til 
nævnte Ribe kirke og sat ham i spidsen for den som biskop og hyrde, 
idet vi helt og fuldt har betroet ham omsorgen for og forvaltningen af 
nævnte Ribe kirke i det åndelige og det timelige og har givet ham tilla
delse til frit at gå over til nævnte Ribe kirke, ledet af sikker tillid til, at 
fornævnte kirke i Ribe ved hans omhyggelige flid og omsorgsfulde tjene
ste, og når hans virksomhed og gerning står under Hans milde ledelse, 
fra hvem alle nådegaver stammer, vil opnå forønsket tilvækst i mang
foldig hæder og fremgang. Derfor pålægger vi Eder, gode sønner, ved 
apostolisk brev, at I med glæde og hædersbevisning skal tage imod 
samme biskop som fader og hyrde for Eders sjæle og at I, idet I viser 
ham skyldig og from lydighed og ærbødighed, ydmygt skal rette Eder 
efter hans frelsebringende påmindelser og pålæg og sørge for virksomt 
at opfylde dem. I modsat fald vil vi godkende den dom, som biskoppen 
på lovmæssig vis måtte fælde mod genstridige, og med Guds hjælp vil vi 
lade den ubrydeligt overholde, indtil tilbørlig bod har fundet sted. 
Givet i Rom ved S. Pietro den 7. november i vort ottende pontifikatsår.
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1369. 7. november. S. Pietro i Rom. 362
Pave Urban 5. pålægger menigheden i Ribe stad og stift at vise biskop Jens 

lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner menigheden i Ribe stad og 
stift hilsen o.s.v.

Den romerske paves o.s.v. indtil hæder og fremgang. Derfor retter vi 
en indtrængende bøn og opfordring til Eder alle, idet vi pålægger Eder 
ved apostolisk brev, at I fromt tager imod samme biskop som fader 
(---------- ). Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 361.

1369. 7. november. S. Pietro i Rom. 363
Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen i Lund at yde biskop Jens af Ribe støtte 

og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
Original i rigsarkivet.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til den ærværdige broder 
(Niels), ærkebiskop i Lund, hilsen og apostolisk velsignelse.

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 tilbørligt værn og nådig gunst. Da vi i sin 
tid, medens biskop Mogens af Ribe — god ihukommelse — havde 
styret over Ribe kirke, ønskede, at en nyttig person ved vor pavelige 
indgriben skulde komme til at stå i spidsen for denne kirke, når vakance 
indtrådte, bestemte vi ved den lejlighed særligt at reservere provisionen 
af samme kirke for vor rådighed og bestemmelse, idet vi fra da af erklæ
rede det for ugyldigt og magtesløst, om nogen derefter med nogen som 
helst myndighed, med eller uden viden herom, skulde forsøge at handle 
anderledes i denne sag. Men da derefter fornævnte kirke blev ledig ved 
samme biskop Mogens’ død, han, som afgik ved døden uden for den ro
merske kurie, valgte vore elskede sønner i kapitlet ved denne kirke, som 
det forsikres, i uvidenhed om denne reservation og bestemmelse enstem
migt — omend kun de facto — broder Jens af Ribe, da biskop af Børg
lum til biskop af Ribe, og samme Jens, der på samme måde var uvi-

3. rk. 8. bd. — 18
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dende om fornævnte reservation og bestemmelse, samtykkede hverken 
eller afslog, da valgresultatet blev ham forelagt, men skød sig ind under 
det apostoliske sæde, hvorefter nævnte Jens, da han havde faet kend
skab til denne reservation og bestemmelse, lod denne valghandling fore
lægge for os i konsistorium. Da vi derfor betænkte, at det fornævnte 
valg, og hvad derpå fulgte, var foretaget efter og i modstrid med for
nævnte reservation og bestemmelse, anså vi det — hvad det også var — 
for ugyldigt og magtesløst, og idet vi, for at denne kirke ikke skulde ud
sættes for en langvarig vakances ubehageligheder, med faderlig og be
tænksom iver lagde vægt på en hurtig og lykkelig provision af nævnte 
kirke, som ingen uden os denne gang har kunnet eller kunde befatte sig 
med, eftersom ovennævnte reservation og bestemmelse var til hinder 
herfor, har vi omhyggeligt overvejet med vore brødre, hvorledes vi 
kunde sætte en nyttig og tillige frugtbringende person i spidsen for sam
me kirke, hvorefter vi sluttelig har rettet vor opmærksomhed mod 
nævnte biskop Jens, idet vi har tænkt på de store og fortjenstfulde 
dyder, hvormed Guds nåde, efter hvad vi ved troværdigt vidnesbyrd 
har erfaret, smykker ham, og har taget i betragtning, at samme Jens, 
der hidtil har stået for styret af Børglum kirke på rosværdig vis, vil have 
kundskab og evne til med Guds hjælp nyttigt at lede og lykkeligt at 
styre nævnte Ribe kirke. I den hensigt på frelsebringende måde at sørge 
såvel for nævnte Ribe kirke som for Herrens hjord sammesteds, har vi 
derfor efter nævnte brødres råd og i apostolisk magtfylde løst samme 
biskop Jens fra det bånd, som bandt ham til samme Børglum kirke, 
som han da forestod, og med apostolisk myndighed overflyttet ham til 
nævnte Ribe kirke og sat ham i spidsen for den som biskop og hyrde, 
idet vi fuldt ud har betroet ham omsorgen for og forvaltningen af 
nævnte Ribe kirke i det åndelige og det timelige og har givet ham 
tilladelse til frit at gå over til nævnte Ribe kirke, ledet af sikker tillid til, 
at fornævnte kirke i Ribe ved nævnte Jens’ omhyggelige flid og om
sorgsfulde tjeneste, og når hans virksomhed og gerning står under Hans 
milde ledelse, fra hvem alle nådegaver stammer, vil opnå forønsket til
vækst i mangfoldig hæder og fremgang. Da nu Din gunst vides at være 
samme biskop såre gavnlig, for at han lettere kan have fremgang i den 
omsorg for Ribe kirke, som det er ham betroet at varetage, retter vi en 
indtrængende opfordring og bøn til Dig, broder, og pålægger Dig ved 
apostolisk brev, at Du af ærbødighed for os og nævnte sæde skal have
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såvel fornævnte biskop som den ham betroede kirke, der er Din lydkir
ke, varmt anbefalet, og at Du ved at forøge og befæste dens rettigheder 
skal omfatte ham og den med Dit gunstige værn på en sådan måde, at 
biskoppen, idet han støtter sig til Din hjælp, må kunne virke mere nyt
tigt i det ham betroede styre af fornævnte kirke, og så at Du selv derved 
i rigere fylde kan gøre Dig fortjent til Guds barmhjertighed. Givet i 
Rom ved S. Pietro den 7. november i vort ottende pontifikatsår.

1369. 8. november. Stralsund. 364
Goswin Ludekinsson og Didrik Rode fra Kampen erklærer, at de har modtaget 

en andel af brandskatten af Køge.
Original i Thornarkivet.

Det skal stå klart for alle nulevende og fremtidige, at vi Goswin Lu
dekinsson og Didrik Rode fra Kampen på de andre stæder ved 
Zuidersøens vegne har modtaget vor andel af de 50 mark sølv af Køges 

brandskat, således som den tilkom os og dem fra Preussen. Vi har der
for lovet Ertmar v. Hereke og Johan Kordelitz, fra hvem vi har modta
get disse penge, at holde dem skadesløse for disse penge. Givet i Stral
sund i det Herrens år 1369 torsdagen næst før Mortensdag. Til bevis 
herfor er seglet tilhørende den ene af os påtrykt dette brev.

1369. 14. november. Nyhus. 365
Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten stadfæster Eler, Ove, Heinrich, Johan, 

Markvard og Detlev v. Siggens salg af landsbyen Plunkau til Johan Klenedenst, 
dekan i Lübeck, og Jakob Pleskow, borgmester sammesteds. “Givet og handlet i 
Nyhus i Slesvig stift i det Herrens år 1369, dagen efter den hellige 
biskop Brictius’ dag”.

Tryk efter Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk.

1369. 16. november. 366
Notits i staden Deventers regnskaber om udgift til en budbringer fra hertugen af 

Slesvig.
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Regnskabsnotits i Deventer.

Fredagen derefter1) givet til hertugen af Slesvigs sendemand, som 
bragte et brev om sin frues bryllup, i drikkepenge 3 pund.

1) den foregående notits er dateret torsdag efter mortensdag.

367 1369. 16. november. Bautzen.
Kejser Karl 4. af Tyskland overlader for livstid hertug Rudolf 2. af Sachsen 

rigsskatten af Lübeck, således som den romerske konge Frederik tidligere havde pant
sat den til ham, og tilbagekalder samtidig det brev om samme skat, som han tidligere 
»ved forglemmelse« havde givet kong Valdemar af Danmark.

Original i Lübeckarkivet.

Vi Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider øger af riget og 
konge af Böhmen, erkender og kundgør offentligt med dette brev 
for alle, som ser, hører eller læser det: da i forgangen tid vor forgænger i 

riget, salig ihukommelse kong Frederik, fordum romersk konge, har 
overladt som sikkerhed og pantsat den rente og skat på 300 mark sølv, 
som borgerne og alle indbyggerne i staden Lübeck er pligtige at give 
årligt til den højbårne Rudolf, hertug af Sachsen, det hellige riges øver
ste marskalk, vor kære onkel og fyrste, således som samme vor onkel 
har den fornævnte kong Frederiks kongelige brev på, hvilket vi har set 
og tydeligt hørt, og da vi også i en tid derefter på grund af de mang
foldige og betydelige tjenester og troskabsbevisninger, som vor samme 
ohkel ofte på nyttig vis og beredvilligt har ydet os og riget og fortsat 
skal og kan yde os i fremtiden, har givet, forlenet og tildelt ham samme 
skat og rente på 300 mark sølv fra staden Lübeck, som foran skrevet 
står, at oppebære og modtage på vore og rigets vegne hvert år, så længe 
vi lever, således som det også klart er nedfældet i vore kongelige breve, 
som vi har givet ham derom i sin tid, så er det derfor vor agt og vilje 
ved vor kongelige nåde også at lade ham beholde det, således som foran 
skrevet står, i alle vore levedage. Og skulde det være, at vi sidenhen, 
måske af glemsomhed og ellers på en eller anden måde, har givet et 
andet brev om samme skat og rente til nogen, hvem det end er, og spe
cielt til den berømmelige Valdemar, konge af Danmark, som kunde 
volde vor fornævnte onkel nogen fortrædelighed angående samme skat
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og rente og for vore ældre breve, som han har derom, tilbagekalder vi 
disse, sætter dem ud af kraft og erklærer dem for ugyldige i kraft af 
dette brev med fuldt vidende og kejserlig magtfuldkommenhed, således 
at de ikke skal have kraft eller gyldighed; men vor fornævnte onkel skal 
i alle vore dage have ret til fornævnte skat og rente, uhindret af enhver. 
Og derfor påbyder vi bestemt og fast fornævnte stads borgmester, råd 
og det samlede borgerskab, nuværende og tilkommende, vore og rigets 
kære trofaste mænd, at de hvert år på vore og rigets vegne ufortøvet 
skal give, udrede og betale vor fornævnte skat og rente på 300 mark 
sølv til vor fornævnte onkel, hvis de vil undgå vor og rigets svære 
unåde. Når de årligt har givet og udredt samme skat og rente til vor 
samme onkel, så siger vi og lader dem være aldeles kvit, ledig og fri for 
samme med dokumentation i dette brev, beseglet med vor kejserlige 
majestæts segl, hvilket er givet i Bautzen i det Herrens år 1369 på den 
nærmeste fredag før St. Elisabeths dag, i vort 24. regeringsår, og i vort 
kejserdømmes 15. år.

1369. 19. november. Bautzen. 368
Kejser Karl 4. af Tyskland overlader for livstid hertug Rudolf 2. af Sachsen 

rigsskatten af Lübeck, saledes som den romerske konge Frederik havde pantsat den 
til ham, og tilbagekalder samtidig det brev om samme skat, som han tidligere »ved 

forglemmelse« havde givet kong Valdemar af Danmark.
Original i Hannover.

Teksten er bortset fra ubetydelige ortografiske varianter en ordret gentagelse af nr. 367 med und
tagelse af dateringen, der lyder: Givet i Bautzen i det Herrens år 1369 på St. Elisabeths 
dag, i vort 24. regeringsår, og i vort kejserdømmes 15. år.

1369. 30. november. Stralsund. 369
Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og 25 andre af kongens og 

rigets råder overdrager hansestæderne som erstatning for tidligere tab to trediedele 
af alle handelsafgifter i Skanør, Falsterbo, Malmø og Helsingborg; som sikkerhed 
for denne ordning skal borgene sammesteds med tilhørende herreder overlades dem; 
hvis denne aftale brydes, skal Konrad Moltke holde borgen Varberg med tilliggende 
til stadernes hånd; kong Valdemar skal, »hvis han vil blive ved riget«, besegle
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dette med sit store segl; vil han overlade riget til en anden, eller afgår han ved 
døden, skal staderne tages på råd ved valget af hans efterfølger.

Original i Stralsundarkivet.

I Guds navn amen. Det skal være vitterligt for alle, som ser dette brev 
og hører det læse, at vi Henning Podebusk, Danmarks riges høveds

mand, Hannes Teerbag, høvedsmand på Vordingborg, Fikke Moltke, 
høvedsmand på Næbbe, Peder Grubbe, Jakob Olufsen, Oluf Bjørnsen, 
Bent Byg, høvedsmand på Holbæk, Niels Klementsen, Otze Bydelsbak 
af Jungshoved, Sten Basse, riddere, Jakob Nielsen, høvedsmand på 
Søborg og på Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Erik Nielsen af 
Hørsholm, væbnere, bosat på Sjælland, og Rikman van der Lanken, 
Niels Mus, høvedsmand på Kalø, Kristian Vendelbo, høvedsmand på 
Skanderborg, Jens Andersen, høvedsmand på Bygholm, riddere, bosat i 
Jylland, Heine Kabolt, ridder, og Henning Køtelsberg, høvedsmænd på 
Ørkild, Henneke Moltke, høvedsmand på Nyborg, Henneke Foged og 
Tue Nielsen, væbnere, bosat på Fyn, Henning Meinerstorp, ridder, 
høvedsmand på Tranekær på Langeland, Kristian Kule, ridder, hø
vedsmand på Ålholm på Lolland, Konrad Moltke, høvedsmand på 
Varberg i Halland, Henrik van der Osten, ridder, høvedsmand på Ves
borg af Samsø, vor nådige herres, den højbårne fyrste kong Valdemar 
af Danmarks riges råder, efter vor fornævnte herres og hans riges 
påbud, beslutning og med hans samtykke og efter vor egen velberådte 
hu og af vor frie vilje har dagtinget og er blevet enige med stæderne, 
nemlig Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kol
berg, Neu Stargard, Köln, Hamburg og Bremen, i Preussen Kulm, 
Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg, Braunsberg, i Livland Riga, Dor
pat, Reval, Pernau, ved Zuidersøen Kampen, Deventer, Utrecht, Zwol
le, Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, Middelburg, Arnemuiden, Har- 
derwijk, Zutphen, Eiburg, Stavern, Dordrecht, Amsterdam angående 
de mangfoldige skader, som de og deres borgere har lidt i de år, som er 
gået forud for denne krig, således at de for disse skader i 16 år skal 
oppebære de to trediedele og vor herre kongen og Danmarks rige en tre- 
diedel af al den afkastning og oppebørsel, som tilfalder dem i Skanør og 
Falsterbo, på Albuen1) og i Helsingborg, det være sig af tolden, af sku
der, af pramme, af vogne, af domsmyndigheden, af alle boder, sQm er 
afgiftspligtige, dertil al den afkastning, som tilfalder dem af stort og
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småt. Og for at de i fred kan sidde inde med dette og i fred oppebære 
det i disse 16 år, så skal de i de 16 år til sikkerhed have Helsingborg, 
Albuen, Skanør og Falsterbo med alle tilhørende landsbyer og fogedier 
og herreder, nemlig Luggude herred, Søndre Åsbo herred, Ronnebergs 
herred, Onsjd herred, Harjagers herred og Frosta herred, hvilke herre
der hører til Helsingborg, mens Skytts herred hører til Skanør og til 
Falsterbo. Disse herreder med al deres oppebørsel og tilbehør hører til 
de fornævnte borge med undtagelse af kirkelenene. Og når de 16 år 
udløber, så skal de foran skrevne stæder overantvorde disse borge til 
vor herre kongen og til Danmarks rige. Men skulde det være, at disse 
borge — hvad Gud forbyde — inden for dette tidsrum bliver afvundet 
eller aftvunget dem, skal det være uden påkrav; og desuden skal vor 
herre kongen og vi ubetinget på vor ære og af al vor magt hjælpe dem, 
så de atter får dem i deres værge, og de igen skal hjælpe os til gengæld. 
Og på det, at vor herre kongen og vi med ham i mindelighed og med det 
gode skal tilsikre de fornævnte stæder, at de foran skrevne borge med 
deres tilbehør og med oppebørsel fra markedet i Skåne, som foran 
skrevet står, kommer i deres ubestridte værge og i de 16 år forbliver i 
deres værge, pantsætter vor herre kongen og vi med ham herfor borgen 
i Varberg i Halland med alt dens tilbehør i alle de 16 år, således at hvis 
der sker dem nogen overlast eller afbræk i alt det, som er dagtinget og 
tilsikret ved segl mellem vor herre kongen og os og riget og stæderne, så 
skal Konrad Moltke sammen med dem, hvem det sammen med ham er 
blevet pålagt, holde sig med borgen Varberg og med al dens tilliggende 
til stæderne, indtil stæderne er blevet holdt skadesløse. Fremdeles 
skal vor herre kong Valdemar besegle disse foran skrevne artikler sam
men med de bisper, riddere og væbnere, som stæderne vil have hertil på 
Danmarks riges vegne, for stæderne under sit store segl, hvis han vil 
blive ved sit rige og ikke vil tilstå nogen anden herre det. Fremdeles hvis 
det skulle ske, at vor herre kong Valdemar i levende live vil tilstå en 
anden herre sit rige Danmark, så skal vi ikke tilstede ham det, 
medmindre det sker efter stædernes råd, og han har givet stæderne sit 
store segl (på frihederne) sammen med de bisper, riddere og væbnere, 
som de vil have til det. På samme måde skal man forholde sig, hvis vor 
fornævnte herre konge afgår ved døden, hvad Gud bevare ham for; da 
skal vi ligeledes ikke godtage nogen herre, uden det sker efter stædernes 
råd, og uden at han med sit store segl og sammen med de bisper, rid-
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dere og væbnere, som de vil have til det, har beseglet stædernes friheder. 
Ligeledes skal den herre, hvem vor herre kong Valdemar giver plads for 
i levende live — hvis han beslutter sig herfor — besegle alle stædernes 
friheder med sit store segl sammen med bisperne, ridderne og væbner
ne, som står skrevet foran. Til yderligere vidnesbyrd og fuldkommen 
bekræftelse har vi herr Henning Podebusk, Danmarks riges 
høvedsmand, og vi riddere og væbnere, som står skrevet foran, af vor 
vilje og med vort vidende — det gælder enhver af os — hængt vort segl 
under dette brev. Alle disse foran skrevne punkter og artikler lover vi — 
enhver for sig — på vor ære og gode tro at overholde varigt, fast og 
ubrydeligt uden argelist og uden nogen form for indsigelse, såvel af 
gejstlig som af verdslig art. Skrevet og givet i Stralsund i det Herrens år 
1369 på den hellige apostel St. Andreas’ dag.

1) ved Malmø.

370 1369. 30. november. Stralsund.
Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, samt 16 danske råder erken

der, at hansestædeme har gjort gyldigheden af de trufne overenskomster afhængig af 
tilslutning fra de fyrster og stæder, der ikke har deltaget i mødet i Stralsund.

Original i Stralsundarkivet.

I Guds navn amen. Det skal være vitterligt for alle dem, som ser dette 
brev og hører det læse, at vi Henning Podebusk, Danmarks riges 

høvedsmand, Fikke Moltke, Peder Grubbe, Jakob Olufsen, Oluf Bjørn
sen, Bent Byg, Niels Klementsen, Heine Kabolt, Kristian Kule, Hen
ning Meinerstorp, Sten Basse, riddere, Konrad Moltke, Rud, Erik Niel
sen, Henneke Moltke, Tue Nielsen og Rikman van der Lanken, væb
nere, erkender og bevidner offentligt i dette skrift, at med hensyn til de 
aftaler, som er indgået af os på vor herre kong Valdemars og på Dan
marks riges vegne med søstæderne, vilde rådmændene fra samme stæ
der, som var mødt op på hansedagen i Stralsund, ikke godkende nogen 
form for våbenstilstand eller fred eller aftale eller sone, førend de har 
talt med de herrer og de stæder, som er deres hjælpere, og som ikke var 
til stede. Til vidnesbyrd om og vitterliggørelse af rigtigheden har vi herr 
Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og vi riddere og væb
nere, som står skrevet foran, hængt hver sit segl under dette brev, som 
er givet og skrevet i Stralsund i det Herrens år 1369 på den hellige apo
stel St. Andreas’ dag.
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1369. 30. november. Stralsund. 371
Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg, forpligter sig til i overensstemmelse 

med overenskomsten med hansestædeme at holde borgen Varberg med alle tilliggen
der til deres hånd i 16 år.

Original i Stralsund.

I Guds navn amen. Det skal være vitterligt for alle dem, som ser dette 
brev og hører det læse, at jeg Konrad Moltke, høvedsmand på Var

berg i Halland, bekender og aflægger med dette brev et offentligt vidnes
byrd i anledning af alle de dagtingninger og forhandlinger, som på den 
side er foregået mellem min herre kong Valdemar, herr Henning Pode
busk, Danmarks riges høvedsmand og samme riges andre stormænd og 
råder, såsom herr Fikke Moltke, Hannes Teerbagh, Peder Grubbe, 
Kristian Kule, Jakob Olufsen, Oluf Bjørnsen, Heine Kabort, Bent Byg, 
Henning Meinerstorp, Niels Klementsen, Otze Bydelsbak, Niels Mus, 
Kristian Vendelbo, Jens Andersen, Henrik van der Osten, riddere, 
Rud, Erik Nielsen, Jakob Nielsen, Henneke Moltke, Henning Køtels- 
berg, Rikman van der Lanken, Henneke Foged og Tue Nielsen, væb
nere, og på den anden side stæderne, nemlig Lübeck, Rostock, Stralsund, 
Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Neu Stargard, Köln, Hamburg og 
Bremen, i Preussen Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg, Brauns
berg, i Livland Riga, Reval, Dorpat, Pernau, ved Zuidersøen Kampen, 
Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, Middel
burg, Arnemuiden, Harderwijk, Zutphen, Eiburg, Stavern, Dordrecht, 
Amsterdam, nemlig at jeg udtrykkeligt giver mit samtykke til og stadfæ
ster dem efter befaling fra min fornævnte herre og fra høvedsmanden og 
efter vilje og råd fra de foranskrevne for Danmarks rige og dertil efter min 
egen fri vilje, således at hvis der inden for 16 år skulde overgå de for
nævnte stæder, deres borgere og tyende nogen uret eller afbræk vedrø
rende alt det, som ved segl er tilsikret dem fra rigets råd, er jeg sammen 
med borgen i Varberg og alt dens tilbehør, således som jeg indehaver 
den på min herre kongens vegne, forpligtet over for stæderne og skal 
holde mig til stæderne, og borgen skal være deres åbne borg i alle deres 
vanskeligheder, lige så længe de ikke er blevet holdt skadesløse for en så
dan forurettigelse og afbræk. Fremdeles hvis jeg fornævnte Konrad 
Moltke afgår ved døden i løbet af disse 16 år, så skal min søn Evert 
Moltke og Klaus Skriver sidde på borgen med dens tilbehør med samme
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forpligtelse til stædernes tarv, som jeg har bundet mig til over for dem. 
Til yderligere forvaring og til fuld sikkerhed for de bestemmelser, som 
står skrevet foran, lover jeg på ære og tro, uden argelist eller nogen art af 
indsigelse, hverken gejstlige eller verdslige, at overholde dem varigt, fast 
og ubrydeligt. I den anledning har jeg Konrad Moltke hængt mit segl, 
og vi herr Henning Podebusk høvedsmand for Danmarks rige, og alle 
riddere og væbnere, som foran skrevet står — hver og en af os — har hængt 
vore segl under dette brev, som er givet i Stralsund og skrevet i det Her
rens år 1369 på den hellige apostel St. Andreas’ dag.

372 1369. 30. november. Stralsund.
Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og 25 andre af kongens og 

rigets råder slutter med kongelig bemyndigelse fred med hansestædeme og formulerer 
deres privilegier i Danmark.

Originaler i Stralsund (A) og i Danzig (B).

A:

I Guds navn amen. Det skal 
være vitterligt for alle dem, 

som ser dette brev og hører det 
læse, at vi Henning Podebusk, 
Danmarks riges høvedsmand, 
Hannes Teerbach, høvedsmand 
på Vordingborg, Fikke Moltke, 
høvedsmand på Næbbe, Peder 
Grubbe, Jakob Olufsen, Oluf 
Bjørnsen, Bent Byg, høvedsmand 
på Holbæk, Niels Klementsen, 
Otze van Bydelsbak af Jungsho- 
ved, Sten Basse, riddere, Jakob 
Nielsen, høvedsmand på Søborg 
og Gurre, Rud, høvedsmand på 
Korsør, Erik Nielsen af Hørs
holm, væbnere, bosat på Sjæl
land, Niels Mus, høvedsmand på

B:

I Guds navn amen. Det skal væ
re vitterligt for alle dem, som 

ser dette brev og hører det læse, 
at vi Henning Podebusk, Dan
marks riges høvedsmand, Hannes 
Teerbach, høvedsmand på Vor
dingborg, Fikke Moltke, høveds
mand på Næbbe, Peder Grubbe, 
Jakob Olufsen, Oluf Bjørnsen, 
Bent Byg, høvedsmand på Hol
bæk, Niels Klementsen, Otze van 
Bydelsbak af Jungshoved, Sten 
Basse, ridder, Jakob Nielsen, hø
vedsmand på Søborg og Gurre, 
Rud, høvedsmand på Korsør, 
Erik Nielsen af Hørsholm, Rik- 
man, bosat på Sjælland, Niels 
Mus, høvedsmand på Kalø, Kri-



283 30. november 1369 Nr. 372

Kalø, Kristian Vendelbo, høveds
mand på Skanderborg, Jens An
dersen, høvedsmand på Bygholm, 
riddere, bosat i Jylland, Heine 
Kabolt og Henning Køtelsberg, 
høvedsmænd på Ørkild, Henneke 
Moltke, høvedsmand på Nyborg, 
og Henneke Foged, Tue Nielsen, 
væbnere, bosat på Fyn, Henning 
Meinerstorp, ridder, høvedsmand 
på Tranekær på Langeland, Kri
stian Kule, ridder, høvedsmand 
på Ålholm på Lolland, Konrad 
Moltke, høvedsmand på Varberg 
i Halland, Henrik van der Osten, 
ridder, høvedsmand på Vesborg 
på Samsø, vor nådige herres, den 
højbårne herre kong Valdemar af 
Danmark riges råder, efter vor 
fornævnte herres påbud, ønske og 
med hans samtykke og med vor 
egen velberådte hu og fri vilje og 
efter tilslutning fra hele riget er 
kommet overens om en fast, fuld 
og hel, varig, evig sone og afslut
ning på al krigens uenighed og 
tvedragt, som har været mellem 
vor herre, hans rige og hans 
mænd og hjælpere på den ene si
de og på den anden stæderne, 
nemlig Lübeck, Rostock, Stral
sund, Wismar, Greifswald, Stet
tin, Kolberg, Neu Stargard, 
Köln, Hamburg og Bremen, i 
Preussen Kulm, Thorn, Elbing, 
Danzig, Königsberg, Braunsberg 
og alle de stæder, som ligger i 

stian Vendelbo, høvedsmand på 
Skanderborg, Jens Andersen, hø
vedsmand på Bygholm, riddere, 
bosat i Jylland, Heine Kabolt og 
Henning Køtelsberg, høveds
mænd på Ørkild, Henneke Molt
ke, høvedsmand på Nyborg, og 
Henneke Foged, Tue Nielsen, 
væbnere, bosat på Fyn, Henning 
Meinerstorp, ridder, høvedsmand 
på Tranekær på Langeland, Kri
stian Kule, ridder, høvedsmand 
på Ålholm på Lolland, Konrad 
Moltke, høvedsmand på Varberg 
i Halland, Henrik van der Osten, 
ridder, høvedsmand på Vesborg 
på Samsø, vor nådige herres, den 
højbårne herre kong Valdemar af 
Danmark riges råder, efter vor 
fornævnte herres påbud, ønske og 
med hans samtykke og med vor 
egen velberådte hu og fri vilje og 
efter tilslutning fra hele riget er 
kommet overens om en fast, fuld 
og hel, varig, evig sone og afslut
ning på af krigens uenighed og 
tvedragt, som har været mellem 
vor herre, hans rige og hans 
mænd og hjælpere på den ene si
de og på den anden stæderne, 
nemlig i Preussen Kulm, Thorn, 
Elbing, Danzig, Königsberg, Bra
unsberg og alle stæder, der ligger 
i Preussen, i Livland Riga, Dor
pat, Reval, Pernau og de andre 
stæder, der ligger i Livland og i 
deres højhedsområde, og Lübeck,
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Preussen, i Livland Riga, Dorpat, 
Reval, Pernau og de andre stæ- 
der, som ligger i Livland, ved 
Zuidersøen Kampen, Deventer, 
Utrecht, Zwolle, Hasselt, Gronin
gen, Zierikzee, Briel, Middel
burg, Arnemuiden, Harderwijk, 
Zutphen, Eiburg, Stavern, Dor
drecht, Amsterdam, og desuden 
alle de andre stæder, borgere, 
købmænd og deres tyende, som er 
inddraget med dem i deres krig, 
og som hører under deres ret, og 
har dagtinget den i alle henseen
der, som herefter skrevet står.

Rostock, Stralsund, Wismar, 
Greifswald, Stettin, Kolberg, Neu 
Stargard, Köln, Hamburg og 
Bremen, ved Zuidersøen Kam
pen, Deventer, Utrecht, Zwolle, 
Hasselt, Groningen, Zierikzee, 
Briel, Middelburg, Arnemuiden, 
Harderwijk, Zutphen, Eiburg, 
Stavern, Dordrecht, Amsterdam, 
og desuden alle de andre stæder, 
borgere, købmænd og deres tyen
de, som er inddraget med dem i 
deres krig, og som hører under 
deres ret, og har dagtinget den i 
alle henseender, som herefter 
skrevet står (o.s.v. = 4).

<i> For det første, at alle borgere, købmænd og deres tyende, som 
er indbefattet i deres ret, nuværende og tilkommende, må søge til Dan
marks rige og landet Skåne i hele dets udstrækning og i alle dets egne, 
og at de må færdes til lands og til vands og drage til alle egne med 
deres gods og købmandskab, uden at der lægges nogen hindring i vejen 
for brugen af det, de har, og i udøvelsen af deres købmandskab; dog 
skal de give deres rette told, hvor de er forpligtet hertil, således som 
herefter skrevet står. <2> Endvidere skal de allesammen for evigt have 
kysten i hele Danmarks rige og i hele landet Skåne fri for alt skibbru
dent gods, enten det hedder vrag eller strandingsgods, eller hvordan det 
kaldes, på følgende vis: Hvis nogen fra disse fornævnte stæder lider 
skibbrud noget sted i fornævnte rige eller fornævnte land, eller hvis 
deres skibbrudne gods, vrag eller på hvad måde det kaldes, driver eller 
kommer til noget sted i fornævnte rige og fornævnte land, må de selv 
bjærge eller lade det bjærge ved andres hjælp og uden hindring råde 
over det efter deres forgodtbefindende. Og skulde de have behov for ar- 
bejdsfolk, kan de fæste dem for deres egne penge, hvor de kan fa dem 
uden at begå lovbrud, eller uden at der lægges hindringer i vejen. Og 
det skal ikke være gjort mod vor herre kongen og riget og deres fogeder.
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Men hvis sligt skibbrudent gods bliver slået mod eller driver ind på 
dette fornævnte riges eller dette lands kyster, og folkene er druknet eller 
omkommet, skal den nærmeste foged eller den, der har magten der, 
lade det gods bjærge. Og hvad der bliver bjærget af det, skal han med 
retskafne mænds vidende lade bringe til den nærmeste kirke og lade 
optegne, hvad der findes af gods; og han skal i troskab opbevare det for 
arvingerne eller for dem, som med rette kan kræve det, hvis de inden år 
og dag kan hidbringe bevis ved brev fra deres stad, hvor de er borgere, 
at de er de rette arvinger til samme gods eller med rette kan kræve det; 
til dem skal man frit overdrage det og give arbejdsfolkene en redelig 
løn. Og er det så, at nogen i dette fornævnte rige eller land tilvender sig 
sådant skibbrudent gods og ikke vil tilbagegive det til den, som har ret 
til det, skal man efter loven dømme herom på hans liv; og det skal ikke 
kunne godtgøres med gods og svigefuldt vises nåde uden klagerens sam
tykke; og man skal give godset tilbage til dem, som har ret til det. Hvis en 
skipper i en nødsituation efterlader anker eller tovværk i havet eller i 
havnen, må han uden retsbrud hæve eller lade det hæve til sit behov, når 
han vil. <3> Fremdeles kan de foran skrevne stæder indsætte deres 
egne fogeder på deres fed i Skanør og Falsterbo, og hvor de har fed i 
Danmark. Og fogederne må dømme over alle dem, som ligger sammen 
med dem på deres fed; og endvidere over alle deres borgere og deres 
tyende, hvor de end ligger, og de skal dømme i alle retssager og lov
overtrædelser med undtagelse af de retssager og lovovertrædelser, som 
efter lybsk ret går på hals og hånd, og med undtagelse af fulde sår, som 
er tilføjet med æg og od, medmindre en stad har en højere adkomst ved 
brev fra kongen af Danmark; de skal bruge denne. <4> Fremdeles må 
de ligge sammen med dem på deres fed, som de giver lov hertil blandt 
dem, som fra gammel tid har ligget sammen med dem, og de skal nyde 
samme rettigheder og friheder, som de selv nyder. <5> Fremdeles skal 
man ikke stævne nogen — hvad der hedder »kalde« i dansk ret — for 
dansk domstol. Men vil man anklage nogen, skal man anklage ham for 
hans tyske foged; han skal dømme ham efter sin stads ret. <6> Og vil 
man anklage nogen for falsk beskyldning, skal man anklage ham for 
hans tyske foged; han skal dømme ham efter sin stads ret. <7> Frem
deles må de på deres fedområde have seks kroer på ethvert fed til øl- og 
mjødudskænkning; men vin må man tappe og udskænke på fedet, hvor 
man vil og er ikke afgiftspligtig deraf. <8> Fremdeles hvis nogen stads
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fed er blevet ulovligt bebygget, og en stad kan bevise det med breve eller 
ved deres stads ældste borgere, som kommer til landet, skal man ned
bryde den bygning. Hvis man ikke godvilligt vil nedbryde den, så må 
fogeden, på hvis fed den ligger, eller hans borgere nedbryde den uden 
at begå retsbrud. Ligeledes skal deres fed have og beholde deres skel, 
som de altid har været, og som de kan bevise med breve eller ved deres 
ældste borgere, som kommer til landet. <9> Fremdeles må de allesam
men på deres fed sælge klæde og lærred i lagen eller i reb eller i rester 
uden retsbrud. <io> Fremdeles må de i klædeboderne skære klæde og 
lærred i alen, og af enhver bod skal gives en skilling grot og ikke mere. 
<u> Fremdeles må slagterne, skomagerne, kræmmerne, buntmagerne 
og alle slags håndværkere udøve deres handel og deres håndværk, og de 
skal af enhver bod give en skilling grot og ikke mere; det skal forstås 
således: dette skal betales af dem, som ikke bor på fedet. <i2> Frem
deles må alle de foran skrevne borgere og købmænd have egne skuder 
og fiskere i Skåne og må benytte dem og fiske efter deres eget forgodt
befindende; og de skal herfor give en skilling grot af enhver skude og 
ikke mere, så længe de vil være der. <i3> Fremdeles må de i alminde
lighed have egne vogne og bruge deres køretøj efter deres vilje; og de 
skal give otte grot af enhver vogn og ikke mere, så længe de vil være 
der. <I4> Fremdeles hvis nogen vogn vælter og volder skade, må man 
tilbageholde den vogn sammen med hestene og godset, indtil købman
den har faet erstatning for den skade. <i5> Fremdeles skal man af så 
meget klæde og vin, som fire heste kan trække, give en halv mark 
skånsk til den, som bliver sat til at køre det. Hvis den, der kører med 
godset, forvolder skade på det, skal han erstatte købmanden den skade. 
Hvad to heste kan trække, det må enhver transportere, som han bedst 
kan. <i6> Fremdeles så må enhver købmand lade ind- og udskibe, når 
han vil, hvis det er ved dag. <iy> Endvidere må enhver købmand 
bære sine våben indtil sit herberg, når han kommer i land, ligeledes når 
han igen går til skibet, uden at begå retsbrud. Hvis han begår retsbrud 
ved, at han bærer sine våben derudover, skal han bøde det med een 
mark skånsk. <i8> Fremdeles må enhver købmand losse fra bord til 
bord, fra det ene skib til det andet i det foran skrevne riges og lands 
havne uden retsbrud. <ig> Fremdeles så må de have egne pramme og 
lægterskuder og skal give en mark skånsk af prammen og af lægtersku
den en halv mark skånsk; dermed må de ind- og udføre, når det er dem
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belejligt. <2O> Fremdeles skal ingen bøde for en anden, men den som 
forser sig, skal bøde for sig selv; ingen skal ej heller betale for en anden. 
<2i> Ej heller skal nogen svend underslå eller forvirke sin herres gods. 
<22> Fremdeles hvis købmanden fører noget gods mellem Skanør og 
Falsterbo, skal der deraf ikke betales nogen afgift; men hvis man fører 
det andetsteds hen på vogne, betaler vognen en ørtug penning. <23> 
Fremdeles skal vor herre kongens nye mønt ikke udgå før otte dage før 
St. Mikkels dag. Og enhver købmand skal købe med kongens mønt. 
Hvis nogen forbryder sig herimod og gribes heri på fersk gerning, skal 
han bøde det med fem mark skånsk. <24> Endvidere skal bondemar
kedet, som holdes i Falsterbo, holdes på det Stralsundske fed, hvor det 
altid har været holdt, og intet andet sted. <25> Fremdeles er dette tol
den, som skal gives af al slags gods: For det første af sild inden for lan
det 20 skånske penninge for læsten. Den sild, som man gennem Øre
sund sejler »vmme land«1), er ikke toldpligtig, men for det skib, i hvil
ket man fragter silden, skal man i told give 11 skilling grot minus 4 
grot, at betale i groter eller i engelske eller i lybske penninge, således 
som de er gængse og gangbare til betaling; dermed er silden fri. Af en 
læst salt, at udføre fra landet, 20 penning skånsk i told. For ti stykker 
oksehuder eller kohuder 10 skånske penning. For et pund flæsk 20 skån
ske penning. For en tønde smør 20 skånske penning. For honning og 
alle fedevarer ligeledes tyve skånske penning. For en tønde oksekød fem 
penning skånsk. For en hest, som har kostet over tyve mark, to øre. For 
en hest, som har kostet under tyve mark, to ørtug. For et stykke klæde 
under tyve lagen een øre i told. For tæpper, sengeklæder og for kister 
behøver man ikke at give told. <26> Fremdeles skal alle tyske køb
mænd, som har egen jord i Skanør og Falsterbo, bruge den frit og 
uhindret, det skal forstås således: på dansk jord, som ligger uden for 
fedene. <27> Fremdeles hvis nogen dør i det fornævnte rige og i for
nævnte land, så skal deres tyske foged eller den af dem, som formår 
mest, overgive den døde mands gods til de rette arvinger. Eller hvis der 
ikke er nogen arvinger til stede, så må han føre godset til hjemlandet og 
overgive det til dem, som har ret til det. <28> Fremdeles skal dette 
brev ikke være til hindring for alle deres andre breve og friheder, som 
de eller nogen af dem har fra konger af Danmark; og de skal bruge 
dem, og de skal forblive ved deres fulde magt. Og alle disse foran skrev
ne friheder skal vare til evig tid. <2g> Og imod dets ordlyd skal man
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ikke beskatte nogen og ej heller forlange mere, og man skal lade hver og 
en blive ved alle de rettigheder og friheder, som foran skrevet står 
<3O> Og der hvor man skal betale told, som foran skrevet står, kan 
man give een lybsk for to skånske. Fremdeles lover vi på vor ære, i god 
tro og uden argelist på vor herre kongens og hans efterkommeres, på 
vore og vore efterkommeres og på alle indbyggeres vegne i samme rige, 
de nuværende og de tilkommende, at alle disse fornævnte punkter og ar
tikler, og hver især af dem, til evige tider skal blive fast, varigt og ubry
deligt overholdt i forholdet til de fornævnte stæder og deres borgere, 
købmænd og tyender uden tilflugt til nogen ret, hverken gejstlig eller 
verdslig. Fremdeles skal med disse fornævnte artikler al tvedragt og 
uenighed, som har rådet mellem vor herre kongen af Danmarks rige på 
den ene side og de fornævnte stæder og deres borgere på den anden, 
være bilagt og udsonet til evig tid. Og til yderligere forvaring og sikker
hed så har vi herr Henning Podebusk, høvedsmand for Danmarks rige, 
og de riddere og væbnere, som står skrevet foran — hver og en af os — 
med sit vidende og vilje hængt sit segl under dette brev, som er givet og 
skrevet i Stralsund i det Herrens år 1369 på den hellige apostel St. 
Andreas’ dag.

1) omkring Skagen.

373 1369. 30. november. Stralsund.
De preussiske stader tiltræder den fred, der er sluttet med Henning Podebusk, 

Danmarks riges høvedsmand, og de øvrige kongelige råder.
Afskrift i Revalarkivet.

Guds navn amen. Det skal være vitterligt for alle, som ser dette brev 
eller hører det læse, at vi rådmænd i stæderne Kulm, Thorn, Elbing, 

Danzig, Königsberg, Braunsberg og i alle de andre stæder, beliggende i 
Preussen under vor herre højmesteren, erkender og bevidner i dette 
skriftstykke, at alle de mundtlige, omstridte forhandlinger om en fuld
stændig udsoning og om en evig fred, som er tilsikret os med segl og 
stadfæstet af den berømmelige fyrste og højbårne herre kong Valdemar 
af Danmark og hans ædle mænd og råder, nemlig Henning Podebusk, 
Danmarks riges høvedsmand, herr Fikke Moltke, herr Kristian Kule, 
herr Peder Grubbe, herr Jakob Olufsen, herr Oluf Bjørnsen, herr Heine
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Kabolt, herr Henning Meinerstorp, herr Bent Byg, herr Niels Klement- 
sen, herr Sten Basse, riddere, Konrad Moltke, Rud, Henneke Moltke, 
Erik Nielsen, Rikman van der Lanken, Tue Nielsen, væbnere, vil vi på 
vor ære og tro overholde til evige tider. Endvidere er det vor vilje, at 
herr Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og de andre for
nævnte riddere og væbnere og deres folk og alle indbyggere i Danmarks 
rige skal have og beholde alle sådanne rettigheder og friheder i de for
nævnte stæder, på markeder, i havne og lande, som det har været til
forn før krigen, og som det var, da freden var allerbedst. Til yderligere 
forvaring og sikkerhed herfor har vi på vore og på alle de andre preussi
ske stæders vegne hængt de fornævnte stæders segl under dette brev, 
som er givet i Stralsund i det Herrens år 1369 på den hellige apostel St. 
Andreas’ dag.

1369. 30. november. Stralsund. 374
De preussiske stæder lover at give borgene Helsingborg, Malmø, Skanør og Fal- 

sterbo med alle tilliggender tilbage til kong Valdemar og Danmarks riges råd, når 
de i 16 år har oppebåret to trediedele af alle indkomster sammesteds.

Afskrift i Revalarkivet.

I Guds navn amen. Det skal være vitterligt for alle, som ser dette brev 
eller hører det læse, at vi rådmænd i stæderne i Preussen, Kulm, 

Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg, Braunsberg og alle andre stæder, 
liggende i Preussen under vor herre højmesteren, erkender og bevidner i 
dette skriftstykke, at vi, når vi uden hindring fra kongen af Danmark og 
hans rige i 16 år, som man skal regne fra den tid, da dette brev er givet, 
har oppebåret to trediedele af tolden og kong Valdemar en trediedel af, 
hvad den kan indbringe og har indbragt i 16 år i Helsingborg, i Albuen 
og i Skanør og Falsterbo med alt tilbehør, således som de breve for
melder, som rigets råd har givet og beseglet, så skal og vil vi atter over- 
antvorde fornævnte kong Valdemar af Danmark og rigets råd, nemlig 
herr Henning Podebusk, rigets høvedsmand, og de andre råder, både 
riddere og væbnere, de fornævnte borge Helsingborg, Albuen, Skanør 
og Falsterbo med alt tilbehør frit og ubehæftet, som de er givet os i 
pant, og som vi har dem i vort værge. Det lover vi på vor tro og ære at 
holde over for den fornævnte konge og hans råder og over for riget uden

3. rk. 8. bd. — 19
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udflugter. Ligeledes skal Danmarks riges indbyggere så nyde alle de fri
heder, som vi stæder og vore folk nyder i Skåne; og det skal gælde for os 
og vore mænd, overensstemmende med hvad kongen og hans mænd 
lader dem være ved. Og til yderligere forvaring og sikkerhed har vi 
fornævnte stæder hængt vore segl under dette brev for os og for de 
andre stæder beliggende i Preussen. Givet i Stralsund i det Herrens år 
1369 på den hellige apostel St. Andreas’ dag.

375 [Efter 1369. 30. november]
(Ertmer v. Hereke). sender (Riga eller Dorpat) en transsumpt af nr. 373 og 374 

og beder om, at de livlandske steder må besegle tilsvarende breve; desuden berettes 
der om at recessen i Stralsund den 30. november bl. a. fastslog, at der skal holdes 
et møde med de danske rigsråder 1370 24. maj om den endelige ratifikation af 
fredstraktaten.

Efter afskrift i Revalarkivet.

Tjenstvillig og venskabelig hilsen tilforn.
Mine herrer venner. I skal vide, at der er indgået en endelig over

enskomst mellem kong Valdemar af Danmark, hans råder og hans riges 
samfund på den ene side og hansestæderne på den anden, stadfæstet 
ved beseglede breve i overensstemmelse med de kopier, jeg1) tilstiller 
Eder gennem Eders nærværende sendemand Nicolaus, med undtagelse 
af det store brev om den evige fred og frihed2), som helt er affattet i den 
form, hvori den først blev formuleret i Lubeck — dog er der tilføjet 
noget til fordel for stæderne; af dette vil jeg om kort tid oversende Eder, 
gode mænd, en fuldstændig kopi. Fremdeles skal I vide, at hansestæ
derne har aftalt at holde møde i Stralsund St. Valborgs dag for under 
edsaflæggelse at behandle hele pundtolden, og at der skal udpeges 
sendemænd til Norge til borgen Bohus til de forhandlinger, der, som I 
ved, skal føres der. Fremdeles skal I vide, at I til det møde, der skal 
holdes i Stralsund Valborgs dag skal medbringe et brev, beseglet med 
vedhængte segl af de livlandske stæder, hvis ordlyd ord til andet skal 
være som også de andre stæders: I Guds navn, amen. Det skal være vit
terligt for alle (o.s.v. = nr. 373). Dette skal være det ene brev om den 
evige fred. Fremdeles skal I desuden medbringe et andet brev om de 16



291 4. december 1369 Nr. 376

år, hvis ordlyd skal være således: I Guds navn, amen. Det skal være vit
terligt for alle (o.s.v. = nr. 374).

Fremdeles kom Gotland på tale, uden at der dog opnåedes et endeligt 
resultat. Fremdeles kom spørgsmålet angående dem fra Zierikzee på 
tale, uden at der dog opnåedes et endeligt resultat, men forhandlingerne 
forløb tilfredsstillende. Fremdeles skal I vide, at hansestæderne udfær
digede recessen i Stralsund på apostlen St. Andreas’ dag. Den gik for 
det første ud på, at hansestæderne samlet skal mødes i Stralsund på St. 
Valborgs dag med Danmarks riges råder for at afgive svar angående 
den opsatte overenskomst, og at der fra det sted og under den forhand
ling skal udpeges sendemænd, der til pinse skal drage til havnen Mar- 
strand for at føre forhandlinger med kongen af Norge. Fremdeles skal 
disse hansestædernes rådsudsendinge til nævnte sted og hansedag, nem
lig i Stralsund, medbringe en fuldstændig afregning angående al den 
pundtold, der er oppebåret indtil nu, på den måde at de skal have deres 
stæders brev med sig til samme stæder, gående ud på at den, der har 
oppebåret denne pundtold, har fyldestgjort sin ed, således at han har 
anvist den til fuld afregning, idet han aflægger ed herpå. Fremdeles skal 
de herrer rådmænd i Lübeck sende deres herrer brev og tale med 
samme om de afholdte forhandlinger. Kære venner, jeg har givet heni- 
mod seks gylden ud for Eders skyld, omend der ligger ringe vægt på 
dette.

1) udstederen er temmeligt sikkert de preussiske stæders udsending Ertmar v. 
Hereke, jf. bl.a. nr. 356 og 3765 Han repnvsenterer disse skeder ved gentagne lejlig
heder, jf. indl. til Dipi. Dan. — 2) nr. 372.

1369. 4. december. Stralsund. 376
Jens Degn erklarer, at han efter mægling af Fikke Moltke og Ertmar v. Hereke 

og i nærværelse af Kristian Kule og Peder Grubbe har frafaldet sine krav mod den 
afdøde borgmester (og hærfører) Bruno Warendorps arvinger og mod staden Lübeck 
mod til gengæld at få udbetalt 50 mark stralsundsk.

Original i Lübeckarkivet.

Jeg Jens Degn erkender og bevidner offentligt for alle, som hører eller 
ser dette skrift, at jeg af de hæderværdige mænd herr Jakob Pleskow 

og herr Herman v. Osenbrugge har oppebåret og modtaget 50 mark
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stralsundske penge i staden Stralsund på staden Lübecks vegne for rust
ning, klæder, kister og smykker og alle de ting, som jeg krævede og rej
ste krav om og anklagede herr Bruno Warendorp for, Gud være ham 
nådig, på staden Lübecks vegne. Og med disse fornævnte 50 mark skal 
alle krav, omkostninger, skader, alle fornævnte artikler og punkter være 
fuldt bilagte, døde og ganske magtesløse, således at jeg og mine arvta
gere aldrig i fremtiden skal kræve eller på nogen måde rejse sag herom 
mod staden Lübeck eller dens borgere, mod fornævnte herr Bruno eller 
hans arvtagere. Og på samme måde lader vi fornævnte Jakob og Her
man på egne og på vor stads og herr Brunos arvtageres vegne for
nævnte Jens Degn og hans arvtagere være kvit og fri på alle de punkter, 
som foran skrevet står, således at der i alle disse foran skrevne sager 
skal råde venskab på begge sider. Disse sager og alle de fornævnte 
stridspunkter har den velbårne ridder herr Fikke Moltke og den hæder
værdige mand herr Ertmar v. Herke, borgmester i Kulm, hvilke vi på 
begge sider med velberåd hu har givet fuldmagt hertil, dagtinget til en 
endelig afslutning. Og alle disse forhandlinger, som foran skrevet står, 
har de velbårne mænd herr Kristian Kule og herr Peder Grubbe, rid
dere, overværet. Og jeg fornævnte Jens har til varig, fast og ubrydelig 
overholdelse af alle disse fornævnte sager og punkter hængt mit segl 
under dette brev; og vi fornævnte Fikke Moltke og Peder Grubbe, rid
dere, og Ertmar v. Hereke har til vidnesbyrd og vitterlighed hængt vore 
segl med under dette brev, som er givet og skrevet i Stralsund i det 
Herrens år 1369 på St. Barbaras dag.

377 1369. 9. december. S. Pietro i Rom.

Pave Urban 5. overdrager Tue Torstensen provstiet Vardesyssel, der var ledigt 
ved Lars Truedsens død.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I ^il vor elskede søn Tue Torstensen, provst i Vardesyssel i Ribe kirke 
-L hilsen o.s.v.

Din rosværdige retskaffenhed og Dine fortjenstfulde dyder, for hvilke 
Du anbefales til os ved troværdigt vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig 
nådig gavmildhed. Da vi i sin tid reserverede alle digniteter, personater, 
officier og øvrige kirkelige beneficier, der da var ledige eller i fremtiden
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ville blive ledige ved det apostoliske sæde, for vor overdragelse og be
stemmelse, erklærede vi det for ugyldigt og magtesløst fra da af, om 
nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom 
skulde forsøge at handle anderledes i denne sag. Da derfor senere prov
stiet Vardesyssel i Ribe kirke, som afdøde Lars Truedsen, provst i 
Vardesyssel i samme kirke, besad medens han levede, ved hans død — 
han, som afgik ved døden ved nævnte sæde, — blev ledigt ved dette 
sæde og vides for tiden at være ledigt, og ingen uden os denne gang har 
kunnet eller kan træffe bestemmelse om nævnte provsti, eftersom oven
nævnte reservation og erklæring lægger sig hindrende i vejen, og idet vi 
i betragtning af dette og desuden af hensyn til den bøn, som vor ærvær
dige broder, biskop Jens af Ribe — der forsikrer, at Du er hans elskede 
kapellan — ydmygt har rettet til os herom på Dine vegne, ønsker at 
vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed det 
således ledigblevne provsti med alle dets rettigheder og tilbehør, som er 
et landprovsti med sjælesorg, der plejer at blive styret af kanniker med 
præbender i fornævnte kirke, hvori også Du er kannik med præbende, 
og hvis frugter, indtægter og indkomster ifølge den almindelige ind
tægtsangivelse1), efter hvad Du forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi 
af 20 guldfloriner, og vi giver Dig det ved provision, idet vi — hvad det 
også er — erklærer det for ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvil
ken som helst myndighed eller uden viden herom muligvis hidtil har 
forsøgt eller i fremtiden skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, 
uanset alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner i denne kirke, 
selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken 
som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen af det apostoliske 
sæde eller dets legater har faet særskilt brev på, at de skal have provi
sion på digniteter, personater eller officier ved nævnte kirke, eller al
mindeligt brev om provision på andre kirkelige beneficier i de egne, selv 
om man derved er skredet til forbud, reservation og erklæring eller er 
gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at 
Du frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte provsti, 
men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at 
opnå andre digniteter, personater, officier og kirkelige beneficier; (vor 
overdragelse gælder endvidere), uanset om den til enhver tid værende 
biskop af Ribe og vore elskede sønner kapitlet i Ribe eller hvilke som 
helst andre i fællesskab eller hver for sig har faet bevilget af samme
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sæde, at de ikke skal være forpligtede til anerkendelse afen provision af 
nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at sådanne digniteter, 
personater, officier 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 provi
sion i kraft af apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til 
andet omtaler denne bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst 
anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken 
ordlyd den så har, hvorved virkningen af nærværende nådesbevisning 
på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, hvis nævnte 
begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i fuld udstrækning optages i 
dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde 
særlig omtale sted; (vor overdragelse gælder også), hvis Du ikke har 
været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på 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, og (uanset) at Du vides at besidde et 
kanonikat og en præbende ved nævnte kirke i Ribe og sognekirken i 
Tjæreborg, Ribe stift. Men det er vor vilje, at Du, så snart Du i kraft af 
dette brev ukæret har opnået nævnte provsti, fuldt ud, således som Du 
også af egen drift har erklæret Dig villig til, skal afstå fornævnte sogne
kirke, som Du som fornævnt besidder, og som vi erklærer for ledig fra 
da af. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, provisions-, 
bestemmelses- og viljesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis 
nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil på
drage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Pau- 
lus’ vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 9. december i vort ottende år.

i) jf. DRB 3.rk. II nr. 18 note 4.

378 1369. 9. december. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. pålægger biskoppen af Ratzeburg, kantoren ved kirken i Slesvig 

og sakristanen ved St. Agricol i Avignon at indføre Tue Torstensen i provstiet Var
desyssel.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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På samme måde1) til vor ærværdige broder biskoppen af Ratzeburg 
og vore elskede sønner kantoren ved kirken i Slesvig og den ver
densgejstlige sakristan ved kirken St. Agricol i Avignon hilsen o.s.v.

Din rosværdige o.s.v. indtil1) for ledig fra da af. Derfor pålægger vi 
Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller blot en 
af Eder personlig eller ved en eller flere andre med vor myndighed skal 
indføre fornævnte Tue eller hans befuldmægtigede på hans vegne i fak
tisk besiddelse af fornævnte provsti og dets omtalte ret og tilbehør og 
forsvare ham efter indførelsen, efter at enhver uretmæssig besidder er 
fjernet derfra, idet I skal sørge for, at samme Tue eller nævnte befuld
mægtigede for ham tilstedes til samme provsti efter gældende sædvane, 
og at der fuldt ud svares ham samtlige afkastninger, afgifter, indkom
ster, rettigheder og oppebørsler af dette provsti, uanset alt det ovenfor 
anførte, eller om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst andre i 
fællesskab eller hver for sig har faet bevilget af nævnte sæde, at de ikke 
skal kunne rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved et 
apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og tydeligt og ord til andet om
taler den bevilling, idet i med vor myndighed tugter dem, der sætter sig 
op herimod, under udelukkelse af appel. Givet som ovenfor.

!) jE nr- 377-

1369. 23. december. 379
Notits i de pavelige regnskabsbøger om, at Herman Hermansen, kannik i Lund, 

har indbetalt \$floriner til kurien.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

remdeles1) betalte han 15 gylden år 69 den 23. december.

1) i umiddelbar fortsættelse af nr. 342.

1369. 29. december. Sønderborg. 380
Hertug Henrik af Jylland pantsætter Roager og Vodder sogne til Kristian Frel- 

levsen for 216 mark 4 skilling lybsk.
Original i rigsarkivet.
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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 erkender, at vi og vore arvinger i sandhed står i 
skyld og gæld til nærværende brevviser Kristian Frellevsen og hans 
sande arvinger for 216 mark og fire skilling lybsk, at betale fuldt ud til 
hans hånd til herr Peder Knudsen, ridder, Ditmar Tidemansen, Niels 
Frellevsen og Thomas Sture. For disse penge pantsætter vi ham med 
dette brev og båndlægger vore sogne Roager og Vodder med beder, 
bøder, tjenesteydelser og visse og uvisse indtægter og med al ret, intet 
undtaget, at være til hans fri rådighed, indtil de af os eller vore arvinger 
lovligt indløses for ovennævnte sum, med den vedføjede betingelse, at 
samme Kristian eller hans arvinger, om nødvendigt, skal have lov til at 
lade nævnte sogne behæfte og pantsætte til en anden for ovennævnte 
sum, hvorefter vi forpligter os og vore arvinger til under vort segl at 
give den, til hvem vort brev bliver opladt, bekræftelse på det anførte. 
Ydermere forpligter vi os og vore arvinger til at fri, frigøre og hjemle 
dem fornævnte sogne, fri for enhver mands krav. Til vidnesbyrd herom 
og til sikkerhed er vort segl hængt under dette brev. Givet i Sønderborg 
i vor nærværelse i det Herrens år 1369 lørdagen før Herrens omskærel
sesdag.

381 1369.
Notits i Hamburgs kæmnerregnskab.
Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

Til forskelligt: ........ 36 skilling, da der blev givet dem fra Schauen
burg og dem fra Homburg, som var sammen med grev Klaus af

Holsten foran borgen Kolding, lejde og følgeskab til Harburg.

382 1369.
Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter til lejetropper i Danmark.
Regnskabsnotits i Deventerarkivet.

Fremdeles til hver af de 4 lejesvende — som på stadens vegne på or
logsskibene var sejlet ud mod kongen af Danmark — 3 alen klæde til 
deres vamse, da de anden gang var sejlet ud, hver alen til 20 grot, det 

bliver 15 pund.
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1369. 383
Eskild Brødpenge giver fru Ida to breve på Jersie.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

o1) breve af Eskild Brødpenge, givet fru Ida på Jersie gods. Givet 
1369-

1) det andet udstedtes i 1375.

1369. 384

Peder Falk skøder sit gods i Vivede til Jens Rødmersen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570/

) eder Falks skøde, givet Jens Rødmersen, på alt hans gods i Vivede i 
Fakse herred. 1369.

1369. 385
Prioren i Antvorskov lægger en gård i Kelstrup til Stillinge kirke.
Antvorskov klosters registratur (1607,).

Prioren i Antvorskov lagde en gård i Kelstrup i Stillinge sogn til 
kirken sammesteds. 1369. Brevet mangler seglet.

1369. 386

Skøde på gods i Gundslev og Skerne.
Maribo klosters registratur (1^2^).

I^køde på gods i Gundslev og Skerne. 1369.

1369. 387

Et pergamentsbrev på en gård i Vester Alling.
Registratur over brevene pd GI. Estrup (1568/

Fj t latinsk pergamentsbrev på en gård i Vester Alling. Givet 1369.
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388 1369.
Agnete Jakobsdatters testamente.
Registratur over Axel Urups arkiv på Ovesholm.

_^^gnete Jakobsdatters testamente. År 1369.

389 [1369—84] 0
Fru Margrete Eriksdatter, herr Niels Ågesens enke, oplader nogle breve til 

Torkil Nielsen af Gladsax.
Registratur i rigsarkivet (1531).

Fremdeles et brev om, at en, der hed fru Margrete Eriksdatter, enke 
efter herr Niels Ågesen, havde opladt nogle breve til Torkil af Glad
sax.

1) Niels Agesen (Galen) nævnes sidste gang 1369 1. maj (nr. 297) og Torkild Niel
sen (Bing) sidste gang 1384 21. november (Rep. nr. 3481).

390 1370. Omkr. 1. januar.1)
Johan v. Münster oplader sin klædeskærerbod i Falsterbo til Arnold Feldhausen. 
Indførsel i Lübecks Niederstadtbuch.

Johan v. Münster, der var til stede for rådet, oplod Arnold Feldhau- 
sen sin klædeskærerbod eller dens grund, således som den er belig

gende i Falsterbo i landet Skåne, idet han erkendte, at han havde faet 
fuld fyldest for den.

1) den foranstående notits er indført under datum 1370 1. januar.

391 1370. Omkr. 1. januar.1)
Henrik Polle, Hartvig Porsfelds tjener, erkender at have oppebåret omtrent 40 

mark af Otto Lentzeke på sin herres vegne for dennes gods, der var blevet beslag
lagt i Lübeck som dansk gods.

Indførsel i Lübecks Niederstadtbuch.
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Vid, at Henrik Polle, Hartvig Porsfelds tjener, der var til stede ved 
bogen, erkendte, at han af Otto Lentzeke havde oppebåret og rigtigt 
modtaget 40 mark minus tre skilling til brug for og til nævnte Hartvigs 

hånd som fuld fyldestgørelse, nemlig i medfør af samme Hartvigs gods, 
der var blevet beslaglagt i Lübeck til gengæld for dansk gods. Skrevet 
efter befaling af de herrer rådmænd Dankvard v. See og Gerhard v. 
Attendorn, som efter rådets befaling var blevet udpeget hertil, idet også 
Berthold v. Hereke og Reimar v. Segeberg og Arnold Sidencop var til 
stede.

i) jf. nr. 390 note 1.

1370. 14. januar. S. Pietro i Rom. 392
Pave Urban 5. udnævner Svend, provst i Vendsyssel, til biskop aj Børglum.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

T1 il vor elskede søn Svend, udvalgt biskop af Børglum, hilsen o.s.v.
Den hyrdegerningens embedspligt, hvis udøvelse vi ved Guds styrelse 

forestår, kræver, at vi generelt tager vare på alle jordens kirker i alminde
lighed, men specielt tager vare på de kirker, som fordi de er berøvet deres 
hyrder, vides at begræde vakancens genvordigheder, og at vi omsorgs
fuldt er indstillet på at sætte fremsynede mænd i spidsen for dem 
som hyrder, som såvel i det åndelige som i det timelige vil og kan 
styre dem på frelsebringende vis og lede dem omsorgsfuldt. Da nu 
kirken i Børglum er berøvet sin hyrdes trøst, fordi vi for nylig på vore 
brødres råd i apostolisk magtfylde løste vor ærværdige broder, biskop 
Jens af Ribe, dengang biskop af Børglum, der opholdt sig uden for den 
romerske kurie, fra det bånd, hvormed han bandtes til denne kirke i 
Børglum, som han da forestod, og med apostolisk myndighed lod 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 da vi betænker, at 
ingen uden os denne gang har kunnet eller kan befatte sig med provisio
nen af denne kirke i Børglum, fordi vi længe før denne vacance i kirken 
i Børglum reserverede provisionen af alle domkirker for vor rådighed og 
bestemmelse, når der derefter indtrådte ledighed ved de forflyttelser, vi 
fremtidigt måtte foretage af disse kirkers foresatte, hvor som helst de 
virkede, til andre domkirker, der da eller senere blev ledige, hvorhos vi
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også erklærede det for gyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som 
helst myndighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle 
anderledes i denne sag, så har vi, idet vi med faderlig og omsorgsfuld 
iver gav agt på en hurtig og lykkelig provision af samme kirke i Børg
lum, for at den ikke skulde udsættes for en langvarig vakances genvor
digheder, omhyggeligt overvejet med vore brødre, hvorledes vi kunde 
sætte en nyttig og ligeledes frugtbringende person i spidsen for samme 
kirke i Børglum, hvorefter vi omsider har rettet vor opmærksomhed 
mod Dig, provst i Vendsyssel i samme Børglum kirke af præstegrad, 
som, efter hvad vi har erfaret ved troværdige vidnesbyrd, er udmærket 
ved (----- )2) timelige og smykket med andre dyder og fortjenester, og
på hvis vegne desuden vore elskede sønner kapitlet ved samme 
kirke i Børglum ved brev ydmygt har rettet en bøn til os i denne sag. 
Efter at vi med tilbørlig eftertanke har overvejet alt dette, tildeler vi 
med apostolisk myndighed og på nævnte brødres råd samme kirke i 
Børglum til Din person ved provision, idet vi og nævnte brødre foranle
diget af Dine fortjenester finder Dig egnet, og vi sætter Dig i spidsen 
for den (------ )2) af denne kirke i Børglum i åndelige(------)2] stoler på,
at samme kirke i Børglum — når Guds nådige højre hånd står Dig bi 
— ved Din omsigtsfulde flid og fremsynede omsigt og under Dit lykke
lige styre vil blive ledet på frelsebringende og heldig vis. Du skal med 
fromheds ildhu påtage Dig det Herrens åg, der er lagt på Dine skuldre, 
og Du skal bestræbe Dig på, som nævnt, at våge over samme kirke og 
forvalte den på en så omsorgsfuld, trofast og klog måde, at samme kirke 
i Børglum kan glæde sig over at være betroet en fremsynet styrer og en 
frugtbringende forvalter, og Du foruden evig gengældelses løn derved til 
overmål kan fortjene at opnå vor velvillige nåde. Givet ved S. Pietro i 
Rom den 14. januar i vort ottende pontifikats år.

1) for de forkortede formler se nr. 311.

393 1370. 14. januar. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Børglum at vise biskop Svend lydighed og 

ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopib øger.
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PPå samme måde1) til vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Børg
lum hilsen o.s.v. (----- ). Givet som ovenfor.

i) jf. nr. 392 og 312.

1370. 14. januar. S. Pietro i Rom. 394
Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Børglum stift at vise biskop Svend ly

dighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner gejstligheden i Børglum 
stad og stift hilsen o.s.v. (-). Givet som ovenfor.

O jf nr. 392 og 313.

1370. 14. januar. S. Pietro i Rom. 395

Pave Urban 5. pålægger menigheden i Børglum stift at vise biskop Svend lydig
hed og ærbødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner menigheden i Børglum stad 
og stift hilsen o.s.v. (-). Givet som ovenfor1).

O jf nr. 392 og 314.

1370. 14. januar. S. Pietro i Rom 396
Pave Urban 5. pålægger alle Børglumkirkens vasaller at vise Svend troskab og 

yde ham den sædvanlige tjeneste.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner alle Børglumkirkens 
vasaller hilsen o.s.v. (-). Givet som ovenfor.

1) jf nr- 392 °g 3*5-
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397 1370. 14. januar. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde biskop Svend aj Børglum 

støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore ærværdige broder ærkebiskoppen af Lund 
hilsen o.s.v. (----- ). Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 392 og 316.

398 1379. 14. januar. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. meddeler kong Valdemar 4. Atter dag, at han har udnævnt Svend 

til biskop af Børglum.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor kære søn Kristus Valdemar, Danmarks be
rømmelige konge hilsen o.s.v. (----- ). Givet som ovenfor.

1) jf nr. 392 og 317.

399 1370. 25. januar.
Johan v. Dortmund erkender at have modtaget 20 mark i skadeserstatning af rå

det i Lübeck for gods, som var frarøvet ham og hans onkel i Malmø.
Registratur i Lübeck.

Johan v. Dortmund erkender at have modtaget 20 mark af rådet i 
Lübeck som skadeserstatning for det gods, der var frarøvet ham og 

hans onkel af lübeckerne i Malmø. 25. januar 1370.

400 1370. 26. januar.
Konrad Kannengeter giver rådet i Greifswald en fremstilling af forløbet af sa

gen mellem ham og Gerhard Rubenow, Greifswalds tidligere foged i Falsterbo.
Afskrift i Greifswald i en rådstueprotokol.

Det skete, at Gerhard Rubenow rejste krav mod mig, Konrad Kan
nengeter på denne måde:
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»Da jeg Gerhard var foged i Falsterbo på staden Greifswalds vegne, 
da blev Werneke Kemerer ikendt en bod på 18 pund lybsk; herfor 
pantsatte han mig kister, hyttefade og en harnisk. De panter blev af mig 
overladt til din fader og Herman Stilow mod en garanti for at overant- 
vorde dem til rådet i Greifswald1). Hvis rådet i Greifswald sagde, at 
Werneke var mig noget skyldig, skulde han erlægge mig det. Derfor 
kom jeg Gerhard til Greifswald, (til) Werneke Kemerer og Herman 
Stilow; og du har arven efter din fader, af den grund skal du nu give 
mig de 18 pund lybske penninge.«

I den anledning bad jeg, Konrad, og andre gode mænd, som endnu 
lever, under stærkt pres om otte dages udsættelse af retsdagen, at opfyl
de i disse otte dage de samme retslige forpligtelser, som jeg da skulde 
have opfyldt2). Så tog jeg, Konrad, til Falsterbo til herr Henrik Schup- 
pelenberg og klagede til ham i anledning af denne sag. Herr Henrik var 
mig behjælpelig i det anliggende, så jeg i den tid, han var i landet, for
blev ved min ret. Da herr Henrik tog bort fra landet, kom der også en 
anden gælker efter ham3). Da angreb Gerhard mig igen og sagde: 
»Herr Henrik Schuppelenberg er borte fra landet, og en anden er også 
blevet gælker, derfor skal du nu yde mig al min ret«. Og hvis jeg vilde 
tage bort fra landet, måtte jeg give ham et beseglet åbent brev, lydende 
på, at jeg, Konrad, i tiden mellem St. Mortens dag og påske skulde 
vende tilbage for at opfylde den forpligtelse, som jeg da alt skulde have 
opfyldt. Hvis jeg ikke kom tilbage, skulde jeg have fortabt de foromtalte 
18 pund lybske penninge. I den anledning kom jeg atter her til Greifs
wald og klagede tit og ofte min nød for rådet, hvorom jeg henviser til 
rådet, hvor herr Everhard4) da sagde: »Hvad vil I klage over, førend 
noget er fremført mod jer.« Så lod jeg mig nøje med det og tog igen 
over til Ystad og var der i den første uge i fasten; og jeg sagde til Ger
hard: »I har mit åbne brev5); og derfor vil jeg gerne yde jer så meget, 
som mit brev udsiger.« Da overfusede Gerhard mig ilde med ukvems
ord og spurgte, hvem der havde sendt bud efter mig. Derfor turde jeg 
ikke mere mane Gerhard om brevet, men jeg mødte op for rådet i Ystad 
og bad rådet om, at de skulde sende bud til Gerhard om, at jeg gerne i 
deres nærvær vilde yde ham så meget, som mit brev lød på. Da sagde 
Gerhard, at han vilde give mig mit brev igen og vilde anklage mig for 
gæsteretten; i den sag henviser jeg til rådet i Ystad. Gerhard rejste ikke 
anklage mod mig og vilde ej heller tilbagegive mig mit brev. Derfor
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mødte jeg op for gæsteretten og tilbød dér at gå i retten med Gerhard 
om det, mit brev lød på. jeg tilbød også at stå ham til rette for borger
retten. Dette skete i dagene omkring de dage, da rådet og fogederne ud
sendte deres breve til mig om, at jeg havde gjort retsgyldig indsigelse 
angående det brev, som han havde afpresset mig, således som jeg med 
rette skulde, hvorom jeg stadig henviser til rådet i Ystad, som gav mig 
deres brev. Af den grund vilde Gerhard fejde mig, fordi jeg så ihærdigt 
drev på med denne sag; og jeg kunde ikke en eneste nat sove i sikkerhed 
i min bod for Gerhard. Ved en lejlighed brød Gerhard med sine folk 
min bod op om natten og frarøvede mig da min harnisk, sværd, sporer 
og støvler og ituslog mine kister, og de fratog mig penge, klæder, og 
hvad jeg havde deri til en værdi af 24 mark stralsundsk, og havde på 
samme tid nær dræbt en af mine drenge i boden. Samme dag dette 
skete gik jeg med drengen for rådet i Ystad og klagede over det, der var 
overgået mig fra Gerhard og hans mænds side. Af den grund blev Ger
hard og hans mænd indskrevet i stadens bog dér i anledning af denne 
sag, hvorom jeg henviser til i rådet i Ystad. Derfor tog Gerhard over 
her til Greifswald, og Martin van der Wiek gik med ham for rådet i 
Greifswald; da udtalte Gerhard, at han til fulde vilde bevise med 100 
mænd, hvad min fader havde lovet. Da anviste rådet ham to hæderlige 
mænd, med hvilke han skulde bevise det; det formåede han ikke at 
gøre. Endvidere navngav han de Treptower, som endnu lever, som vid
ner; de vidnede således: at min fader af og til førte forhandlinger, men 
at han ikke afgav noget løfte. At dette er sket således, henviser jeg til rå
det her. Endvidere henviser jeg til rådet her, at det her for rådet er ble
vet bevidnet af retskafne mænd, som er værdig den ære, de nyder, at 
min fader i denne sag ikke har afgivet et løfte, svarende til det, han har 
afpresset mig. Ligeledes henviser jeg det til rådet, at Gerhard sammen 
med mig gav møde for rådet; og det møde endte med den afgørelse, at 
han vilde give herr Nicolaus Westfal svar på, om han vilde tilbagegive 
mig det brev, eller hvordan han vilde stille sig til det. Gerhard tog bort 
og gav mig ikke mit brev. Og hverken Nicolaus Westfal eller jeg fik no
get svar fra ham. Derfor turde jeg på grund af Gerhard ikke komme til 
Skåne uden at have lejde; derfor gav herr Henning Podebusk, som den
gang var gælker i Skåne, mig et lejde i forholdet til Gerhard, — derom 
henviser jeg til herr Nicolaus Westfal og til vore borgere — og herr 
Henning tilstår mig stadig det lejde. Så sejlede jeg over til Skanør og
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opholdt mig dér ganske uantastet af Gerhard i den tid, mens herr Hen
ning Podebusk var dér i landet. Men da herr Henning tog derfra til Jyl
land, da kom Gerhard did og lod mig slæbe op på borgen og rejste krav 
mod mig på grundlag af mit åbne brev, som han havde afpresset mig og 
beholdt hos sig, således som I klart har indset af det foregående; og han 
sagde da, at jeg i ni år havde udsat ham for overgreb og hver eneste dag 
i de ni år repræsenterede overgreb og genstridighed. Da sagde jeg, 
Konrad: »Jeg håber, at jeg ikke behøver at stå til rette for jer her, og jeg 
henskyder mig til Greifswalds foged.« Så sagde Gerhard: »Jeg har ikke 
noget anliggende for fogeden fra Greifswald, men du skal stå mig til ret
te her.« Da sagde jeg, Konrad: »Gælkeren har givet mig lejde herhen«. 
Da sagde fogeden: »Når gælkeren har givet jer lejde herhen, så vil jeg 
ikke dømme i dette anliggende.« Så stak Gerhard og hans mænd deres 
hoveder sammen med fogeden, og fogeden sagde så yderligere: »Giv 
ham så mange penge, som han vil have af dig, eller fyldestgør ham, ef
ter hvad landsloven kræver.« Da sagde jeg, at jeg vilde klart bevise med 
brevet fra rådet i Ystad og med fogedernes breve, at jeg i mit brev hav
de taget det forbehold, som jeg efter loven skulde. Da sagde Gerhard: 
»Lad de breve komme frem.« Da vilde jeg hente brevene. Da måtte jeg 
ikke gå fra borgen for Gerhard. Derfor bad jeg Didrik Sturman om, 
at han hentede mig brevene i min kiste. Da de så brevene og hørte dem 
læse, da brækkede Gerhard seglene af, og de sønderrev brevene og sag
de: »Deraf fremgår intet som bevis.« Da sagde Martin van der Wiek: 
»Herr foged, hvordan skal han frigøre sig for sagen.« Da sagde fogeden: 
»Lige så mange overgreb, han tillægger jer, lige så mange gange 36 
mænd7). Lige så ofte som I ikke kan bringe det i stand, lige så ofte har 
I forbrudt 40 mark.« Hvis jeg, Konrad, ikke vilde i tårnet, måtte jeg 
anvise ham de 18 pund lybske penninge og halvtredie lødige mark for 
hans tort og svie og to lødige mark til fogeden. De penge skulde være 
parat næste morgen ved solopgang.

Da det var sket, da sagde Gerhard: »Jeg har endnu mere på dig. Da 
jeg efter overvejelse besluttede, at jeg vilde bortgifte min søster til din 
broder, da vilde din fader vide, hvad jeg vilde give min søster i medgift. 
Da vilde jeg også vide, hvad han vilde give din broder i medgift.« Da 
sagde din fader: »Jeg vil give min søn 100 mark penninge i medgift som 
hans barnelod i mit stenhus.« Med hensyn til det har du i ti år udsat 
mig for overgreb, og hver eneste dag i de ti år repræsenterer overgreb

3. rk. tt. bd. — 20
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og genstridighed. Så sagde Gerhard dette: »Konrad, du kan ikke føre 
dette igennem; men du skal give mig et beseglet, åbent brev. Det skal 
lyde således: at du mellem nu og pinse ordner sagen med Odbrecht 
Stumpel i mindelighed eller ved retskendelse, og at Odbrecht giver mig 
sit åbne brev derom. Så skal dit brev være frigjort; thi han rykker 
mig8), derfor må jeg rykke dig.« Da sagde en ærlig og god mand: »Se nu 
til Gerhard, hvad I gør mod denne mand; thi hans forældre har ofte 
handlet vel imod jer; handl således, så I kan være det bekendt i Stral
sund og i Greifswald, eftersom I i længere tid har haft jeres udkomme i 
de stæder og fortsat agter at have det samme.« Da sagde Gerhard: »Det 
rager mig en skruptudse, hvad dem fra Greifswald og fra Stralsund 
angår, thi jeg kan ikke komme dem nærmere end at se på deres mure. I 
mener, at her gælder samme ret som i Stralsund eller Greifswald, hvor I 
kan give en borgmester en halv tønde smør, en anden en tønde sild, og 
så gribe en god mand ved nakken og sværge på, at han er jeres tyv eller 
jeres morder; nej, her er en sand Guds ret.«

At alle disse sager, som er foregået i Skanør, er bevidnet i Stralsund 
for rådet, derom henviser jeg til herr Johan Wilde, som ved den tid sad 
i dommersædet dér. Hvis herr Johan Wilde ikke husker det, henviser 
jeg til rådet i Stralsund, nemlig at disse stridigheder er bevidnet således 
for dem, og vidnerne blev afkrævet ed og måtte sværge på relikvierne. 
Så gik jeg, Konrad, til Odbrecht og tog vore borgere med og sagde 
til ham: »Gerhard har afpresset mig et brev til fordel for jer; i den sag 
vil jeg sammen med jer give møde for jeres venner og for mine. Kan ven
nerne komme til den slutning, at jeg skylder jer noget, vil jeg gerne op
fylde det over for jer; men hvis I ikke vil dette, så vil jeg møde for rådet 
sammen med jer. Afsiger rådet den kendelse, at jeg skylder jer noget, vil 
jeg gerne fyldestgøre jer; vil I ikke gå ind herpå, så findes her en god 
ret; vil I rejse nogen klage over mig, vil jeg fyldestgøre jer så meget som 
ret er.« Da sagde Odbrecht, at han om søndagen vilde give mig sit svar, 
hvor dette skete om onsdagen. Odbrecht tog bort og gav mig ikke noget 
svar. Dette skete altsammen inden for de retsdage, som brevet angiver.

At det forholder sig således, derom henviser jeg til de gode mænd, 
som overværede dette, og de9) har endnu det brev, hvormed de vilde 
lægge pres på mig. Fremdeles så kom disse to, nemlig Gerhard og Od
brecht, næste efterår sammestedshen, hvor Gerhard tidligere havde 
rejst krav mod mig, og spurgte efter mig og mit gods. Ligeledes maner
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jeg om en hest, som jeg ganske retmæssigt var kommet i besiddelse af 
efter afgørelse af rådet i Stralsund; derom henviser jeg til rådet i Stral- 
sund og henviser også til, at det har kostet mig meget i brevskaber og 
bude. Jeg har også lidt ubodelig skade ved det, at jeg på grund af Ger
hard ikke i fem år var i stand til at komme til Skåne med sådant gods, 
som jeg har. Og jeg beder jer for Guds og jeres æres skyld, at I optræ
der til forsvar for mig, jeres arme borger, eftersom jeg er indstillet på i 
et og alt at efterkomme jeres påbud og gerne gør det efter al min for
måen, og eftersom jeg er blevet en ufri mand for ham og hans pårøren
de og har lidt meget på grund af dem i hint land. Dette er tilstrækkeligt 
vitterligt og lader sig ikke altsammen optegne i øjeblikket, fordi det 
vilde være alt før omfangsrigt, hvorfor jeg har ladet det optegne i den 
kortest mulige form, jeg evnede. Og handl efter Guds vilje i denne sag 
og før den til en god afslutning, eftersom jeg ikke hele tiden kan tage 
vare på den over for jer på grund af min næringsvej og andre forhold, 
hvilket jeg til fulde kunde have bevist ved hjælp af vore borgere, som på 
den tid var i Ystad og som nu er døde, såsom med Johan mit der 
Wunst og med Thideke van Essen, hvis I for år tilbage havde bragt min 
sag til afslutning. I dette anliggende har jeg, Konrad Kannengeter og 
Martin v. d. Wiek sammen med mig, og jeg sammen med Martin på 
vor tro givet vor fuldmagt — og giver den stadigvæk — i alle disse for- 
anskrevne sager angående Gerhard Rubenow til rådet i Greifswald, at 
forlige os i mindelighed eller efter retskendelse. Til fast overholdelse af 
dette har vi to hængt vore segl under dette brev, som er givet og skrevet 
i det Herrens år 1370 næste dag efter den hellige herre St. Paulus’ om
vendelse.10)

1) pantsætningen har tilsyneladende været omstridt og er blevet appelleret til rådet i 
Greifswald. — 2) oversættelsen ikke helt sikker. — 3)Henrik Schuppelenberg var borg
mester i Greifswald. Da sagen senere siges at have stået på i ni år, sigtes der rimeligvis 
til 1362, da hansestæderne forbigående havde magten i Skåne. — 4) Everhard Rube
now var borgmester i Greifswald. — 5) kendes ikke. — 6) han var Konrad Kannenge- 
ters svigerfader. — 7) d.v.s. han skal rense sig med tre tylvter mededsmænd. — 8) Od- 
brecht Stumpel var gift med Zaneke Rubenow, Gerhards søster. Hun havde tidligere 
været gift med Konrad Kannengeters afdøde broder Bodo. — 9) Gerhard og Odbrecht. 
— 10) om sagen se videre nr. 421.
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401 1370. 28. januar. Neuenburg. 401
Kong Valdemar 4. Atterdag tilstår de preussiske stader Kulm, Thorn, Elbing, 

Danzig, Königsberg og Braunsberg et fed på Falsterbo.
Afskrift i Danzig byarkiv.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, 
gør vitterligt for alle, til hvis kundskab dette brev når, at i det 
Herrens år 1370, mandagen før kyndelmisse var de vise og gode mænd, 

borgmestre i de nedennævnte preussiske stæder, nemlig Kulm, Thorn, 
Elbing, Danzig, Königsberg og Braunsberg, personligt stedet for os, 
hvor de i deres eget navn og i alle de andre købmænds navn, som bor 
sammesteds under den ærefulde mand og herre broder Winrik Knipro- 
de, højmesteren for den tyske Mariaordens herredømme, indstændigt 
bad os om, at vi vilde værdiges at skænke og tilstå dem et fed i Falster- 
boområdet i vort rige til brug for dem og deres under markederne sam
mesteds med de samme privilegier og rettigheder, hvormed vore for
gængere og vi har begavet og tilstået andre fed der til andre tyske stæ
der. Med henblik på disse bønner og under hensyntagen til den ophøje
de mand og herre, Preussens ovennævnte højmester, har vi velvilligt 
tilstået de fornævnte preussiske stæder og købmænd og deres efterføl
gere et fed på vor mark ved Falsterbo, hvilket fed på den ene side støder 
op til Liibeckernes fed, på den anden side til Danskernes boder ved kys
ten, og som i længden skal have 800 alen, i bredden 290 alen, tillige 
med alle de privilegier, friheder, fritagelser og rettigheder, som Lübec- 
kerne og alle de andre tyske stæder til nogen tid friest har haft dem dér 
på deres fed eller i Skanør af vore forgængere og af os i nutiden; vi 
giver, overlader og overdrager dem fedet i kraft af dette brev efter vel
villig og velbetænkt overvejelse og afgørelse, at have, sidde inde med og 
råde over med rette evindeligt til deres eget formål, og det er vor vilje 
og vi lover, at de i fuld frihed og uden nogen som helst hindring til evig 
tid skal have og nyde fordelene ved indsættelse på deres nævnte fed af 
deres egen foged, som lige som de andre stæders fogeder sammesteds skal 
have ret til frit og lovligt at anstille undersøgelser, træffe afgørelse i og 
afslutte de sager og forseelser, der angår hvem som helst, der opholder 
sig hos dem på deres fed; tillige skal de fa godkendt alle andre små 
og store bestemmelser i gunstbevisninger, privilegier og frihedsbreve, 
som vore forgængere og vi i en hvilken som helst formulering har givet
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og tilstået de andre stæder der eller i Skanør. Og for at denne vor gave 
og tilståelse kan have evig kraft og styrke, har vi ladet dette brev be
segle og bestyrke ved at vedhænge vort segl. Givet i Neuenburg år og 
dag som ovenfor.

1370. 30. januar. S. Pietro i Rom. 402
Pave Urban 5. giver Svend, udvalgt biskop af Børglum, tilladelse til at modtage 

indvielse af den stiftsbiskop, han ønsker.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn Svend, udvalgt biskop af Børglum, hilsen o.s.v.
Da vi tidligere på vore brødres råd og med apostolisk myndighed 

har ladet kirken i Børglum, der da var berøvet sin hyrdes styrke, tildele 
Dig ved provision, Dig, hvem vi og samme brødre fandt egnet i kraft af 
Dine fortjenester, og da vi har sat Dig i spidsen for den som biskop og 
hyrde, således som det fuldtud indeholdes i vort herom affattede brev1), 
agter vi nådigt på, hvad der kan befordre Dit vel, hvorfor vi bøjer os for 
Dine bønner og med dette brev bevilger Dig fuld og fri adgang til, at 
Du kan modtage indvielsens nådegave af en hvilken som helst rettro
ende biskop, Du måtte ønske, som har det apostoliske sædes nåde, og 
som er i samfund med det, idet to eller tre rettroende biskopper, der 
ligeledes har det apostoliske sædes nåde og er i samfund med det, skal 
tilknyttes og bistå ham heri; og vi giver samme biskop frit lov til med 
vor myndighed at tildele Dig den fornævnte nådegave. Men det er vor 
vilje, at den biskop, som yder Dig fornævnte nådegave, efter at han har 
ydet Dig den, i vort og den romerske kirkes navn skal modtage den sædvan
lige ed om tilbørlig troskab af Dig i overensstemmelse med den formu
lar2), som vi sender Dig i afskrift under vor bulle; og ordlyden af den 
ed, som Du aflægger, skal han sørge for så hurtigt som muligt ved sin 
egen sendemand at sende os ord til andet i åbent brev fra Dig, beseg
let med Dit segl3). Herved skal der dog ikke ske noget fremtidigt afbræk 
i vor ærværdige broder, ærkebiskoppen af Lunds rettigheder, hvem for
nævnte kirke ifølge ærkebiskoppelig ret vides at være undergivet. Givet 
ved S. Pietro i Rom den 30. januar i vort ottende pontifikats år.

1) nr. 392. — 2) jf. 71 note 2. — 3) kendes ikke.
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403 1370. 30. januar. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. udnavner Henrik, provst i Bremen, til biskop af Slesvig.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

| ^il vor elskede søn Henrik, udvalgt biskop af Slesvig, hilsen o.s.v. 
A Idet vi ønsker med Guds hjælp på formålstjenlig vis at udøve den 
apostelgerning, der omend ufortjent er betroet os fra det høje, og i kraft 
af hvilken vi forestår styret af alle kirker, er vort hjerte derfor, når vi skal 
bortgive styret af disse kirker, fuld af bekymret omsorg for da at 
sætte sådanne personer i spidsen for dem som hyrder, som forstår at op
lyse Herrens hjord, der er dem betroet, ikke alene ved ordets lære, men 
også ved den gode gernings eksempel, og som under Guds førelse vil og 
kan styre de kirker, der er betroet dem, så disse nyder en uforstyrret ro. 
Da vi i sin tid, medens biskop Niels af Slesvig — salig ihukommelse — fo
restod styret af kirken i Slesvig, ønskede ved det apostolske sædes forsyn 
at sætte en nyttig og frugtbringende person i spidsen for samme kirke ved 
indtrædende vakance, lod vi for denne gang provisionen af denne kirke 
særligt reservere for vor rådighed og bestemmelse, idet vi erklærede det 
for ugyldigt og magtesløst fra da af, om nogen med hvilken som helst 
myndighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle 
anderledes i denne sag. Men da fornævnte kirke i Slesvig derefter er 
blevet ledig ved denne biskop Niels’ død, han, som lukkede sine øjne 
uden for den romerske kurie, og vi ved troværdig indberetning har for
stået, at den er ledig, har vi, for at denne kirke ikke skulde være under
kastet en langvarig vakances genvordigheder med faderlig og omsorgs
fuld iver givet agt på en hurtig og lykkelig provision af denne kirke, 
hvormed ingen uden os denne gang har kunnet eller kan befatte sig, da 
ovennævnte reservation og erklæring lægger sig hindrende i vejen, hvor
for vi efter omhyggeligt med vore brødre at have overvejet, hvorledes vi 
kunde sætte en sådan person i spidsen for samme kirke, endelig har ret
tet vor opmærksomhed mod Dig, provst ved kirken i Bremen af præste- 
grad, begavet med boglig viden, prydet af et sædeligt liv og en hæderlig 
vandel, fremsynet i åndelige anliggender og omsigtsfuld i timelige og 
smykket af mangfoldige dyder og gaver, efter hvad vi har erfaret ved 
troværdige mænds vidnesbyrd. Efter at vi med tilbørlig eftertanke har 
overvejet alt dette, tildeler vi på samme brødres råd og med apostolisk 
myndighed samme kirke i Slesvig til Din person ved provision, Dig,
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hvem vi og samme brødre i kraft af Dine fortjenester finder egnet, og vi 
sætter Dig i spidsen for den som biskop og hyrde, idet vi fuldt ud betror 
Dig omsorgen for og styret af denne kirke i åndelige og timelige anlig
gender, og idet vi med Ham, som giver nådesbevisninger og uddeler be
lønninger, stoler på, at fornævnte kirke i Slesvig — når Guds nåde står 
Dig bi — vil blive ledet heldigt under Dit lykkelige styre og modtage 
kærkommen fremgang i samme åndelige og timelige anliggender. Du 
skal da med fromheds ildhu påtage Dig det Herrens åg, der er lagt på 
Dine skuldre, og Du skal bestræbe Dig på, som nævnt, at våge over 
denne kirke i Slesvig og forvalte den på en så omsorgsfuld, trofast og 
klog måde, så den kan glæde sig over at være betroet en fremsynet styrer 
og en frugtbringende forvalter, og Du foruden evig gengældelses løn 
derved til overmål kan fortjene at opnå fornævnte sædes velsignelse og 
nåde. Givet ved S. Pietro i Rom den 30. januar i vort ottende pontifi
katsår.

1370. 30. januar. S. Pietro i Rom. 404
Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Slesvig at vise biskop Henrik lydighed og ær

bødighed.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Slesvig 
hilsen o.s.v.

1 jf. nr. 403.

1370. 30. januar. S. Pietro i Rom. 405
Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Slesvig stift at vise biskop Henrik 

lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner gejstligheden i Slesvig stad 
og stift hilsen o.s.v. (------ ). Givet som ovenfor1.

1) jf. nr. 403.
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406 1370. 30. januar. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. pålægger menigheden i Slesvig stad og stift at vise biskop Henrik 

lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner menigheden i Slesvig stad 
stift hilsen o.s.v. (------) Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 403.

407 1370. 30. januar. S. Pietro i Rom
Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde biskop Henrik af Slesvig 

støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
Afskrift af de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor ærværdige broder ærkebiskoppen af Lund 
hilsen o.s.v.

Det fremmer Din frelse o.s.v. som i det ovenfor anførte brev, der 
rettes til Angelus, indtil2) gunst. Da vi i sin tid o.s.v. indtil anliggender. 
Da Din gunst vides i høj grad at kunne hjælpe samme udvalgte biskop 
til, at han lettere kan have fremgang med hensyn til den ham betroede 
omsorg for fornævnte kirke i Slesvig, retter vi (---------- ) har fornævnte
udvalgte biskop og den ham betroede kirke i Slesvig, Din lydkirke, ind
trængende (----------- )3) bevare dens rettigheder, således at denne ud
valgte biskop, støttet af Din hjælp, på nyttig vis kan udøve det ham be
troede styre af fornævnte kirke, og Du derved til overmål kan gøre Dig 
fortjent til Guds miskundhed. Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 403. — 2) jf. her DRB III 7 nr. 301. — 3) jf. nr. 315.

408 1370. 2. februar. Skånes landsting.
Tingsvidne af Skånes landsting, at Josef Nielsen skødede alt sit arvegods i 

Kärrstorp til Niels Erlandsen, kannik og kantor i Lund, som modtog det gennem 
sin befuldmægtigede Peder Larsen, forstander for Helligåndshuset i Lund.

Original i det svenske rigsarkiv.
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Anders Olufsen, borger i Lund, landstingshører i Skåne, Niels Peder- 
tsen, Jens Jakobsen, væbnere, Gerike Sergensen og Fader Pedersen, 
borgere i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 
1370 kyndelmissedag var en mand ved navn Josef Nielsen personligt for 
os på Skåne landsting, hvor han til Peder Larsen, forstander for Hellig
åndshuset i Lund, som optrådte i lundekanniken, kantoren Niels Er
landsens navn og på hans vegne, tilskødede og i hans hånd oplod alt sit 
gods i Kärrstorp i Onsiö herred, som han ifølge arveretten havde fået 
efter sin moder Cecilie Josefdatters død, nemlig en gård i Kärrstorp 
med møllested og -dam sammesteds, kaldet Kärrstorpdam, med alle til
liggender hertil af enhver art, rørlige og urørlige, idet han forpligtede sig 
og sine arvinger til at hjemle samme herr Niels Erlandsen og hans ar
vinger dette gods og fri det for krav fra hvem som helst, at besidde med 
rette evindelig, hvilket vi med dette brev bevidner over for alle, hvem 
det angår. Givet under vore segl, år, dag og sted som ovenfor.

1370. 3. februar. Stralsund. 409
Nicolaus Holst meddeler herr Jon Jul og Peder Larsen, at han har solgt tre 

bodesteder blandt pottemagernes grundstykker i Skanør til rådmandene i Stralsund 
og beder de samme om på hans vegne at afstå dem på bytinget.

Original i Stralsund arkivet.

Niels Holst til de hæderværdige og forstandige mænd herr Jon Jul og 
Peder Larsen i størst mulig tjenstvillighed og i ærbødighed.

I skal vide, at jeg til de hæderværdige mænd, de herrer rådmænd i 
Stralsund, har solgt tre grundstykker, kaldet bodesteder, som jeg har 
liggende blandt pottemagernes grundstykker i Skanør. Jeg beder Eder 
indstændigt om, at I for min tjenstivers skyld vil oplade nævnte grund- 
stykker på bytinget, kaldet »uppe deme dynge«, således som det vides 
at være ret i Skanør, hvor nævnte bodesteder er beliggende, hvilke 
grundstykker i sin tid tilhørte Henrik Klostermann, som var min 
elskede hustrus fader; og med dette brev vælger jeg Eder hertil, og ind
sætter jeg Eder til på mine vegne at foretage, hvad det sømmer sig at 
foretage ifølge landets sædvane for de navnte herrer rådmænd; og alt, 
hvad I foretager Eder med hensyn til ovenstående, vil jeg sammen med
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min hustru og sammen med vore sande arvinger og frænder anerkende 
og godkende, hvilket jeg med dette brev lover, idet jeg hænger mit segl 
under dette brev. Givet i Stralsund i det Herrens år 1370 dagen efter 
kyndelmisse.

410 1370. 3. februar og 1. april. S. Pietro i Rom.
Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger om, at biskop Henrik af Slesvig har for

pligtet sig til at betale sine og sine tre forgængeres servispenge.
Notitser i Vatikanet.

A:

Den 3. februar samme år 1370, indiktion og pontifikatsår som for
nævnt, har den ærværdige fader herr Henrik, biskop af Slesvig, i 

det apostoliske skatkammer i Rom ved S. Pietro over for den ærværdige 
fader i Kristus, herr Arnaldus, ærkebiskop af Auch, vor herre pavens 
kammermester og i nærværelse af de ærværdige og velbyrdige mænd, 
herrerne Eblo de Mederio og Petrus de Albiarcz, klerke ved et apostoli
ske kammer, og Johannes de Meirannes, klerk ved kollegiet, lovet til det 
apostoliske kammer og kollegium at betale 1000 guldfloriner til kam
meret som sit servitium commune1) foruden de 5 sædvanlige servi- 
tier2). Halvdelen heraf skal betales om et år (at regne) fra førstkom
mende mikkelsdag og den anden halvdel til samme termin efter et års 
forløb. I modsat fald o.s.v. Han aflagde ed3). Ligeledes anerkendte han 
over for det apostoliske kammer og kollegium 1000 guldfloriner som sin 
forgænger herr Didriks servitium commune foruden de sædvanlige fem 
servitier. Ligeledes anerkendte han over for fornævnte kammer og kolle
gium andre 1000 guldfloriner for sin forgænger herr Niels tillige med de 
sædvanlige fem servitier. Ligeledes anerkendte han over for det aposto
liske kammer og kollegium 320 guldfloriner som sin fjernere forgænger 
herr Henriks servitium commune foruden de sædvanlige fem servitier.

B4):
Herr biskop Henrik af Slesvig lovede 1000 floriner som sit servitium 

commune foruden de sædvanlige fem servitier. Ligeledes anerkendte 
han andre 1000 floriner som sin forgænger herr Didriks servitium com
mune foruden fem servitier, hvilken forgængers forpligtelse blev indgået 
den 31. maj i året (I3)5i5). Ligeledes anerkendte han andre 1000 flori-
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ner som sin forgænger herr Niels’ servitium commune foruden de fem 
sædvanlige servitier, hvilken forgængers forpligtelse blev indgået den 9. 
december i året (i3)546). Ligeledes anerkendte han 160 floriner som sin 
forgænger herr Henriks servitium commune til kollegiet foruden et fuld
stændigt servitium, hvilken forgængers forpligtelse blev indgået den 22. 
april i året (i3)437). Betalingen skal erlægges med 1000 floriner og 5 
servitier i rater til mikkelsdag om et år, og lige så meget til samme ter
min hvert følgende år, indtil der er gjort fyldest for alt. I modsat fald 
o.s.v.3).

1) jf. DRB II 4 nr. 305 note 2. — 2) jf. sits. note 3. — 3) jf. DRB III 6 nr. 92 nr. 4. 

— 4) B-teksten har overskriften 1. april. — 5) jf. DRB III 3 nr. 437. — 6) jf. DRB III 4 

nr. 178. — 7) jf. DRB III 1 nr. 316.

1370. 9. februar. Rom. 411
Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger om, at biskop Jens af Ribe har forplig

tet sig til at betale servispenge.
Notitser i Vatikanet.

A:

Den 9. februar i samme år, indiktion og pontifikatsår har den ærvær
dige fader herr Jens, biskop af Ribe, i det apostoliske skatkammer i 

Rom over for den ærværdige fader i Kristus herr Arnaldus, af Guds 
miskundhed ærkebiskop af Auch, vor herre pavens kammermester, og i 
nærværelse af de ærværdige og gode mænd, de herrer Eblo de Miers og 
Petrus d’Albiartz, klerke ved det apostoliske kammer, og Johannes de 
Meirannes, klerk ved kollegiet, lovet ved Niels Krog, hans hertil lovligt 
indsatte befuldmægtigede, at betale det apostoliske kammer og kollegi
um 120 guldfloriner til kammeret som sit servitium commune1) foruden 
de fem sædvanlige servitier2). Halvdelen heraf skal betales til St. An
dreas apostelens dag3), den anden halvdel samme dag efter et år. I 
modsat fald o.s.v., og han aflagde ed o.s.v.4).

B:
Herr biskop Jens af Ribe lovede 120 floriner som sit servitium com

mune foruden de fem sædvanlige servitier, hvoraf halvdelen skal betales
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førstkommende St. Andreas’ dag, den anden halvdel samme festdag 
efter et år.

i) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. — 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3. — 3) 30. novem
ber. — 4) jf. DRB. II 10 nr. 217 note 3.

412 1370. 17. februar. Thom.
Kong Valdemar 4. Atter dag lover mod betaling af 500 gylden at give de preus

siske stader Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg og Braunsberg et nyt og 
mere udførligt brev på deres rettigheder i Falsterbo, dersom de på et møde i Stral
sund den 1. maj stiller krav herom.

Afskrift i Danzig departementsarkiv.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, 
gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at eftersom 
vi overdrog og gav de vise og gode mænd fra de preussiske stæder 

Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg og Braunsberg samt de øv
rige købmænd, der opholder sig sammesteds, et fed på vor mark ved 
Falsterbo sammen med alle de privilegier, rettigheder og friheder, med 
hvilke vore forgængere og vi har tilstået og skænket fed til hvilke som 
helst andre tyske stæder sammesteds eller i Skanør, således som vort 
åbne brev, affattet i almengyldige og tydelige vendinger klart aflægger 
vidnesbyrd om1), lover vi bestemt med dette brev, at vi, hvis oven
nævnte borgere og købmænd fra Preussen på den dag eller dagtingning, 
som skal finde sted og holdes i Stralsund omkring førstkommende Val- 
borgsdag2) imellem os og vort riges mænd på den ene side og de tyske 
stæder på den anden side, ønsker at få et andet brev af os på nævnte 
fed, som mere udførligt og punkt for punkt klarlægger de privilegier og 
friheder, som de skal nyde på dette deres fed, og de anmoder os herom, 
da under den nævnte dagtingning uden at rejse vanskeligheder skal give 
de nævnte borgere og købmænd fra Preussen et andet brev på deres 
nævnte fed, som i eet og alt, sætning for sætning, punkt for punkt og 
ord for ord skal stemme overens med de mest fordelagtige breve, som 
vore forgængere og vi har givet og tilstået hvilke som helst andre tys
ke stæder på deres fed der og i Skanør. Hvis fremdeles nævnte borgere 
og købmænd fra Preussen på omtalte dag ikke vil have nævnte fed og 
tilbagegiver og afleverer det brev, som vi allerede har tilstillet dem på 
samme fed, så erklærer vi, at vi med dette brev forpligter os til uden
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nogen vanskelighed at tilbagegive og aflevere den sum penge til dem, 
som de har givet for nævnte fed, nemlig 500 fuldvægtige ungarske og 
bohmiske gylden. Til klart vidnesbyrd om alt dette har vi ladet vort 
segl hænge under dette brev. Givet i Thorn i året 1370 søndagen før 
fastelavnssøndag.

1) jf. nr. 401. — 2) 1. maj.

1370. 21. februar. S. Pietro i Rom. 413
Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger om, at biskop Svend af Børglum har 

forpligtet sig til at betale sine egne og sin forgængers servispenge.
Notitser i Vatikanet.

A:

Den 21. februar samme år, indiktion og pontifikatsår, som fornævnt, 
har den ærværdige fader i Kristus herr Svend, biskop af Børglum i 

kirkeprovinsen Lund, i det apostoliske kammer ved S. Pietro i Rom over 
for den ærværdige fader i Kristus herr Arnaldus, ærkebiskop af Auch og 
vor herre pavens kammermester, og i nærværelse af de ærværdige og 
gode mænd, de herrer Eblo de Miers og Petrus d’Albiarcz, klerke ved 
det apostoliske kammer, og Johannes de Meirannes, klerk ved kollegiet, 
lovet ved den velbyrdige mand, herr Niels Krog, kannik i Ribe, hans 
hertil lovligt indsatte befuldmægtigede, 66 2/3 guldfloriner til kammeret 
som sit servitium commune1) foruden de fem sædvanlige servitier2). 
Halvdelen heraf skal betales førstkommende juledag og den anden 
halvdel til Allehelgensdag om et år. I modsat fald o.s.v., og han aflagde 
ed o.s.v.3).

B:
Herr biskop Svend af Børglum lovede 66 2/3 floriner som sit servi

tium commune foruden de fem sædvanlige servitier. Fremdeles aner
kendte han 23 1/3 florin som sin forgænger herr Jens’ servitium com
mune til kollegiet foruden et fuldstændigt servitium, hvilken forgængers 
forpligtelse blev indgået den 5. oktober i året (i3)654). Halvdelen af 
betalingen skal erlægges juledag og den anden halvdel til Allehelgens
dag derefter. I modsat fald o.s.v.

1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 1. — 2) jf. sats note 2. — 3) formularen er trykt i E. 
Gbller, Liber 'Laxarum 170—73. — 4) jf. DRB. III 7 nr. 316.
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414 [1370] 24. februar.
Rådmandene i Thorn meddeler rådmandene i Danzig en afskrift af et klagebrev 

fra Brügge om manglende overholdelse af de ßanderske privilegier i Østersølandene 
[Hanserec. I nr. 518] samt lover på et forestående møde den 10. marts at fore- 
lagge dem det privilegium, de har fået af kong Valdemar.

Original i Danzigarkivet.

Til de hæderværdige mænd, de herrer rådmænd i Danzig, vore op
rigtige venner1).

Med tjenstvillig hilsen tilforn. Herrer og venner....... I skal des
uden, herrer og venner, vide, at vi med Guds hjælp har faet et beseglet 
brev2) om et fed af den herre konge af Danmark af indhold, som I skal se 
førstkommende Reminiscere søndag3). Givet søndagen Esto mihi.

Ved rådmændene i Thorn.

1) adressen står på brevets bagside. — 2) jf. nr. 412. — 3) 10. marts.

415 1370. 25. februar.

Hertug Henrik af Jylland pantsætter Øsby sogn til sin hustru Kunigunde for 
hendes morgengave på 500 mark sølv efter kølnsk vagt.

Vidisse 1385 23. januar i rigsarkivet.

Vi af Guds nåde hertug Henrik af Jylland ønsker alle dem, der ser 
dette brev eller hører det læse, helse i Gud og bevidner offentligt 
under vort segl, at vi som ret morgengave har forlenet og pantsat vort 

sogn Øsby til vor ægtehustru fru Kunigunde og har pantsat hende det 
for 500 lødige mark efter kølnsk vægt og lødighed, med al udbytte, med 
alle rettigheder, med alt tilliggende, med mark, skov, ager, eng, fiskeri, 
mose, med bøder og domsmyndighed og med patronatretten samme
steds på den måde, at hvis kirken bliver ledig, så kan hun efter sin vilje 
forlene den til en hvilken som helst af hendes kapellaner. Hvis vi skulde 
afgå ved døden — det Gud forbyde — så skal vore rette arvinger eller 
vore efterfølgere ikke hindre eller anfægte hendes pant på nogen måde, 
medmindre man fuldt ud har betalt og udredt de foranskrevne 500 lø
dige mark sølv til fornævnte fru Kunigunde. For at alle disse fornævnte
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punkter kan forblive stadige og faste, har vi fornævnte hertug Henrik 
bedt alle vore mænd, riddere og væbnere, som herefter er anført, om, at 
de til vidnesbyrd sammen med os besegier dette brev, og vi herr Lyder 
Limbæk, herr Erik Holk, herr Erik Nielsen, herr Jens Dunk, herr Jan- 
neke, herr Peder Knudsen, riddere, Godskalk Limbæk og Sønnike, væb
nere, erkender og bevidner i dette samme brev, at vi efter vor herre, for
nævnte hertug Henriks bøn har hængt vore segl under dette brev til vid
nesbyrd. Og det er sket i det Herrens år 1370 mandagen efter St. 
Mathias’ dag.

1370. 1. marts. S. Pietro i Rom. 416
Pave Urban 5. providerer Oluf Pedersen med ærkedegnedømmet ved kirken i 

Roskilde, der var blevet ledigt ved Niels’ udnævnelse til biskop sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn Oluf Pedersen, ærkedegn i Roskilde, hilsen 
o.s.v.

Dit sædelige liv, Din vandel og Dine andre retskafne og fortjenstfulde 
dyder (--------- )1) i denne sag. Da derfor senere ærkedegnedømmet ved
kirken i Roskilde, som vor ærværdige broder biskop Niels af Roskilde 
sad inde med på det tidspunkt, da vi forfremmede ham til kirken i 
Roskilde, der da var ledig, ved denne forfremmelse og ved den indviel
sens nådegave, der blev meddelt samme biskop Niels ved nævnte sæde, 
blev ledigt ved samme sæde og vides for tiden at være ledigt, og ingen 
uden os denne gang har kunnet eller kan træffe bestemmelse om det for
nævnte ærkedegnedømme, eftersom den anførte reservation og bestem
melse stiller sig i vejen, er det vor vilje i betragtning af Dine anførte for
tjenester, og også fordi den nævnte biskop Niels, der forsikrer, at Du er 
hans kapellan, ydmygt har ansøgt herom, at vise Dig en særlig nåde og 
yderligere hædre Dig i samme kirke, hvis kannik Du er, og ved aposto
lisk myndighed at overdrage Dig, der har præstegrad, det på fornævnte 
måde ledige ærkedegnedømme, som i fornævnte kirke er en dignitet 
med sjælesorg, med alle rettigheder og tilbehør, og vi giver Dig det ved 
provision (---------- p), uanset om den til enhver tid værende biskop og
vore elskede sønner kapitlet i Roskilde eller hvilke som helst (---------- ),
og at digniteter, personater eller officier ved denne kirke eller andre
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(-----------) sædvanlige ed på i medfør af nævnte ærkedegnedømme at
ville overholde denne kirkes bestemmelser (---------- ) egen person, eller
(uanset) at Du vides at besidde kanonikater og præbender ved samme 
kirke og ved kirken i Oslo og sognekirken i Uggeløse, Roskilde stift. Men 
det er vor vilje, at Du, så snart Du i kraft af dette brev ukæret har op
nået fornævnte ærkedegneembede, fuldt ud (---------- ) ledig fra da af.
Intet menneske (--------- ). Givet ved S. Pietro i Rom den i. marts i vort
ottende pontifikatsår.

i) for de forkortede formler se nr. 377.

417 1370. 1. marts. S. Pietro i Rom.
Pave Urban 5. pålægger biskoppen af Pesaro og abbederne i Esrom og Sorø 

klostre at indføre Oluf Pedersen i ærkedegneembedet ved kirken i Roskilde.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor ærværdige broder biskoppen af Pesaro og 
til vore elskede sønner abbederne i Esrom og Sorø klostre, Roskilde 
stift, hilsen o.s.v.

Dit sædelige liv, Din vandel o.s.v. indtil ledig fra da af. Derfor 
(-----------)2) med vor myndighed skal indføre samme Oluf eller hans be-
fuldmægrigede på hans vegne i faktisk besiddelse af nævnte ærkedegne
embede og dets rette tilbehør (--------- ) sørge for, at denne eller
nævnte befuldmægtigede for ham, tilstedes til samme ærkedegneembede 
i fornævnte kirke i Roskilde efter gældende sædvane, og at der fuldt ud 
(---------- ) af dette ærkedegneembede, uanset alt (---------- ). Givet som
ovenfor.

1) jf. nr. 416. — 2) for de forkortede formler jf. nr. 378.

418 1370. 2. marts. S. Pietro i Rom.
Optegnelse om, at dominikaneren Jakob Jensen er blevet antaget som pønitentiar 

for Danmarks, Norges og Sveriges riger og sprogområder.
Notits i Vatikanet.

Den 2. marts i det ottende pontifikatsår blev broder Jakob Jensen af 
dominikanerordenen antaget som vor herre pavens pønitentiar ved 
S. Pietro i Rom for Danmarks, Norges og Sveriges sprogområder og 

riger til sædvanlig løn, og han aflagde ed.
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1370. 2. marts. Rostock. 419
Godike Recklinghausen erklarer, at Johan Kahl, rådmand i Rostock, fuldt ud 

har betalt ham de 49 mark 4 skilling rostocksk, som rådmandene skyldte ham for 
3 1/2 laster øl, leveret foran borgen København.

Original i Rostockarkivet.

Jeg Godike Recklinghausen erkender med foreliggende brev over for 
alle, der far det at se eller høre, samt afgiver en klar erklæring om, at 

den hæderværdige mand herr Johan Kahl, rådmand i Rostock, i staden 
Rostocks navn med gunst har erlagt fire mark rostosksk af hine 49 mark 
og 4 skilling rostocksk, som rådmændene i Rostock skyldte for 3 1/2 
læster øl, der i deres navn blev afkøbt mig af Johan v. Wenden, Nico
laus Frieholt og Peter Vot foran borgen København, og på den måde er 
de nævnte 49 mark og 4 skilling fuldt og helt betalt mig fra de herrer 
rådmænd i Rostocks side; jeg erklærer disse og alle, hvem det ved
kommer, for kvit og løst for disse penge. Til klart vidnesbyrd herom er 
segl tilhørende Lydeke v. Reken, borger i Rostock, hængt under dette 
brev, fordi jeg manglede mit eget. Givet i Rostock i det Herrens år 1370 
lørdag før søndagen Invocavit.

1370. 7. marts. Rostock. 420
Henrik Linstow, våbner, kvitterer borgmestre og rådmand i Rostock for 8 mark 
rostocksk, som de skyldte ham »for al den møje, jeg har udstået, alle de tab, 
jeg har lidt og alle de udgifter, jeg har haft på borgen i København i 
deres tjeneste mod de Danskes konge........ Givet i Rostock i det Her
rens år 1370 torsdagen næst efter søndagen Invocavit«.

Original i Rostockarkivet.

1370. 9. marts. Greifswald. 421
Gerhard Rubenow giver rådet i Greifswald sin fremstilling af sagen mellem 

ham og Konrad Kannengeter, indvåner i Skanør.
Afskrift i Greifswald i en rådsstueprotokol.

Vide skal i agtværdige og vise herrer, I rådmænd i Greifswald, at jeg 
Gerhard Rubenow takker jer særdeles for jeres lejde, som I giver

3. rk. 8. bd. — 21
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mig indtil påske. Det var for tre år siden, at sagvolderen1) kom og bad 
jer om, at I ikke længere skulde give mig lejde her til staden. Så opsag
de I mig lejdet. Så tog jeg Herding Rubenow og Odbrecht Stumpel med 
mig og gik ind i herr Henrik v. Lübecks hus, jeres borgmester, og bad 
ham om, at han skulde give mig lejde til Wiek. Da gav han mig lejde til 
Wiek samt uden for staden i hele jeres retsområde, men inden for selve 
staden vilde han ikke give mig lejde. Til stede herved var flere folk, som 
jeg ikke havde bedt om det, da han gav mig lejde: en hed Bellyn, andre 
var Hans Warskow og Klaus Hagemester. De fem(!)2) bosiddende per
soner har også siden været hos jeres borgmester og har bevidnet, at de 
overværede, at herr Henrik således gav mig et gyldigt lejde. Herr Hen
rik v. Lübeck, jeres borgmester, har siden givet mig lejde til at møde for 
jeres rådmænd, herr Nicolaus Gutzekow og herr Johan Braschen, som I 
udvalgte af rådet og sendte til ham3); derfor stoler jeg på Gud og jer, 
agtværdige og nådige mænd, at jeg skal nyde godt af lejdet og ikke skal 
være pligtig at stå kandestøberen til regnskab for, hvis de fanger mig 
under jeres lejde. Er det så, at jeg stakkels nedtrykte Gerhard Rubenow 
herudover skal stå til svar, giver jeg følgende fyldestgørende redegørel
se. I agtværdige og vise herrer, I rådmænd af Greifswald, skal vide, at 
Konrad Kannengeter boede i Skanør på dansk retsområde og havde 
ejendom og bopæl dér, og at jeg kom til ham dér og krævede 18 pund 
lybske penninge af ham, som hans fader, Heine Kannengeter, skyldte 
mig; og han sagde da, at han ikke vilde give mig dem, medmindre jeg 
krævede dem ad rettens vej. Da stævnede jeg ham fra den danske ret til 
den lybske ret og for herrerne af Greifswalds foged i Falsterbo; og han 
vilde ikke gå med mig derhen, men gik med til, at han vilde stå mig til 
rette for dansk ret. Da gjorde jeg ham ingen uret og stævnede ham for 
retten ved det underordnede retsbud, som man kalder en ’ronner’4) og 
sagsøgte ham for de 18 lybske pund og fremlagde alle gyldige beviser 
mod ham i den danske ret, og sagen blev bragt til en klar afgørelse. 
Fremdeles vilde jeg ydermere have rejst klage mod ham i anledning af 
den medgift, som hans fader Heine Kannengeter havde aftalt med mig, 
da jeg bortgav min søster til hans søn, og fremdeles i anledning af de 
skældsord, som han havde fremsat mod mig og mine tjenestefolk. Da 
greb vores begges venner ind og overførte sagen fra den danske ret til 
den lybske ret på herrerne af Greifswalds fed i Falsterbo. Da overlod vi 
alle vore tvistigheder til begge parters venner til disses fulde afgørelse.
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De forhandlede og forligte os med hensyn til de skældsord, som han 
havde brugt om mig om mine tjenestefolk. Dem tog han afstand fra og 
sagde, at han ikke havde udtalt dem, og erklærede med sine sande ord, 
at han om os ikke vidste andet, end at vi var retskafne mænd. Dermed 
gav vi hinanden hånden og blev venner, og alt, hvad der var os imel
lem, var endt og bragt til en afslutning, og hvad der var blevet afgjort 
ved den danske ret, skulde forblive stående som afgjort. Fremdeles 
skulde Konrad Kannengeter give møde i rådet i Greifswald og dér 
skaffe mig lejde; så skulde jeg over for rådet erklære, hvilket løfte Heine 
Kannengeter havde givet mig. Skulde rådet så træffe den afgørelse, at 
han skylder mig eller min søster noget, så skal han opfylde det. Men 
traf rådet den afgørelse, at han ikke skylder mig noget, da skal han 
være kvit. Men hvis han ikke kunde forskaffe mig lejde, eller jeg ikke 
kunde komme hertil, så skal han træffe en ordning med Odbrecht 
Stumpel5), således at han bringer mig Odbrecht Stumpels åbne brev 
eller stadens brev; så skal jeg tilbagegive Konrad Kannengeter hans 
åbne brev. Men hvis han ikke overholder det, som er aftalt, så skal han 
bøde herfor, således som det er aftalt og gjort klart. Dette vil jeg bevise 
fra først til sidst, således som jeg med rette skal bevise det; og jeg sætter 
min lid til Gud og til jer, agtværdige herrer, og til jeres domstol. Kan 
jeg bevise det, som jeg med rette skal bevise det, så håber jeg ved Gud, 
at jeg ikke skal komme til at lide nogen nød på grund af hans klage, 
min egen modklage ufortalt, nemlig sådan som herr Henrik v. Lübeck 
gav mig lejde, således gav han lejde til alt mit gods. Givet og forhandlet 
i Greifswald i det Herrens år 1370 lørdagen før Reminiscere under mit 
eget segl.

1) Konrad Kannengeter. — 2) øjensynligt er to navne oversprunget i afskriften.
— 3) Konrad Kannengeter. — 4) = ’renner’, en løber. — 5) jf. nr. 400 note 6. Først 
1378 25. juni fik rådet i Greifswald bragt et forlig i stand, ved hvilket Mechtilde — 
Bodo og Konrad Kannengeters moder — forpligtede sig til at overdrage Odbrecht 
Stumpel et sølvspænde, jf. Pyl, Rechtsgeschichte II 151. I dette forlig omtales sam
menstødene i Skåne ikke.

1370. 12. marts. 422
Gerhard og Henrik Warendorp erklarer at have modtaget henholdsvis 50 mark 

og 20 mark lybsk i erstatning af rådmandene i staden Lübeck »for vort fangen-
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skab i Helsingborg og ligeledes 24 mark for vort skib, der gik tabt 
sammesteds, på samme måde for alle tab, udgifter og alt andet......... 
Givet i det Herrens år 1370 på selve pave St. Gregors dag«.

Original i Liibeckarkivet.

423 1370. 13. marts.
Magistrater og rådet i Kampen bestemmer, at stadens borgere, der stævnes for 

deres foged i Skåne eller i Malmø, skal udrede den bøde, de måtte være idømt, og 
dertil en bøde på 40 pund, hvis de appellerer til deres hjemby.

Optegnelse i Kampen.

Idet Herrens år 1370 dagen efter Gregorius’ dag har magistrater og 
rådet bestemt: Hvis en af vore borgere bliver anklaget for vor foged i 
Skåne eller i Malmø, og fogeden med sit råd afsiger dom herom og ved 

bødestraf påbyder den ene part at fyldestgøre sine forpligtelser, og han 
så appellerer sagen til os, så er han hjemfalden til bøden, som han er 
idømt, og dertil 40 pund til vor stads formål.

424 1370. Omkr. 24. marts.1).
Tidemæan Grasmeyer, borger i Flensborg, kvitterer Johan Warberg for et kom

pagniskab med hans brødre Lydeke og Manegold.
Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

Bemærk, at Tideman Grasmeyer, borger i Flensborg, der var til stede 
for rådet, erklærede Johan Warberg for altid fri og løst fra det kom
pagniskab, på hvad måde det havde været mellem denne og Lydeke og 

Manegold, nævnte Tidemans brødre, og for alt andet, der følger heraf, 
idet han ikke herefter personligt eller ved nogle andre skal kræve noget 
af nævnte Johan eller hans arvinger på hans nævnte brødres vegne un
der henvisning til nævnte kompagniskab eller til noget, der opstår i for
bindelse hermed. Forhandlet for rådet.

1) 24. marts står øverst på siden i håndskriftet, hvor denne indførelse er den fjerde.
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1370. 31. marts. 425
Helene Olufsdatter, enke efter ridderen Kristoffer Eriksen, pantsætter en gård i 

Markeslev til væbneren Niels Basse for 5 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

Helene Olufsdatter, enke efter Kristoffer Eriksen, ridder, til alle, der 
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg i 
sandhed står i skyld og gæld til den velbyrdige mand Niels Basse, væb
ner, nærværende brevviser, for fem mark sølv, i gode og gængse lybske 
penninge og ikke i anden værdi, hvilke af mig eller mine arvinger skal 
betales ham eller hans rette arvinger til næste påskelørdag om et år. For 
disse fem mark sølv pantsætter jeg med dette brev frit samme fornævnte 
Niels Basse en gård tilhørende mig i Markeslev, i hvilken bor en Jens 
Då, nemlig to øre skyldjord, idet jeg bestemt forpligter mig til at hjemle 
ham ovennævnte gods mod krav fra hvem som helst. Men hvis 
fornævnte gods på grund af en eller anden omstændighed ved min 
hjemling fravindes samme Niels eller hans arvinger efter landslov, da 
binder jeg mig og mine arvinger til at betale samme Niels eller hans 
arvinger den nævnte sum sølv inden den umiddelbart følgende Philip 
og Jakobs dag. Afkastningerne og afgifterne af godset skal for det år, i 
hvilket samme gods indløses, tilfalde ham, uden i mindste måde at fra
drages i gældens hovedstol. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med 
segl tilhørende de velbyrdige mænd, herrerne Bent Byg, ridder, og 
Mathias, præst i Hørby, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 
1370 søndagen før palmesøndag.

1370. 31. marts. 426
Rådet i staden Rostock beder rådet i staden Lübeck om at foranledige, at Ven

dele, som er søster til den Vrome Hinrik, »som vides at være død i København 
i tjeneste hos Eders medborger Henrik Berensterd«, og hendes mand må få 
alt arvegods efter Vrome overdraget.

Original i Lübeckarkivet.
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427 1370. 5. april.
Ida O luf s datter, enke efter Peder Falk, Bo, Peder og Eskild Falk skøder gods i 

Skåne til deres svoger Torkil Nielsen af Gladsax.
Eline Gøyes jordebog (1552).

Et brev om, at Ida Olufsdatter, herr Peder Falks enke, Bo Falk, Peder
Falk og Eskil Falk skøder deres svoger, Torkil Nielsen af Gladsax, 

alt det gods i Skåne, som Ebbe Jensen Galt pantsatte her Peder Falk, 
således som Ebbe Galts brev udviser, og også nogle breve af Esger 
Brok; dog således at hvis forskrevne Torkil Nielsens hustru, som er fru 
Ida Pedersdatter, dør uden børn, da skal alt fornævnte gods komme til
bage til førnævnte fru Idas arvinger. Givet fredagen før palmesøndag 
1370.

428 [1370]. 5. april.
Torkil Nielsen af Gladsax kvitterer herr Peder Falks arvinger for sin hustru Ida 

Pedersdatters arv.
Eline Gøyes jordebog (^1552/

Et brev om, at Torkil Nielsen af Gladsax kvitterer alle herr Peder
Falks arvinger for al den arv, han skulle have med sin hustru, Ida 

Pedersdatter, efter hendes fader fornævnte herr Peder Falk, fordi de har 
opladt ham til evig besiddelse alt det gods, som herr Peder Falk havde i 
pant af Ebbe Galt, som det fremgår af Ebbe Galts og nogle breve af 
Esger Brok, som de har givet ham derpå. Givet fredag før palmesøn- 
dag 1370.

429 1370. 6. april.
Fikke Moltke til Divitz, ridder, kvitterer hertug Albrecht 2. af Mecklenburg 

for 400 lødige mark, som denne skyldte ham for Falster og Nykøbing.
Original i Schwerinarkivet.

Jeg Fikke Moltke, ridder, som bor i Divitz, erkender og bevidner of
fentligt med dette brev, at min kære herre hertug Albrecht af Meck

lenburg har betalt mig 400 lødige mark, som han skyldte mig for Falster
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og Nykøbing, som jeg har hans brev på; og ved dette brev lader jeg min 
fornævnte herre og alle hans arvinger være ledige og fri med hensyn til 
de fornævnte 400 lødige mark i forholdet til mig og mine arvinger og til 
alle, som har garanteret for det mig givne løfte, under hvilket jeg til 
vidnesbyrd har ladet hænge mit segl, (og) som er givet i det Herrens år 
1370 aftenen før palmesøndag.

1370. 8. april. S. Pietro i Rom. 430
Pave Urban 5. overdrager Anselmus Lange det kanonikat og den præbende ved 

kirken i Lübeck, der var ledige ved Henriks udnævnelse til biskop af Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

I 1 il vor elskede søn Anselmus Lange, kannik i Lübeck, hilsen o.s.v. 
JL Din rosværdige retskaffenhed og Dine fortjenstfulde dyder 
(-----------)1) nådig gavmildhed. Da derfor det kanonikat og den præ
bende ved kirken i Lübeck, som vor ærværdige broder biskop Henrik 
af Slesvig besad på det tidspunkt, da vi forfremmede ham til kirken i 
Slesvig, der da var ledig, ved denne forfremmelse og ved den indviel
sens nådegave, der blev meddelt samme ved det apostoliske sæde på 
vor befaling, blev ledige ved dette sæde og vides for tiden at være ledige 
....... , og idet vi i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at 

vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig nævnte kanonikat og præbende 
.......Givet ved S. Pietro i Rom den 8. april i vort ottende pontifikats 
o ar.

1) for de forkortede formler se nr. 377.

1370. 21. april. Bolmsjö. 431
Arvid Piik skøder alt sit gods i Brdnnarp og Steninge til Absalon Rønning.
Original i det svenske rigsarkiv.

Arvid Piik til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
L Jeg at det med dette brev skal stå fast for nulevende og frem

tidige, at jeg til den velbyrdige mand Absalon Rønning, nærværende 
brevviser, har skødet alt mit gods i Brånnarp og Steninge, at besidde 
med rette evindeligt, tillige med alle tilliggender, også med godsafgif-
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terne kaldet bolpenge, hvilket gods jeg har erhvervet ved arveret efter 
min elskede broders Jens Piiks død. Til vidnesbyrd herom har jeg ladet 
mit segl hænge under dette brev. Givet i Bolmsjb i det Herrens år 1370 
søndagen Quasi modo geniti.

432 1370. 21. april.
Moder Pedersdatter, enke ej ter Morten, pantsætter gods i Østra Alstad til 

Mogens Pedersen af Magiarp.
1. Skånebrevsfor tegneisen (omkr. 1685/

Pantebrev af Moder Pedersdatter, enke efter den ‘magnifike’ Morten, 
lydende på Østra Alstad og udstedt til Mogens Pedersen af Magiarp 
for 20 mark godt sølv, som hun havde faet til låns af ham. Givet den 

søndag, da man synger quasi modo geniti 1370;

2. Uskast til Skånebrevsfortegnelsen (omkr. 1685/

Moder Pedersdatters, salig Morgens enke, pantebrev udstedt til Mo
gens Pedersen af Magiarp på alt hans gods liggende i Østra Al
stad. Givet 1372.

3. Udkast til Skånebrevsforgegnelsen (omkr. 1685/

Brev, dateret år 1370, om at Ostra Alstad var pantsat til Mogens Pe
dersen, med fire segl.

433 1370. 25. april.
Tue Galen af Nåsbyholm, ridder, afstår ridderne Karl Ulfsson af Ulfåsas og 

Erik Karlssons åbne brev til Trued Tuesen Has angående 40 mark sølv til hr. 
Peter Porse og Tubbe Eriksson.

Original i det svenske rigsarkiv.

Tue Galen af Nåsbyholm, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle skal vide, at jeg til de velbyrdige mænd, herr Peter Porse og 
Tubbe Eriksson, med dette brev helt og fuldt har overladt og opladt de
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herrer riddere Karl Ulfsson af Ulfasas og Erik Karlssons åbne brev til 
Trued Tuesen, kaldet Hase, angående 40 mark sølv, hvilket brev ved ar
veret tilfaldt mig efter samme Trued Tuesens død, med alle vilkår og 
rettigheder, som nævnte brev gør krav på. Til vidnesbyrd om denne 
overladelse og opladelse er mit segl hængt under dette brev. Givet i det 
Herrens år 1370 på evangelisten St. Marcus dag.

[1370]1). 4. maj. Westminster. 434
Kong Edvard 3. af England pålægger sheriffen i Oxford magister Robert de 

Sustede, doktor i lovkyndighed og sognepræst i Willingham, og John de Watlyng- 
ton, serjeant at arms, at yde William de Bodekysham, provincialprior for domini
kanerne i England, støtte mod 17 dominikanermunke, hvoriblandt Egbert fra Dan
mark, der opholder sig i dominikanerkonventet ved universitetet i Oxford, og som 
har sat sig op imod ordenens anordninger og mod deres overordnede, og befaler she
riffen at fængsle alle, der med våben i hånd støtter de opsætsige, og indberette deres 
navne til det kongelige kancelli.

Afskrift i London.

1) brevet står i kopibogen blandt breve fra 1370.

1370. 5. maj. 435
Rådet i Lübeck anbefaler sine udsendinge til hansedagen i Stralsund.
Registratur i Lübeck.

Rådet i Lübeck anbefaler sine udsendinge til hansedagen i Stralsund 
>. og afgiver tillige den forsikring, at de af dets medlemmer, der har 
faet pålagt opkrævningen og forvaltningen af sundtolden 1) i Lübeck, 

har aflagt ed på tro udførelse af dette hverv. 5. maj 1370.
1) fejl for pundtolden?

1370. 5. maj. Spandau. 436
Markgrev Otto af Brandenburg erklærer, at rådmændene i Königsberg har til

bagegivet ham alle klenodier og andet gods tilhørende kongen af Danmark, som 
han havde betroet dem.

Original i Königsberg byarkiv.
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Vi Otto, af Guds nåde markgreve af Brandenburg, erkender offent
ligt, at rådmændene i Königsberg, vore kære tro mænd, helt og 
fuldt ud til vort nøje har tilbagegivet os i Spandau de klenodier, udrust

ning og gods, som havde været kongen af Danmarks, og som den gamle 
Gebhard v. Alvensleve, vor foged over Oder, og Otto Morner, vor hof- 
retsdommer, havde overgivet dem til at opbevare for os; og vi lader ved 
dette brev samme fornævnte rådmænd, nuværende og kommende, være 
helt ledige og fri i den sag. Til vidnesbyrd derom har vi ladet vort segl 
hænge under dette brev. Til stede ved dette har været den ærværdige 
fader i Gud herr Didrik, biskop i Brandenburg, de fornemme mænd 
Hasse v. Wedel af Uchtenhagen, Nicolaus v. Bismarck, vores hovme
ster, og den gamle Gebhard v. Alvensleve, vor foged over Oder. Givet 
i Spandau i det Herrens år 1370 den søndag, da man i kirken synger 
salmen lubilate o.s.v.

437 1370. 7. maj
Erklæring om skifte mellem Hagen Hildebrandsens arvinger.
1. Skånebrevsfor tegneisen.

Den af Mikkel Pedersen, borger i Malmø, udstedte erklæring om et 
skifte, som foregik og holdtes mellem Hågen Hildebrandsens arvin

ger: en gård i Malmø, en i Arlov og en gård mod nord i Klamby. Givet 
dagen efter St. Johannes foran den latinske port 1370.

2. Udkast til Skånebrevsfor tegneisen.

Mikkel Pedersen, borger i Malmøs, skødebrev udstedt til Gerlak 
Skjalmsen angående det følgende gods, nemlig en gård i Malmø, 

en i Arlov og en gård mod nord i Klamby. Givet 1370.

438 [1370]1). 10. maj.
Rådet i Lübeck beder deres rådsudsendinge Jakob Pleskow, Segebod Crispin og 

Simon Swerting om at undersøge, om det er rigtigt, at Lübeck skal betale tre læster 
øl, som Everwin Steenbek oplyser, han har modtaget i Helsingborg af Arnold 
Wulf

Original i Lübeckarkivet.
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ed oprigtig hilsen tilforn.
I skal vide, kære herrer, at Everwin Steenbek har underrettet os 

om, hvordan han af Arnold Wulf, nærværende brevviser, har modtaget 
tre læster øl i Helsingborg til vore formål, hvilke vi er pligtige til at be
tale, hvad vi dog ikke er villige til, medmindre vi først far at vide, at vi 
er retsmæssigt forpligtet hertil. Derfor beder vi Eder indtrængende om, 
at I nidkært vil efterforske dette hos herr Gregor Swerting, hvorledes 
den sag forholder sig, og om vi skal betale fornævnte øl; og hvis det er 
rigtigt, at det da betales ham. Givet fredagen efter Jubilate under vort 
sekret.

Rådmændene i Lübeck2).
i) jf. bemærkningen i Dipi. Dan. — 2) på brevets bagside står: Gives til de ærværdige 

mænd, de herrer Jakob Pleskow, Segebod Crispin og Simon Siverting, vore elskede rådsudsendinge.

1370. 14. maj. Montefiascone. 439
Pave Urban 5. overdrager Niels Pedersen, der af kapitlet i Slesvig blev valgt til 

biskop, men ikke opnåede stadfæstelse, et kanonikat ved kirken i Lübeck og giver 
ham ventebrev på en større præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

É ' il vor elskede søn Niels Pedersen, kannik ved kirken i Lübeck, hil- 
X sen o.s.v.

Din rosværdige retskaffenhed (------- p) nådig gavmildhed. Da der 
derfor til kirken i Lübeck, i hvilken der er større, middelstore, mindre 
og små præbender, vides at være knyttet nogle særindkomster og tillæg, 
som plejer at blive givet og overladt til de tolv ældste kanniker ved den
ne kirke, og idet vi i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker 
at vise Dig en særlig nåde — Du, der, efter hvad Du forsikrer, endræg- 
tigt blev valgt til biskop af Slesvig af vore elskede sønner kapitlet ved 
kirken i Slesvig, som da manglede en hyrde, og som udstod megen møje 
og havde mange udgifter i anledning af dette valg, som dog af visse 
grunde ikke førtes ud i livet — overdrager vi Dig med apostolisk myn
dighed et kanonikat ved nævnte kirke i Lübeck med fuld kanonisk ret 
og giver Dig det ved provision. Hvis en af de nævnte større præbender 
med sådanne særindkomster og tillæg, der plejer at oplades til en af de 
fornævnte tolv kanniker, hvad de så end består i, for tiden er ledige i
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nævnte kirke, eller når en sådan bliver ledig, og Du eller Din dertil lov
formeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at Du 
eller nævnte befuldmægtigede har fået kendskab til disses ledighed, be
slutter at godtage dem, reserverer vi dem til apostolisk overdragelse til 
Dig, at overgive Dig efter denne godtagelse med al ret og tilbehør. Vi 
forbyder strengt vor ærværdige broder biskoppen og vore elskede søn
ner kapitlet i Lübeck eller den eller dem, under hvem overdragelsen, 
provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed over de større 
præbender, særindkomsterne og tillæggene ved samme kirke i fælles
skab eller hver for sig hører, i mellemtiden, også før denne godtagelse, 
at driste sig til på nogen måde at tage bestemmelse om nævnte større 
præbende med fornævnte særindkomster og tillæggene, undtagen efter 
at have bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede 
ikke har villet godtage dem. Vi erklærer det fra nu af ugyldigt og mag
tesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden vi
den herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset be
stemmelsen om et vist antal kanniker og alle andre herimod stridende 
bestemmelser og sædvaner ved denne kirke, selv om de er bekræftede 
ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræf
telse, og især uanset de bestemmelser, som siges at fastsætte, at ingen 
sammesteds kan besidde en større præbende, med mindre ham gradvis 
stiger op til den gennem de små, mindre og middelstore og ved option, 
og at ingen kan besidde nævnte særindkomster og tillæggene, med min
dre han hører til de tolv ældste kanniker ved denne kirke, eller uanset 
om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er 
anerkendt som kanniker eller gør påstand om anerkendelse eller af det 
apostoliske sæde eller dets legater har faet særskilt brev på, at de skal 
have provision på kanonikater, større præbender og særindkomster og 
tillæggene ved nævnte kirke eller almindeligt brev om provision på kir
kelige beneficier (----------- ) Det er nemlig vor vilje, at Du frem for alle
disse — dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed er opta
get i nævnte kirke og har ventebrev på fornævnte præbender med sær
indkomster og tillæggene — skal have fortrinsret til at opnå nævnte 
større præbende med disse særindkomster og tillæggene, men at der 
ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre 
præbender, særindkomster, tillæg og beneficier; (vor overdragelse gæl
der endvidere), uanset om samme biskop og kapitel eller hvilke som
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helst (------------ ) tvinges dertil, og at kanonikater, større præbender,
særindkomster, tillæg og andre kirkelige (-----------) i egen person, eller
(uanset) at Du vides at besidde kanonikater og præbender ved kirkerne 
i Slesvig og Ribe, i Slesvig i forening med kantordømmet. Men det er 
vor vilje, at Du, så snart Du i kraft af dette brev ukæret har opnået et 
kanonikat og en større præbende ved fornævnte kirke i Lübeck, fuldt 
ud, således som Du også af egen drift har erklæret Dig villig til, skal 
afstå fornævnte kanonikat og præbende ved kirken i Ribe, som Du som 
fornævnt besidder, og som vi erklærer for ledige fra da af. Intet menne
ske må bryde dette vort overdragelses-, provisions-, reservations-, for
buds-, bestemmelses- (-----------). Givet ved Montefiascone den 14. maj
i vort ottende år.

i) for de forkortede formler se nr. 377.

1370. 14. maj. Montefiascone. 440
Pave Urban 5. pålægger provsten ved kirken i Slesvig, dekanen ved St. Pierre i 

Avignon og ærkedegnen ved kirken i Roskilde at indføre Niels Pedersen i et kanoni
kat ved kirken i Lübeck.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore elskede sønner, provsten ved kirken i Sles
vig, dekanen ved kirken St. Pierre i Avignon og ærkedegnen ved kir
ken i Roskilde, hilsen o.s.v.

Din rosværdige retskaffenhed o.s.v. indtil ledige fra da af. Derfor 
(----------- )2) flere andre med vor myndighed skal skaffe nævnte Niels
eller hans befuldmægtigede på hans vegne anerkendelse fra nu af som 
kannik og broder i nævnte kirke i Lübeck, efter at I har anvist ham 
sæde i koret og plads i kapitlet i denne kirke med fuld kanonisk ret, som 
nævnt, og at I med fornævnte myndighed efter denne godtagelse skal 
sørge for med al ret og tilbehør at overdrage og anvise samme Niels en 
større præbende med disse særindkomster og tillæg, hvis sådanne da 
var ledige i nævnte kirke eller fra da af blev ledige, eller når de måtte 
blive ledige sammesteds. I skal med samme myndighed indføre denne 
Niels eller nævnte befuldmægtigede for ham i faktisk besiddelse af for
nævnte kanonikat, præbende, særindkomster og tillæg og deres omtalte 
ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet I skal sørge for, at
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denne eller nævnte befuldmægtigede for ham tilstedes til omtalte præ- 
bende, særindkomster og tillæg i samme kirke efter gældende sædvane, 
og at der fuldt ud (---------- ) af dette kanonikat og denne præbende med
omtalte særindkomster og tillæg, uanset alt (---------- ). Givet som oven
for.

i) jf. nr. 439. — 2) for de forkortede formler se nr. 3781

441 1370. 18. maj. Montefiascone.
Pave Urban 5. udnævner biskop Henrik af Slesvig til pavelig collektor af tre

årstienden i Danmark, Norge og Sverige.
Udtog i de pavelige kopibøger.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til den ærværdige broder Hen
rik, biskop af Slesvig, det apostoliske sædes nuntius, hilsen o.s.v.

Visse slette mennesker, fra hvis øjne Gud er veget, o.s.v. indtil slutningen 
af nævnte Urbans brev, som er i samme Urbans (brev) bog under hans 8. år.1). 
Givet i Montefiascone den 18. maj i vort ottende pontifikår.

1) det kursiverede stammer fra pave Gregor 11 .s transsumpt 1371 7. maj, se under 
denne datum.

442 [1370. 18. maj]1).
Pave Urban 5. bemyndiger biskop Henrik (af Slesvig), det apostoliske sædes 

nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger, til at give 6 præstesønner dispensa
tion for uægte fødsel.

Afskrift i Vatikanet.

| ^il vor ærværdige broder Henrik, biskop af NN2) stift, det apostoli- 
JL ske sædes nuntius, hilsen o.s.v.

Da vi udsender Dig personlig til Danmarks, Sveriges og Norges riger 
og til forskellige andre omrader, og da vi ønsker at give Dig en mulig
hed for at vise Dig nådig mod andre, tilstår vi med dette brev Dig, bro
dér, til hvem vi nærer fuld tillid i Herren, fuld og uindskrænket adgang 
til med apostolisk myndighed — dog kun for denne gang — at give dis
pensation til seks personer, der lider af den mangel ved deres fødsel3), 
at de er født af regelbundne eller gifte præster, således at enhver af dem
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uanset denne mangel kan forfremmes til alle gejstlige græder og opnå 
alle kirkelige beneficier, også med sjælesorg, når blot disse personer 
ikke slægter deres fædre på i usædelighed, men er af pletfri vandel, har 
et godt ry, og deres fortjenester også på anden måde anbefaler dem til 
at opnå denne dispensations nådegave. Givet o.s.v.

i) disse og de følgende bemyndigelser hører sikkert sammen med udnævnelsen af 
Henrik til indsamler af treårstienden, jf. nr. 441. —2) stiftsnavnet udeladt. — 3) jf. c. 
1. 11. 14. X de filiis presbyterorum ordinandis vel non I 17.

[1370. 18. maj]1). 443
Pave Urban 5. bemyndiger biskop Henrik (af Slesvig), det apostoliske sædes 

nuntis i Danmarks, Sveriges og Norges riger, til at ændre aflagte løfter om pil
grimsrejse til apostelen St. Jakobs grav til andre fromme gerninger.

Afskrift i Vatikanet.

Til vor ærværdige broder Henrik, biskop af NN stift, det apostoliske 
sædes nuntius, hilsen o.s.v.
Da vi o.s.v. indtil nådig mod andre, tilstår vi med dette brev Dig, 

broder, adgang til med apostolisk myndighed — dog kun for denne 
gang — at ændre de løfter, som seks personer har aflagt om at besøge 
St. Jakobs grav i Santiago de Compostela, men som af særlige grunde 
er blevet forhindret og derfor ikke hensigtsmæssigt kan opfylde disse løf
ter, til andre fromme gerninger, dog således, at disse personer til støtte 
af Romerkirken mod skismatikerne inden en bestemt termin, som Du 
skal fastsætte for dem, faktisk skal overlade og ihændegive kollektoren 
af de frugter og indtægter, som tilkommer det apostoliske kammer i de 
egne, akkurat det samme, som de vilde have brugt til virkeliggørelsen 
af dette løfte, hvis de personlig skulde have besøgt nævnte grav, tillige 
med den offergave, de vilde have givet sammesteds. Men det er vor 
vilje, at Du skal sørge for at underrette fornævnte kollekter om de per
soners navne og tilnavne, for hvem sådanne løfter er ændret som for
nævnt, og om datoen for løfteændringen. Givet o.s.v.

1) jf. nr. 442.



Nr. 444 [18. maj 1370] 336

444 [1370. 18. maj]1).
Pave Urban 5. bemyndiger biskop Henrik (af Slesvig), det apostoliske sædes 

nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger, til at give seks personer dispensa
tion for bandlysning på grund af vold mod gejstlige.

Afskrift i Vatikanet.

| 1il vor ærværdige broder o.s.v. indti nådig mod andre, tilstår vi med 
-L dette brev Dig, broder, adgang til med apostolisk myndighed efter 
kirkens sædvanlige formular — dog kun for denne gang — at give 
syndsforladelse til seks personer, som har lagt hånd på gejstlige med 
eller uden blodsudgydelse til følge, og som herved er lyst i band, når 
blot dette ikke har medført død eller tab af lemmer eller anden svær 
lemlæstelse, og under forudsætning af, at nævnte personer har ydet de 
skadelidte passende fyldestgørelse. Men det er vor vilje, at nævnte per
soner til støtte o.s.v. som i brevet ovenfor (faktisk skal overlade og 
ihændegive) kollektoren af de frugter og indtægter, som tilkommer det 
apostoliske kammer i de egne, akkurat det samme, som de efter Din af
gørelse vilde have haft i udgifter for at komme til den romerske kurie, 
hvis de i egen person havde begivet sig til samme kurie. (Vi ønsker lige
ledes,) at Du skal sørge for at underrette fornævnte kollektor (om) de 
personers (navne og tilnavne), som har faet tilstået en sådan synds
forladelses velgerning som fornævnt, og om datoen for nævnte syndsfor
ladelse. Givet som ovenfor.

1) jf. nr. 442.

445 [1370. 18. maj]1).

Pave Urban 5. bemyndiger biskop Henrik (af Slesvig), det apostoliske sædes 
nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger, til at høre skriftemål af 300 per
soner og pålægge dem bod.

Afskrift i Vatikanet.

I 1 il samme som ovenfor indtil nådig mod andre, tilstår vi med dette 
JL brev Dig, broder, fuld adgang til med apostolisk myndighed at høre 
skriftemål af 300 personer fra de egne, som ønsker at skrifte for Dig, så
vel gejstlige som læge af begge køn, og til at meddele hver enkelt af dem 
syndsforladelse og pålægge dem en frelsebringende bod for de forseel-
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ser, de har begået, medmindre de er af en sådan art, at det apostoliske 
sæde bør rådspørges desangående. Givet o.s.v.

i) jr. nr. 442.

1370. 19. maj. 446
Søster Edelhed, abbedisse i Roskilde Clara kloster, det menige konvent samme

steds og broder Henrik Kosjeld, ordensjorstander. overlader Jens Rødmersen Jor et 
vist tidsrum klostrets gods i Lundby.

Original i den arnamagnaanske samling.

Søster Edelhed, abbedisse af St. Clara ordenen i Roskilde, og hele det 
menige konvent sammesteds, endvidere broder Henrik Kosfeld, 

samme ordens forstander, til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi erkender, at vi 

frit har overladt vort gods i Lundby i Flakkebjerg herred til den gode 
og hæderlige mand, nærværende brevviser Jens Rødmersen, for ti mark 
lødigt sølv, så længe han og hans hustru Inge er i live, tillige med agre 
og enge og dets øvrige tilliggender, på de vilkår, at efter nævnte Jen’s og 
hans hustru Inges død skal fornævnte gods, hvis deres datter Kristine, 
søster i vort kloster, overlever dem, overgå til hende, at besidde så læn
ge hun lever, efter hendes forgodtbefindende og efter hendes egen vilje, 
uden at indløsning kan finde sted; ydermere tillægges, at når de alle tre, 
datteren Kristine og hendes fornævnte forældre, er døde, skal det 
nævnte gods uden arvingernes eller andres indsigelse frit vende tilbage 
til vort klosters brug og dets fri rådighed. Vi giver yderligere den, der 
på nævnte Jens’ vegne bor på dette gods, tilladelse til at hugge træ i vor 
skov i Sneslev for at forbedre eller opbygge samme gods, dog således, 
at alt, hvad der bygges, til stadighed skal følge grunden uden nogen 
godtgørelse i penge. Til vidnesbyrd om alt dette er vore segl hængt un
der dette brev. Givet i det Herrens år 1370 den femte søndag efter på
ske.

1370. 19. maj. 447
Jens Rødmersen erklærer, at han på visse betingelser har overladt sil gods i Lund

by til Roskilde Clara kloster for ti mark sølv.
Original i den arnamagnaanske Samling.

3. rk. 8. bd. — 22
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Jens Rødmersen til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, både nulevende og fremtidige, at jeg formedelst ti 

mark lødigt sølv, som er udbetalt i rede penge, har mit gods i Lundby i 
Flakkebjerg herred (i fæste) af konventet af St. Clara ordenen i Ros
kilde, at sidde inde med i min og min hustru Inges levetid, på den be
tingelse, at når jeg og min fornævnte hustru af den højeste fyrste, hvem vi 
alle har over os, kaldes fra dette liv, og vi går ad den vej, han byder, 
skal vor datter Kristine, der er søster i samme orden, hvis hun overle
ver os, alene have at råde over samme gods, sådan som vi har haft det, 
uden (indsigelse fra) vore arvinger eller hvilke som helst andre. Men 
når vi alle tre, vor fornævnte datter og vi, er døde, da skal alt det om
talte gods med alle dets tilliggender, uden at indløsning kan finde sted, 
og uden at vore arvinger kan gøre indsigelse, frit vende tilbage til 
nævnte klosters brug, at råde over som tidligere. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl sammen med segl tilhørende de ærværdige herrer herr Niels 
Jensen, dekan i Roskilde, og herr Albert Brunsteen, kantor sammesteds, 
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1370 femte søndag efter 
påske.

448 1370. 20. maj. Guben.
Kejser Karl 4. træffer sin afgørelse i striden mellem hertug Rudolf af Sachsen 

og staden Lübeck og pålægger staden at udrede rigsskatten for 1368 og 1369 til 
hertugen samt fremlægge kvittering for betaling af skatten for x^^til kong Valde
mar; fremlægges en sådan kvittering ikke, skal staden også betale rigsskatten for 
1367 til hertug Rudolf.

Original i Lübeckarkivet.

Vi Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider øger af riget og 
konge af Böhmen, formelder borgmesteren og rådmændene i staden 
Lübeck, vore og rigets kære trofaste mænd, vor nåde og sender vort øn

ske om alt godt.
Vore kære tro mænd. Eftersom vi har påtaget os afgørelsen i al den 

tvedragt og splid, som hidtil har rådet mellem den højbårne hertug Ru
dolf af Sachsen, det hellige riges øverste marskalk, vor onkel og fyrste,
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på den ene side og Eder og Eders stad på den anden angående den skat, 
som I for vor og rigets skyld er pligtige årligt at udrede til ham, så har 
vi truffet følgende endelige afgørelse: I skal uden nogen forhaling eller 
udsættelse give og betale de to sidst forgangne års skat, for årene 1368 
og 69 efter Kristi fødsel, til vor fornævnte onkel af Sachsen eller hans 
pålidelige bud, som vil overgive Eder vor kejserlige og hans kvittering 
herfor sammen med det tilbagekaldende brev til herr Valdemar, konge 
af Danmark, angående samme skat1). Endvidere vil vi, at I fremtidig 
hvert år uden forsinkelse skal udrede og betale den årlige skat efter 
hans brevs pålydende, som han har fra os herom, og på samme måde 
skal vor fornævnte onkel af Sachsen hvert år, når han opkræver skatten 
overdrage og overgive Eder vor kvittering herfor. Endvidere er det vor 
agt og vilje, at I skal være sagesløse og forblive frigjorte fra vor og vor 
fornævnte onkel af Sachsens side med hensyn til afgiften for år (13)67, 
ifald I redeligt kan bevise over for det bud, som vor onkel af Sachsen vil 
sende til Eder, at I har erlagt den til den fornævnte konge af Dan
mark. Men hvis det ikke finder sted, så er det vor agt, at I skal erlægge 
og udrede nævnte årlige afgift sammen med afgiften fra de andre to år, 
som det nøje er nedfældet ovenfor, til vor fornævnte onkel. Det er også 
vor vilje, at alle de sager, som på grund af skatten er opstået mellem 
Eder på begge sider, skal være bilagt i godhed og venskab, og at han 
skal støtte Eder og Eders stad mod enhver og i alle sager og det især ved 
vort kejserlige hof og vise sin gode vilje, hvor I far behov herfor; til gen
gæld skal også I være vor fornævnte onkel og hans folk behjælpelige i 
alle sager. Givet i Guben første mandag efter søndag Vocem iocundita- 
tis i vort 24. regeringsår og vort femtende kejserår.

1) jf. nr. 367.

1370. 24. maj. Stralsund. 449
Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, ærkebiskop Niels af Lund, 

biskop Erik af Odense, biskop Niels af Roskilde samt 2*] verdslige råder gentager 
ordret den trufne overenskomst af 1369. 30. november, nr. 372.

Original i Stralsundarkivet.

I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem, som ser dette 
brev eller hører det læse, at vi Henning Podebusk, Danmarks riges
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høvedsmand, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, Niels, 
biskop af Roskilde, Jens Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, Fikke 
Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, høveds
mand på Holbæk, Otze Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, hø
vedsmand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik 
Jensen, Jentzeke Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på 
Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høveds- 
mænd på Ørkild, Henneke Moltke, væbner, høvedsmand på Nyborg, 
Jens Absalonsen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, høvedsmand på 
Tranekær på Langeland, Kristian Kule, ridder, høvedsmand på Ål- 
holm på Lolland, Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i Halland, 
Henrik van der Osten, ridder, høvedsmand på Vesborg på Samsø, Uffe 
Basse, ridder, Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand 
på Laholm, Tyge Puder, høvedsmand på Oresten, Peder Nielsen, hø
vedsmand på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på Åhus, Peder 
Absalonsen af Bjornholm, Bosse Paris og Peder Falk, væbnere, vor nå
dige herres, den højbårne herre og fyrste kong Valdemar af Danmarks 
riges råder (o.s.v. ordret som nr. 372). Og til ydermere vitterlighed, be
kræftelse og sikkerhed har vi Henning Podebusk, Danmarks riges hø
vedsmand, og enhver af os riddere og væbnere sammen med den foran 
nævnte herre ærkebiskop og de herrer biskopper fuldt vidende og med 
vilje hængt vort segl under dette brev, som er givet og skrevet i Stral- 
sund i det Herrens år 1370 dagen efter Kristi Himmelfart.

450 1370. 24. maj. Stralsund.
Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, ærkebiskop Niels aj Lund, bis

kopperne Erik af Odense og Niels af Roskilde samt 27 verdslige råder gentager 
ordret den trufne overenskomst af 1369 30. november, nr. 369.

Original i Stralsundarkivet.

I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem, som ser dette 
brev eller hører det læse, at vi Henning Podebusk, Danmarks riges 

høvedsmand, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, Niels, 
biskop af Roskilde, Jens Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, Fikke
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Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, høvedsmand 
på Holbæk, Otze Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, høveds
mand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik Jen
sen, Jentzeke Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand 
på Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, 
høvedsmænd på Ørkild, Henneke Moltke, væbner, høvedsmæand på 
Nyborg, Jens Absalonsen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, hø
vedsmand på Tranekær på Langeland, Kristian Kule, ridder, høveds
mand på Ålholm på Lolland, Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg 
i Halland, Henrik van der Osten, ridder, høvedsmand på Vesborg på 
Samsø, Uffe Basse, ridder, Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, 
høvedsmand på Laholm, Tyge Puder, høvedsmand på Oresten, Peder 
Nielsen, høvedsmand på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på 
Åhus, Peder Absalonsen af Bjbrnholm, Bosse Paris og Peder Falk, væb
nere, vor nådige herres, den højbårne fyrste, kong Valdemar af Dan
marks riges råder, (o.s.v. ordret som nr. 369). Til ydermere vitterlighed og 
mere fuldkommen stadfæstelse har vi Henning Podebusk, Danmarks 
riges høvedsmand, sammen med den foran skrevne herre ærkebiskop og 
de herrer biskopper, og alle vi riddere og væbnere, således som vi står 
skrevet foran, med vor vilje og vidende, hængt vort segl under dette 
brev, som er givet og skrevet i Stralsund i det Herrens år 1370 næste 
dag efter festen for Kristi Himmelfart.

1370. 24. maj. Stralsund 451
Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg, gentager sit forpligtelsesbrev af 1369 

30. november, nr. 371.
Afskrift i Stettin by arkiv.

I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem, som ser dette 
brev eller hører det læse, at jeg Konrad Moltke, høvedsmand på Var

berg i Halland, afgiver med dette brev en offentlig erklæring angående 
alle de aftaler og forhandlinger, således som de er sluttet mellem på 
den ene side min herre kong Valdemar, herr Henning Podebusk, Dan
marks riges høvedsmand, og andre høvedsmænd og råder fra samme 
rige, såsom herr Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, 
Niels, biskop af Roskilde, Jens Tirbach, høvedsmand på Vordingborg,
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Fikke Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, hø
vedsmand på Holbæk, Otze Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, 
høvedsmand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik 
Jensen, Jentzeke Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på 
Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høveds- 
mænd på Ørkild, Henneke Moltke, væbner, høvedsmand på Nyborg, 
Jens Absalonsen, ridder, Henning Mæeinerstorp, ridder, høvedsmand 
på Tranekær på Langeland, Kristian Kule, ridder, høvedsmand på Ål
holm på Lolland, Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i Halland, 
Henrik van der Osten, ridder, høvedsmand på Vesborg på Samsø, Uffe 
Basse, ridder, Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand 
på Laholm, Tyge Puder, høvedsmand på öresten, Peder Nielsen, hø
vedsmand på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på Åhus, Peder 
Absalonsen af Björnholm, Bosse Paris og Peder Falk, væbnere, nemlig 
at jeg (o.s.v. ordret som nr. dog 15 år i stedet for 16 år). På det har jeg 
fornævnte Konrad Moltke hængt mit segl sammen med herr Henning 
Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, den herre ærkebiskop og de 
herrer biskopper, riddere og væbnere, således som de står skrevet foran, 
og som med vilje og vidende har hængt hvert sit segl under dette brev, 
som er givet og skrevet i Stralsund i det Herrens år 1370 næste dag efter 
vor herre Kristi Himmelfart.

452 1370. 24. maj. Stralsund.
Hansestædernes genbrev til nr. 449 og 450.
Original i rigsarkivet.

I Guds navn, amen. Vi rådmænd fra stædernes Lübeck, Rostock, Stral
sund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Köln, Ham

burg og Bremen, i Preussen: Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königs
berg, Braunsberg og alle de andre stæder, som ligger under vor herre 
højmesteren i Preussen, i Livland: Riga, Dorpat, Reval, Pernau, ved 
Zuidersee: Kampen, Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, 
Zierikzee, Briel, Middelburg, Arnemuiden, Harderwijk, Zutphen, El- 
burg, Stavern, Dordrecht og Amsterdam erkender og bevidner offentligt 
med dette dokument, at vi med de højagtede herrer i rigets råd i Dan
mark og de ædle mænd herr Henning Podebusk, høvedsmand i samme
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Danmarks rige, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, 
Niels, biskop af Roskilde, Jens Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, 
Fikke Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, hø
vedsmand på Holbæk, Otze Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, 
høvedsmand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik 
Jensen, Jentzeke Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på 
Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høveds- 
mænd på Ørkild, Henneke Moltke, høvedsmand på Nyborg, Jens Absa- 
lonsen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, høvedsmand på Tranekær 
på Langeland, Kristian Kule, ridder, høvedsmand på Ålholm på Lol
land, Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i Halland, Henrik van 
der Osten, ridder, høvedsmand på Vesborg på Samsø, Uffe Basse, rid
der, Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand på La
holm, Tyge Puder, høvedsmand på Oresten, Peder Nielsen, høveds
mand på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på Åhus, Peder Absa- 
lonsen af Bjornholm, Bosse Paris og Peder Falk, væbnere, har sluttet 
aftale om en endelig og fuldstændig fred og om en evig udsoning i al vor 
tvist og splid, strid og krig, som er pågået mellem den berømmelige fyr
ste og herre Valdemar, konge i Danmark, og hans mænd på den ene 
side og os, vore borgere og vore mænd på den anden, således som deres 
breve lyder, som de derom har givet os og beseglet; dem vil vi varigt og 
fast overholde til evig tid på følgende vis: at fornævnte kong Valdemar 
af Danmark skal besegle hele den sone og alle de forhandlede aftaler, 
som hans fornævnte rigsråd har givet os brev og segl på, med sit store 
segl, og han skal overgive os dem beseglet og uden lyde mellem nu og 
St. Mikkelsdag om et år. Og gør han det da ikke i løbet af den tid, så 
skal det bero på vores vilje og frie afgørelse og ikke på dem, om vi vil 
overholde den sone og de forhandlede aftaler. Og hvis vi da ikke vil 
overholde sonen, så skal det dog alligevel fortsat være en tilsikret vå
bentilstand indtil førstkommende påske derefter. Og hvis vi vil over
holde udsoningen — selv om kong Valdemar af Danmark ikke besegier 
brevene — så skal de fornævnte herrer rigsråder og det fornævnte rige 
varigt og fast overholde alle de forhandlede aftaler, artikler og hele den 
sone, som de har tilsikret os ved segl, og som vi har gensikret dem. Hvis 
kongen af Danmark dør — hvad Gud forhindre — inden han i løbet af 
foran skrevne tidsrum besegier disse breve, så skal alle disse forhand
lede aftaler og denne sone forblive varig og fast. Ligeledes hvis samme
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kong Valdemar vil give plads for en anden til at være konge i det for
nævnte rige, så skal alle disse artikler, forhandlede aftaler og hele udso
ningen aldeles forblive varig og fast på den måde, som de breve lyder, 
som de fornævnte herrer og rigets råder tidligere har givet os beseglet 
under deres segl. Og uanset om kong Valdemar af Danmark besegier os 
disse foran skrevne breve i løbet af fornævnte tid, eller han ikke besegier 
dem, og uanset om han i løbet af den tid skulde gå bort eller i levende 
live give plads for en anden, og vi alligevel skulde ville overholde udso
ningen, så skal vi besegle alle forhandlede aftaler og alle artikler og hele 
udsoningen med vort store segl efter de breves ordlyd, som står skrevet 
herefter. De lyder således, ord for ord:

I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem, som ser 
dette brev og hører det læse, at vi rådmænd fra stæderne Lübeck, Ro
stock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Köln, 
Hamburg og Bremen, i Preussen: Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, 
Königsberg, Braunsberg og alle de andre stæder, som ligger under vor 
herre højmesteren i Preussen, i Livland: Riga, Dorpat, Reval, Pernau, 
ved Zuidersee: Kampen, Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Gronin
gen, Zierikzee, Briel, Middelburg, Arnemuiden, Harderwijk, Zutphen, 
Eiburg, Stavern, Dordrecht, Amsterdam erkender og bevidner med 
dette skriftstykke, at de trufne aftaler og forhandlinger om en fuldstæn
dig udsoning og en evig fred, som er beseglet og stadfæstet os af den be
rømmelige fyrste, den højbårne herre kong Valdemar af Danmark og 
hans ædle mænd og rådgivere, såsom herr Henning Podebusk, Dan
marks riges høvedsmand, Niels ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af 
Odense, Niels, biskop af Roskilde, Jens Tirbach, høvedsmand på Vor
dingborg, Fikke Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent 
Byg, høvedsmand på Holbæk, Otze Bydelsbak af Jungshoved, Jakob 
Nielsen, høvedsmand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Kor
sør, Henrik Jensen, Jentzeke Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, hø
vedsmand på Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, rid
dere, høvedsmænd på Ørkild, Henneke Moltke, høvedsmand på Ny
borg, Jens Absalonsen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, høveds
mand på Tranekær på Langeland, Kristian Kule, ridder, høvedsmand 
på Ålholm på Lolland, Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i Hal
land, Henrik van der Osten, ridder, høvedsmand på Vesborg på Sam
sø, Uffe Basse, ridder, Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, hø-
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vedsmand på Laholm, Tyge Puder, høvedsmand på öresten, Peder 
Nielsen, høvedsmand på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på 
Åhus, Peder Absalonsen af Björnholm, Bosse Paris og Peder Falk, væb
nere, dem vil vi overholde på vor ære og tro til evig tid. Endvidere vil 
vi, at den fornævnte kong Valdemar af Danmark, herr Henning Pode
busk, samme Danmarks riges høvedsmand, fornævnte ærkebiskop, 
biskopper, riddere og væbnere og deres mænd, både gejstlige og verds
lige, og alle indbyggere i Danmarks rige, skal kunne komme med deres 
varer og deres gods og beholde deres rettigheder i de fornævnte stæder, 
på deres markeder, i deres havne og lande, lige så frit som tilforn, før 
krigen begyndte, for at købe og sælge og udøve deres erhverv, som de 
gjorde tilforn, da freden var allerbedst. Fremdeles skal ingen bøde for 
en anden, men hvis nogen begår lovovertrædelser, skal han bøde for sig 
selv. Ingen skal heller på grund af den anden udsættes for undgældel
ser. Med disse fornævnte artikler skal fremdeles al tvedragt og splid, 
som har hersket mellem kong Valdemar og hans rige Danmark og alle 
hans mænd på den ene side og os, de fornævnte stæder, og vore borgere 
og dem, som hører under vores ret, på den anden side være bilagt og 
udsonet til evig tid uden gengældelse.

Ordlyden af det andet brev er således:
I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem, som ser 

dette brev og hører det læse, at vi rådmænd fra stæderne, nemlig 
Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, 
Stargard, Köln, Hamburg og Bremen, i Preussen: Kulm, Thorn, El
bing, Danzig, Königsberg, Braunsberg og alle de andre stæder, som lig
ger under vor herre højmesteren i Preussen, i Livland: Riga, Dorpat, 
Reval, Pernau, ved Zuidersee: Kampen, Deventer, Utrecht, Zwolle, 
Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, Middelburg, Arnemuiden, Har- 
derwijk, Zutphen, Eiburg, Stavern, Dordrecht og Amsterdam erkender 
og bevidner offentligt med dette skriftstykke, at når vi i femten år efter 
det tidspunkt, på hvilket dette brev er givet, frit og uhindret har oppe
båret to trediedele og kong Valdemar af Danmark og hans rige sam
mesteds en trediedel uden hindring for kong Valdemar og hans rige af 
den told og alle de indtægter, som vil falde og er faldet i de femten år, 
nemlig i Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle deres til
liggender, således som det brev lyder, som fornævnte rigsråd i Danmark 
har givet og beseglet desangående, så skal og vil vi frit og uhindret, så-
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ledes som vi da har dem i vor besiddelse, tilbagegive de fornævnte slotte 
Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle deres tilliggender, 
således som de er pantsat til os og som vi da har dem i vores besid
delse, til kong Valdemar af Danmark, til riget og rigsrådet, nemlig herr 
Henning Podebusk, høvedsmand i samme Danmarks rige, ærkebiskop, 
biskopper, riddere og væbnere, nævnt i det foran skrevne brev, som i 
Stralsund har forhandlet sammen med samme høvedsmand herr Hen
ning Podebusk, eller hvem der er høvedsmand eller rådgivere for kon
gen af samme Danmarks rige. Det lover vi i alle punkter og artikler, 
som de står skrevet her foran og bagefter, (at overholde) over for for
nævnte kong Valdemar af Danmark og herr Henning Podebusk, samme 
riges høvedsmand, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, 
Niels, biskop af Roskilde, Jens Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, 
Fikke Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, hø
vedsmand på Holbæk, Otze Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, 
høvedsmand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik 
Jensen, Jentzeke Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på 
Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høveds- 
mænd på Ørkild, Henneke Moltke, høvedsmand på Nyborg, Jens Ab- 
salonsen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, høvedsmand på Trane
kær på Langeland, Kristian Kule, ridder, høvedsmand på Ålholm på 
Lolland, Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i Halland, Henrik 
van der Osten, ridder, høvedsmand på Vesborg på Samsø, Uffe Basse, 
ridder, Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand på La
holm, Tyge Puder, høvedsmand på Oresten, Peder Nielsen, høveds
mand på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på Åhus, Peder Ab- 
salonsen af Bjornholm, Bosse Paris og Peder Falk, væbnere, samme 
kong Valdemars og fornævnte riges råder og mænd. Endvidere skal ind
byggerne i Danmark, både gejstlige og verdslige, nyde al den frihed, 
således som vi, stæderne og vore mænd, nyder den i landet Skåne, i for
holdet til os og vore mænd, hvis kong Valdemar og hans mænd vil lade 
dem blive derved. Fremdeles skal i disse herreder, som er tildelt os sam
men med de fornævnte slotte, alle de gejstlige mænd, riddere og væbnere, 
som har gods der og bor nogensteds i de egne, som vi har i vores besid
delse, være forpligtet og skyldig over for os og vore befuldmægtigede til 
at yde slottene, hvad man retmæssigt er forpligtet til at yde dem. Til 
ydermere fastlæggelse af og vidnesbyrd om alle disse punkter og artikler,
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som står skrevet foran, har vi rådmænd i staden Stralsund på opfordring, 
henstilling, påbud og tilslutning fra alle de fornævnte stæder med vort 
fulde vidende ladet vort store segl hænge under dette brev, som er givet 
og skrevet i Stralsund i det Herrens år 1370 dagen efter den dyrebare 
højtid, Kristi himmelfart.

1370. 24. maj. Stralsund. 453
Hanseatisk udkast til et forpligtelsesbrev fro 28 danske råder og slotshøvedsmand 

om at godkende de trufne aftaler.
Afskrift i hanserecesserne.

Guds navn, amen. Vi Kristian Vendelbo, høvedsmand på Skander
borg, Jens Andersen, høvedsmand på Bygholm, Peder Ivarsen, hø

vedsmand på Hindsgavl, Lyder Gesow af Fyn, Peder Grubbe, Oluf 
Bjørnsen, Niels Klementsen, Sten Basse, Oluf Jensen af Tystrup, Oluf 
Pedersen af Nyborg, Oluf Lunge, Jens Nielsen af Kragerup, Ingvar 
Nielsen af Kragerup, Man Basse, Jens Pedersen af Bellinge, Bo Dyre, 
Fikke Moltke af Kyse, riddere, Barnum Eriksen af Skarresholm, ridder, 
Torben Pedersen af Lundby, ridder, Esbern Nielsen, Erik Nielsen af 
Hørsholm, Jens Nielsen af Svanholm, Bo Falk af Gisselfeld, Eskil Falk 
af Vallø, Henneke Foged, Tue Nielsen på Fyn, Peder Uffesen af Egede 
og Jens Navnesen, væbnere, den høje fyrste, vor herre Valdemar, konge 
af Danmarks råder og mænd, erkender og bevidner offentligt med dette 
skriftstykke, at vi alle og enhver af os vil overholde alle de forhandlede 
aftaler og alle de artikler, som de agtværdige herrer, herr Henning 
Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, herr Niels, ærkebiskop af 
Lund, herr Erik, biskop af Odense, herr Niels, biskop af Roskilde, Jens 
Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, Fikke Moltke, høvedsmand på 
Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, høvedsmand på Holbæk, Otze 
Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, høvedsmand på Søborg og 
Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik Jensen, Jantzeke Paris, 
riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på Kalø i Jylland, Heine 
Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høvedsmand på Ørkild, Hen
neke Moltke, væbner, høvedsmand på Nyborg, Jens Absalonsen, rid
der, Henning Meinerstorp, ridder, høvedsmand på Tranekær på Lange
land, Kristian Kule, ridder, høvedsmand på Ålholm på Lolland,
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Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i Halland, Henrik van der 
Osten, ridder, høvedsmand på Vesborg på Samsø, Uffe Basse, ridder, 
Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand på Laholm, 
Tyge Puder, høvedsmand på öresten, Peder Nielsen, høvedsmand på 
Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på Åhus, Peder Absalonsen af 
Björnholm, Bosse Paris og Peder Falk, væbnere, den højbårne fyrste, 
vor herre kong Valdemar, konge af Danmarks høvedsmand og råder, 
har sluttet på vor herre, fornævnte kong Valdemars vegne og på Dan
marks riges vegne med stæderne og rådmændene, såsom Lübeck, Ro
stock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Köln, 
Hamburg og Bremen, i Preussen: Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Kö
nigsberg, Braunsberg, i Livland: Riga, Dorpat, Reval, Pernau, ved Zui
derzee: Kampen, Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, Zie- 
rikzee, Briel, Middelburg, Arnemuiden, Harderwijk, Zutphen, Eiburg, 
Stavern, Dordrecht, Amsterdam, således som de står opskrevet og er 
beseglet med deres segl, og således som de er bragt til vort kendskab og 
læst op for os i det skriftstykke, som de har beseglet; dem1) lover vi på 
vor ære og tro uden argelist og uden tilflugt til gejstlig eller verdslig ret 
varigt, fast og ubrudt at overholde sammen med de herrer riddere og 
væbnere, som er nævnt foran, over for de foran skrevne stæder og råd- 
mænd, således som de foran skrevne herrer riddere og væbnere før har 
lovet samme stæder og rådmand det i deres breve. Til vidnesbyrd og 
ydermere kundgørelse af alle disse foran skrevne ting har vi og hver af 
os for sig med vort fulde vidende hængt vort segl under dette brev, som 
er givet og skrevet i Stralsund i det Herrens år 1370 næste dag efter 
Kristi Himmelfart.

1) d.v.s. disse artikler.

454 1370. 24 maj. Stralsund
Hanseatisk udkast til kong Valdemar 4. Atterdags bekræftelse af nr. 449.
Afskrift i hanserecesserne.

I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem, som ser dette 
brev og hører det læse, at vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, 

Venders og Goters konge, bevidner med dette brev, at alle de forhand
lede overenskomster, den udsoning og de traktater, som på den dyre-



349 24. maj 1370 Nr. 455

bare dag Vor Herre Guds Himmelfart er forhandlet og beseglet i Stral
sund i det Herrens år 1370 af vore tro mænd, nemlig herr Henning 
Podebusk, vor og vort rige Danmarks høvedsmand, som vi selv har ind
sat hertil, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, Niels, 
biskop af Roskilde, Jens Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, med 
stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund o.s.v. endvidere med de andre stæ- 
der, som er omfattet af deres fælles overenskomst og forbund og er med 
i deres retslige lag, fordi der er os bekendt og vitterlige i alle punkter og 
artikler på denne måde, som de herefter står beskrevet: I Guds navn, 
amen. Det skal være vitterligt for alle dem, som ser dette brev og hører 
det læse, at vi Henning Podebusk (o.s.v. = nr. 449). Derfor lover vi at 
overholde dem fast, stadigt og ubrydeligt til evige tider på alle punkter 
og i alle artikler, således som de er bestemt for, skrevet til og givet de 
fornævnte stæder beseglet, eftersom vore fornævnte kære tro mænd har 
haft vores fuldmagt, vilje, påbud og samtykke dertil. Fremdeles så lover 
vi, og det er vor vilje, at alle de andre breve, alle de punkter og artikler, 
som står opført i dem, alle og hver enkelt for sig, som de fornævnte 
mænd fra vort riges råd i Danmark fast og fuldgyldigt har givet og be
seglet i Stralsund for de fornævnte stæder og deres mænd sammen med 
det fornævnte brev og med alle og hver enkelt artikel, som står opført 
deri, skal være og forblive ubrydelige, som om de alle og enhver stod 
som forhandlede og nedskrevne og var beseglet i vore egne breve.

1370. 24. maj. Stralsund. 455
Hanses tædernes rådmand lover kong Valdemar af Danmark frit lejde, hvis han 

inden mikkeldag om et år med sit store segl vil besegle overenskomsten mellem Dan
marks riges råd og staderne.

Original i rigsarkivet.

Vi rådmænd i stæderne Lübeck, Stralsund, Greifswald, Stettin, Kol
berg, Stargard, Köln, Hamburg, Bremen, Kulm, Thorn, Elbing, 
Danzig, Königsberg, Braunsberg, Riga, Dorpat, Reval, Pernau, Kam

pen, Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, 
Middelburg, Arnemuiden, Harderwijk, Zutphen, Eiburg, Stavern, Dor
drecht og Amsterdam erklærer og bevidner offentligt med dette skrift
stykke, at når den berømmelige fyrste og højbårne herre Valdemar på
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et hvilket som helst tidspunkt mellem nu og førstkommende St. Mik
kelsdag frem over et år med sit store segl vil besegle os fornævnte 
stæder alle de forhandlede overenskomster og privilegier i deres fulde 
ordlyd, som de står nedskrevet, og som de ædle mænd, hans rigsråd i 
Danmark efter hans påbud og samtykke har givet os brev og segl på, så 
vil vi give den fornævnte kong Valdemar og hans mænd beskyttelse, 
lejde og sikkerhed i forholdet til os og alle vore, som efter vor vilje 
handler eller undlader at handle, til sikkert at komme hid, at være i sik
kerhed her og i sikkerhed igen at drage herfra. Til vidnesbyrd og yder
ligere forvaring af dette har vi rådmænd i staden Stralsund med alle 
fornævnte stæders vilje, påbud og samtykke og med vort fulde vidende 
ladet vort store segl hænge under dette brev, som er givet og skrevet i 
Stralsund i det Herrens år 1370 dagen efter den dyrebare højtid, vor 
herre Kristi Himmelfart.

456 1370. 24. maj. Stralsund.
Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, ærkebiskop Niels af Lund, 

biskop Erik af Odense, biskop Niels af Roskilde samt 27 verdslige råder slutter 
fred med Kampen og stadfæster stadens privilegier på Skånemarkedeme overens
stemmende med nr. 449.

Original i Kampenarkivet.

Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem, som ser dette 
brev eller hører det læse, at vi Henning Podebusk, Danmarks riges 

høvedsmand, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, Niels, 
biskop af Roskilde, Jens Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, Fikke 
Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, høvedsmand 
på Holbæk, Otze Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, høveds
mand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik Jen
sen, Jentzeke Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på 
Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høveds- 
mænd på Ørkild, Henneke Moltke, væbner, høvedsmand på Nyborg, 
Jens Absalonsen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, høvedsmand på 
Tranekær på Langeland, Kristian Kule, ridder, høvedsmand på Ål
holm på Lolland, Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i Halland, 
Henrik van der Osten, høvedsmand på Vesborg på Samsø, Uffe Basse,
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ridder, Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand på La
holm, Tyge Puder, høvedsmand på öresten, Peder Nielsen, høveds
mand på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på Åhus, Peder Absa- 
lonsen af Björnholm, Bosse Paris og Peder Falk, væbnere, vor nådige 
herre, den højbårne herre og fyrste kong Valdemar af Danmarks riges 
råder, efter påbud, med vilje og samtykke af vor fornævnte herre og 
efter vort eget velbetænkte overlæg og frie beslutning og med råd fra 
hele riget er enedes om og har truffet aftale om en fast, fuldstændig, 
varig og evig sone og om en afslutning på alle krigeriske uoverensstem
melser og stridigheder, som har rådet mellem på den ene side vor herre, 
hans rige og hans mænd og hjælpere, og på den anden side staden 
Kampen, hele dens borgerskab, undersåtter, købmænd og deres tyende, 
som har været inddraget i deres krig og som hører under deres ret, på 
alle måder, som herefter skrevet står (o.s.v. som nr. 372). Og til ydermere 
vitterlighed, beskræftelse og sikkerhed har vi Henning Pudebusk, Dan
marks riges høvedsmand, og enhver af os riddere og væbnere sammen 
med den foran nævnte here ærkebiskop og de herrer biskopper fuldt vi
dende og med vilje hængt vort segl under dette brev, som er givet og 
skrevet i Stralsund i det Herrens år 1370 dagen efter Kristi Himmelfart.

1370. [Efter 24. maj]. Stralsund. 457
Reces af hansedagen i Stralsund.
Afskrift i hanserecesserne.

Idet Herrens år 1370 på Valborgs dag1) forsamledes de herrer råd- 
mænd fra søstæderne i Stralsund, fra Lübeck Jakob Pleskow, Segebod 
Crispin, Herman v. Osenbrugge og Gerhard v. Attendorn, fra Stral

sund Herman v. Rode, Henrik Scheele, Bertram Wulflam og Johan 
Ruge, fra Greifswald Everhard Rubenow og Arnold Lange, fra Stettin 
Everhard v. Stade og Egbert Gerwer, fra Kolberg Johan Borwold og 
Johan Gemelin, fra Stargard Povl Mallin, fra Livland: fra Riga Arnold 
v. Vorwerk, fra Dorpat Johan Vorste, fra Reval Henrik Wulf, fra Preus
sen: fra Kulm Ertmar v. Herreke, fra Thorn Johan v. Lohe, fra Elbing 
Johan Volmesten, fra Danzig Nicolaus Godesknecht, fra Kampen Gos
win Ludekinsson og Everhard Bose, fra Zierikzee Johan Hund og Hugo 
van Lochten, fra Briel Simon Frederiksson, fra Harderwijk Heine van
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Heirde, fra Zutphen Gerhard van Brinke, fra Elburg Bernhard Nors, fra 
Stavern Arnold Henriksson, fra Dordrecht og Amsterdam Johan Kop
pensson, fra Deventer Johan Pagemund, og gennemdrøftede nedenfor 
anførte sager.

<i> For det første er stæderne i fællesskab blevet enige om, at de i 
troskab mod hinanden vil holde fast ved den ordinans, som blev affattet 
i Koln.

<2> Fremdeles har de vedtaget, at alle stæder i fællesskab vil for
samles til st. Mikkelsdag om et år i Stralsund til afholdelse af en hanse
dag der, hvor enhver — hvis kongen ikke i mellemtiden besegier brevet, 
således som det er bestemt — skal have truffet sin beslutning, om vi vil 
stille os tilfreds eller ej med det brev, som beseglet er givet os, og som 
vi har modtaget.

<3> Fremdeles har de i fællesskab vedtaget, at man indtil St. Mik
kelsdag om et år skal forholde sig med hensyn til pundtolden på den 
måde, som det blev vedtaget i Stralsund på de i iooo jomfruers dag2); 
og da skal enhver medbringe sit fuldstændige regnskab for pundtolden, 
som han i mellemtiden har oppebåret fra de fremmede, som ikke hører 
til dette forbund, undtagen danskerne, som man ikke skal opkræve 
pundtold af.

<4> Fremdeles er det efter de forhandlinger, som stæderne har haft 
med danskerne, vedtaget, at man kan overdrage danskerne, hvad man 
vil.

<5> Fremdeles skal man holde fast ved Skånerejsen og må salte sild 
i Skåne eller i andre egne i Danmarks rige; og alle skal i velvilje enes 
indbyrdes, og hvis nogen ypper strid, hvorved der forvoldes skade, vil 
hansestæderne pådømme denne; men hvis nogen er utilfreds med noget, 
skal han klage herover til sin foged, og fogederne skal bringe sagen mel
lem dem ud af verden.

<6> Og enhver købmand skal føre sine våben med sig i land.
<7> Fremdeles skal man forholde sig til Englænderne, Skotterne og 

Waliserne, som det blev bestemt på de 11000 jomfruers dag.
<8> Fremdeles har de i fælleskab vedtaget, at når og hvor en hanse

dag bliver besluttet, så skal enhver uden tøven møde op på den dag til 
den tid, som den er fastlagt til.

<9> Fremdeles skal man ikke forhandle eller afgøre et enkelt anlig-
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gende, førend alle anliggender er bragt til afslutning, i hvilken anledning 
stæderne er trådt sammen.

<io> Fremdeles skal man i fælleskab fast overholde det, som bliver 
vedtaget i den anledning, således at ingen stad alene foretager ændrin
ger heraf uden tilslutning fra alle stæder.

<i i> Fremdeles har de vedtaget, at ingen skal salte sild på stranden i 
Skåne undtagen de fiskere, som fra gammel tid har saltet der.

<I2> Fremdeles har stæderne i fælleskab bedt borgerne fra Stral
sund om, at de på alle stæders vegne skal besegle udsoningsbrevet til 
danskerne. I det anliggende vil de alle og enhver særskilt holde dem 
skadesløse.

<I3> Fremdeles har stæderne dagtinget med danskerne om den sag, 
som pågår mellem danskerne og borgerne i Zierikzee, på følgende 
måde: når der bliver truffet en fuld og endelig afgørelse mellem dan
skerne og stæderne, således som det er forhandlet og aftalt, så vil dan
skerne også afslutte sagen, som pågår mellem dem og borgerne i Zierik
zee, således som udkastene lyder, hvoraf Henning Podebusk har det ene 
og byboerne i Zierikzee det andet.

<I4> Fremdeles skal enhver advare sine borgere om, at enhver på 
eget ansvar sejler til Ålborg, Randers, Nykøbing og Stege.

<I5> Fremdeles har de vedtaget, at slutning og datum i det gen
brev, som stæderne beseglet skal give kongen, som fastlagt i det store 
udsoningsbrev, skal lyde og være således: »givet og skrevet i det Her
rens år 1370 på st. Mikkels, den hellige ærkeengels dag«; og de samme 
breve skal til næste st. Mortensdag foreligge i Stralsund, så at man kan 
overgive dem til kongen, forudsat at han samtidig overgiver stæderne 
sit brev, beseglet med hans store segl.

<i6> Fremdeles har stæderne i fælleskab vedtaget med dem fra Got
land, at de også skal oppebære pundtold i deres stad, som man gør i 
andre stæder, og de skal medbringe og overgive den til hansestæderne 
på den forannævnte hansedag til mikkelsdag om et år, og dermed skal 
de være fri i de andre stæder, så man ikke skal afkræve dem nogen 
pund told.

<I7> Fremdeles var der indtil dette tidspunkt ikke blevet afregnet 
for pundtolden fra Hamburg, Bremen, Dordrecht og Amsterdam.

<i8> Fremdeles har Johan Koppensson lovet på Dordrechts og Am
sterdams vegne, at de skal formane dem, som har oppebåret

3. rk. 8. bd. — 23
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pundtolden til, at de under ed aflægger fuldt regnskab for deres pund
told; og de skal sende disse penge til Lübeck, således som de andre stæ- 
der har aflagt ed om; og dermed har man givet den fornævnte Johan 
svar om de to stæders pund told.

<ig> Følger kopi af forligsbrevet mellem Danskerne og stæderne, 
som indeholder stædernes friheder i Danmark og Skåne: I Guds navn, 
amen (o.s.v. = nr. 449).

<2O> Følger kopi af det brev, i og ved hvilket to trediedele af alle af
gifter, afkastninger, oppebørsler og af alt, hvad der tilflyder borgene 
Skanør, Falsterbo, Malmø og Helsingborg, er pantsat i 15 år til stæ
derne for deres tab og udgifter, med disse ord: I Guds navn, amen. Det 
skal være vitterligt (o.s.v. = nr. 450).

<2i> Følger kopi af det godkendelsesbrev af andre fraværende råder 
og høvedsmænd i Danmarks rige, som billiger og samtykker i overens
komsterne og andet, som er dagtinget mellem søstæderne af andre hø
vedsmænd i Danmarks rige, som da var til stede, af følgende ordlyd: I 
Guds navn, amen. Vi Kristian Vendelbo (o.s.v. = nr. 453).

<22> Følger kopi af stædernes brev, givet Danskerne om den over
enskomst, der er truffet mellem dem, med tilføjelse af to andre breve 
under deres fra Stralsunds segl af denne ordlyd: I Guds navn, amen. Vi 
rådmænd fra stæderne o.s.v. = nr. 452).

<23> Følger ordlyden af det brev, der skal besegies af de Danskes 
konge angående fornævnte overenskomst, der er truffet mellem ham og 
stæderne, således som det er udtrykt i et memorialbrev derom af denne 
følgende ordlyd: I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt (o.s.v. = 
nr- 454)-

1) tidspunktet for hansedagens begyndelse. — 2) 1369 21. oktober, jf. nr. 353.

458 [1370] 30. maj. Stralsund.
Hansestædemes rådmand klager til hertug Albrecht 2. af Mecklenburg over, at 

mange købmand er blevet udplyndret af hertugens mand fra Stegeborg og Falster, 
og at borgerne fra Stralsund har mistet varer ved Helsingborg.

Original i Schwerinarkivet.

Overrækkes til herr Albrecht, hertug af Mecklenburg og greve af 
Schwerin, vor gunstige velynder1); i underdanig erindring om hans
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prøvede højsind, hans dyder og rene tænkemåde. Eders berømmelige 
herlighed skal vide, at mange købmænd, især borgere fra Stralsund, i 
denne tid er mødt op for os, medens vi har været her, og de har under 
klagemål berettet for os, at de af Eders mænd fra Stegeborg og på Fal
ster er blevet frarøvet deres varer til søs2). Endvidere har de3) fra Hel
singborg sendt os en meddelelse om, at der kom nogle folk og lå der 
med en skude og tog ind hos hertug Henriks tjenere, hvilket de kunde 
bevise med Burchhard Liitzows brev, som de havde; og herr Willeke v. 
Helpte behandlede dem venligt på hertug Henriks vegne. Så tog de der
fra og fratog Stralsundske borgere to lagener Briiggelærred og hvad de 
havde af varer. Eftersom vi ikke ved andet, end at vi har et godt forhold 
til Eder og Eders mænd, så beder vi Eder, at I sørger for, at fornævnte 
borgere og købmænd far deres varer tilbage hos Eders mænd, og at der 
af hensyn til vor tjenstvillighed ikke mere forvoldes nogen skade, og vi 
beder om et godhedsfuldt svar. Skrevet torsdagen før pinse under råd- 
mændene i Stralsunds sekret, som vi alle benytter ved dette brev.

Ved rådmændene i hansesøstæderne, der for øjeblikket er forsamlet i 
Stralsund.

i) denne sætning står på bagsiden af brevet. — 2) jf. nr. 457 § 14. — 3) befalings- 
mændene på borgen?

1370. 2. juni. Stralsund. 459
Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og de danske råder anerkender, 

at Rostock på grund af dets forhold til hertug Albrecht af Mecklenburg har ret til 
at indtage en særstilling i visse tilfælde.

Original i Lubeckarkivet.

Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle, som ser nærvæ
rende dokument eller hører det læse, at den agtværdige mand, herr 

Henning Podebusk, det fornævnte Danmarks riges høvedsmand, og alle 
det fornævnte riges råder, som var i Stralsund på vor Herres Himmel
fartsdag til forhandlinger mellem fornævnte konge og hans rige og alle 
hansestæderne og dem, som står i deres forbund og er i deres ret, på 
den berømmelige fyrste, herr Valdemar, konge af Danmark, og på hans 
fornævnte riges vegne, er blevet enig med rådmændene og staden Ro
stock om følgende: at fornævnte kong Valdemar og fornævnte herr Hen-
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ning og fornævnte rigsråd og fornævnte rådmænd og staden Rostock 
skal og vil varigt og fast overholde alle de aftaler, som er afsluttet og 
indbyrdes beseglet mellem fornævnte kong Valdemar og hans rige og de 
fornævnte stæder og dem, som står i deres forbund og er i deres ret, 
således som de breve lyder, som — med undtagelse af disse artikler, 
som står skrevet herefter — er blevet givet og beseglet af begge parter.

<i> Hvis Danmarks rige eller nogen i dette rige og herskabet i 
Mecklenburg eller nogen i dette herskab fører eller vil føre krig og orlog 
mod hinanden, så skal de fornævnte aftaler og udsoningen mellem den 
fornævnte konge af Danmark og hans rige og de fornævnte rådmænd og 
staden Rostock alligevel forblive varig og fast og stå ved magt på den 
måde, at undersåtterne og købmændene fra fornævnte rige skal nyde 
sikkerhed i Rostock, i havnen og i staden; og tilsvarende skal da 
borgerne og købmændene fra Rostock (forholde sig) inden for hele det 
fornævnte riges områder og ikke bryde de fornævnte aftaler og udsonin
gen.

<2> Men hvis den nuværende herre af Mecklenburg eller hans børn 
eller hans efterfølgere køber eller lejer skibe for deres egne penge og ved 
hjælp af dem udfører mad og mænd fra havnen i Rostock, skal de for
nævnte rådmænd og staden Rostock ikke dermed have brudt eller bryde 
denne fornævnte fred og sone.

<3> Hvis fornævnte riges mænd tilføjer de før omtalte skibe skade i 
Rostocks havn, skal freden heller ikke dermed være brudt fra det for
nævnte riges side.

<4> Hvis Rostockborgerne hjælper de fornævnte herrer af Mecklen
burg med deres væbnede magt i den fornævnte havn, skal de ikke der
med bryde freden eller udsoningen. Og hvis der i den fornævnte havn 
så tilføjes dem fra Rostock nogen skade på skibe og mænd, med hvilke 
de hjælper herrerne af Mecklenburg, skal rigets mænd ikke dermed 
have brudt nogen sone.

<5> Hvis det skulde ske, at den fornævnte konge eller fornævnte 
riges mænd med hærskjold eller i hærfærd falder ind i de fornævnte her
rer af Mecklenburgs lande og områder, så må borgerne fra Rostock, så 
godt de formår, hjælpe de fornævnte herrer inden for deres land, og de 
bryder ikke dermed den fornævnte sone. Og hvad så det fornævnte 
riges mænd til gengæld gør mod dem, skal heller ikke bryde den for
nævnte sone.
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<6> Og sker det, at rådmændene og staden Rostock vil yde deres 
føromtalte herrer af Mecklenburg hjælp hinsides havet med rejst ban
ner og væbnet folk mod den fornævnte kong Valdemar og mod det for
nævnte Danmarks rige, da skal de fire uger forinden give meddelelse 
herom i Vordingborg, og skibet med folkene ombord skal have lejde 
frem og tilbage. Dette skal de indbyrdes overholde uden argelist. Og 
herom er disse fire dokumenter skrevet, hvoraf et er overgivet til for
nævnte riges råd, et til rådet i Lübeck, et til rådet i Stralsund og et til 
rådmændene i Rostock. Givet og skrevet i Stralsund i det Herrens år 
1370 søndagen pinse.

1370. 2. juni. Stralsund. 460
Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og de danske råder anerkender, 

at Wismar på grund af dets forhold til hertug Albrecht af Mecklenburg har ret til 
at indtage en særstilling i visse tilfælde.

Original i Lübeckarkivet.

I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle, som ser dette do
kument eller hører det læse, at den agtværdige mand, herr Henning 
Podebusk, det fornævnte Danmarks riges høvedsmand, og alle det for

nævnte riges råder (o.s.v. = nr. 459 med ændring af Rostock til Wismar). 
Givet og skrevet i Stralsund i det Herrens år 1370 søndagen pinse.

1370. 5. juni. 461
Niels Klementsen, ridder, skøder sin datter Ingeborgs arv efter Jakob Nielsen, 

ridder, til fru Helene af Bjernede, enke efter herr Evert Moltke.
Original i rigsarkivet.

Niels Klementsen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg til evindelig og ret
mæssig besiddelse tilskøder nærværende brevviser, den velbyrdige og 
hæderlige frue, fru Helene af Bjernede, enke efter herr Evert Moltke, 
ridder — god ihukommelse — alt det gods, som ifølge arveret tilkom 
min elskede datter Ingeborg ved hendes moders død som arvelod efter 
Jakob Nielsen, ridder, og som samme Jakob Nielsen under erklæret
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krig havde pantsat til herr Johan Svinekule for 300 mark lybsk i med
før af et fangenskab på kong Valdemars vegne, nemlig alt hendes gods i 
Hegnede, alt hendes gods i Assendrup, alt hendes gods i Skensved og 
alt hendes gods i Dalby i Ramsø herred, med agre, enge, skove, græs
gange, fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget inden 
for fire markeskeL Jeg forpligter mig eller mine arvinger til at hjemle 
nævnte fru Helene eller hendes arvinger fornævnte gods frit for krav fra 
hvem som helst, og jeg erkender med dette brev, at jeg fuldt ud har 
oppebåret passende betaling af fornævnte fru Helene for foromtalte 
gods. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de 
gode mænd herr Oluf Bjørnsen, ridder, Albert Moltke, Jens Troelsen, 
landsdommer i Sjælland, Jakob Nielsen, Sune Jakobsen og Bo Torben- 
sen, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1370 ons
dagen efter pinse.

462 1370. 6. juni. Montefiascone.
Pave Urban 5. stadfæster kapitlet i Slesvigs valg af Jens Wannekesen til provst 

sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

I ^il vor kære søn Jens Wannekesen, provst ved Slesvig kirke, hilsen 
-L o.s.v.

Din retskaffenheds og Dine dyders rosværdige fortjenester, for hvilke 
Du anbefales til os ved troværdigt vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte 
Din person med apostolisk gunst. I Din ansøgning til os udtales, at da i 
sin tid provstiet ved Slesvig kirke, som er en større dignitet i denne 
kirke og sædvanligvis besættes ved valg, og som fordum Arnold v. 
Haren, samme kirkes provst, sad inde med i sin levetid, blev ledigt ved 
samme Arnolds død, han, som døde uden for den romerske kurie, sam
menkaldte vore kære sønner, samme kirkes kapitel, hvem valget af 
samme kirkes provst ifølge gammel, anerkendt og hidtil overholdt sæd
vane tilkommer, alle, som burde, vilde og uden vanskelighed kunde 
være til stede, hvorefter de, som skik er, samledes på den for valget fast
satte dag for at foretage valget af samme kirkes fremtidige provst og 
enstemmigt valgte Dig, kannik ved nævnte kirke, til samme kirkes 
provst, og Du samtykkede i det stedfundne valg af Dig og opnåede, at
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vore kære sønner Jakob Ebbesen og Otto Jensen, kanniker i Slesvig og ka
pitlets stedfortrædere i åndelige anliggender, da samme kapitel havde 
givet særlig bemyndigelse hertil, idet nævnte Slesvig kirke da var uden 
hyrde, med biskoppelig myndighed stadfæstede dette valg, som vilde 
have haft kanonisk gyldighed, om ikke de apostoliske reservationer 
havde været til hinder herfor. Men eftersom Du, således som samme 
ansøgning tilføjer, er i tvivl om, hvorvidt nævnte provsti, den gang dette 
valg og denne stadfæstelse fandt sted, var reserveret apostolisk rådighed, 
og Du på grund heraf i fremtiden kunde udsættes for forulempelser, er 
det i betragtning af Dine ovennævnte fortjenester vort ønske at omfatte 
Dig med nådig gunst, hvorfor vi bøjer os for Dine bønner og, skønt Du 
besidder et kanonikat og en præbende ved samme kirke foruden sogne
kirken i Broager i Slesvig stift, hvilken sognekirkes frugter, indkomster 
og indtægter, efter hvad Du forsikrer, ikke overskrider en årlig værdi af 
tres floriner, tilstår Dig med apostolisk myndighed, at fornævnte valg 
og stadfæstelsen, selv om der er knyttet sjælesorg til dette provsti, 
samt alt hvad der er fulgt derpå, skal have gyldighed fra dags dato og 
være fast bekræftet, ganske som om det apostoliske sæde ikke havde 
foretaget nogen reservation af nævnte provsti, når blot nævnte Arnald 
ikke har stået i vor tjeneste. Det er vor vilje, at Du, så snart Du er kom
met i ukæret besiddelse af nævnte provsti, således som Du også af egen 
drift har erklæret Dig villig til, fuldt ud skal afstå sognekirken, som Du 
som ovenfor nævnt sidder inde med, og som vi erklærer for ledig heref
ter. Intet menneske må bryde dette vort viljes — og tilståelsesbrev eller 
i ubesindigt vovemod handle derimod. Men hvis nogen fordrister sig til 
at forsøge dette, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almæg
tiges og hans apostle St. Peters og St. Paulus’ vrede. Givet ved Monte- 
fiascone den 6. juni i vort ottende paveår.

1370. 7. juni. Hammershus. 463
Ærkebiskop Niels af Lund eftergiver alle, der besøger Lunds kirke på en række 

festdage, samt drabsmand og dem, der har ligget spædbørn ihjel, og som skænker 
gaver til kirkens vedligeholdelse og bygning, en halv karene og et halvt bodsår af 
den dem pålagte kirkebod.

Original i det svenske rigsarkiv.
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Niels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, 
til alle rettroende i Kristus, til hvem dette brev når, hilsen evinde

lig med Gud.
Da Han, der rundeligt uddeler alle goder og gengælder alle 

velgerninger, har gjort syndernes forladelse betinget af rigelige gaver og 
andre fromme gerninger, og da vi ønsker at opmuntre Kristi troende til 
i særdeleshed at øve sådanne fromme kærlighedsgerninger over for vor 
Lundekirke, som er i såre trang for midler og bygninger, eftergiver vi 
barmhjertigt med Gud alle, som fromt besøger nævnte kirke på højtids
dagene for den hellige jomfru Marias bebudelse og for hendes himmel
fart, for martyren St. Laurentius, for de hellige jomfruer Florentia og 
Eufrosyne og for martyren St. Marinus, en halv karene1) og et halvt 
bodsår hvert år af den dem pålagte kirkebod. Desuden bevilger vi alle 
drabsmænd og dem, der har ligget spædbørn ihjel, fritagelse — men 
blot for denne gang — for en halv karene og et halvt bodsår af den bod, 
der er dem pålagt for disse forseelser, hvis de kommer til stede på de 
nævnte helgeners festdage i nævnte kirke og kendeligt og rundhåndet 
skænker gaver i fromt øjemed til samme kirkes vedligeholdelse og dens 
bygning, dog under forudsætning af, at de forinden, som de er forpligtet 
til, far absolution i vor nævnte kirke. Og vi giver den, der til enhver tid 
er vor official i åndelige anliggender, fuldmagt til at tildele dem denne 
nåde. Givet på vort slot Hammershus under vort sekret i det Herrens år 
1370 fredagen efter pinse.

1) jf. DRB. III 5 nr. 152 note 1.

464 1370. 24.juni. Bohus.
Hansestæderne formulerer deres klage mod kongerne Magnus af Sverige og 

Håkon af Norge.
Afskrift i hanserecesserne.

Dette er klageartikler, som rådmænd, borgere og købmænd i søstæ- 
derne i den østlige del, nemlig i Lübeck, Hamburg, Bremen, Ro

stock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Anklam, Star-
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gård og Kiel formulerer og fremsætter mod de berømmelige fyrster, de 
herrer Magnus og hans søn Håkon, konger af Norge og Sverige, samt 
mod deres fogeder, ofFicialer og vasaller.

<i> Først, at de nævnte herrer konger i det Herrens år 1361 gennem 
deres udsendinge og gesandter, som de havde sendt til Tyskland, gjorde 
mange og indtrængende forestillinger hos de nævnte rådmænd og bor
gere, idet de bad om, foreslog og lagde dem på sinde, at de burde vær
diges at indgå et fast forbund med dem mod den stormægtige fyrste 
herr Valdemar, de Danskes konge. Fremdeles at de fornævnte stæder 
sluttelig bøjede sig for de nævnte kongers bønner og efter deres henstil
ling og for deres skyld sluttede et forbund og indgik en overenskomst 
med dem mod de Danskes nævnte konge, hvilket fast blev bekræftet ved 
breve og garantier fra begge sider, gensidigt og vekselvis. Fremdeles at 
disse fornævnte herrer konger ved det forbund lovede stæderne og 
bandt sig til, at de skulde følge dem i krigen og stille med 2000 riddere 
og bevæbnede svende sammen med skibe og andre nødvendige og hen
sigtsmæssige redskaber for at angribe de Danskes konge, hans fæller, 
følgesvende og sørøvere. Og at disse med deres hær sammen med stæ
derne skulde drage til og angribe Skåne, Gotland og Oland. Fremdeles 
at de fornævnte herrer konger ved deres udsendinge og breve anmodede 
og bad stæderne om, at de skulde vende sig mod borgen Helsingborg og 
angribe den, de vilde komme dem til hjælp så hurtigt som muligt med 
deres folk. Af den grund fremsætter de nævnte stæder klage over og 
fremfører, at det fornævnte forbund, de fornævnte breve, forhandlinger 
og løfter ikke er blevet overholdt eller opfyldt af nævnte herrer konger, 
fordi de ikke sluttede sig til stæderne, således som de havde lovet og var 
forpligtet til, selv om stæderne, der mødte fuldtalligt op der med de her
til aftalte folk, længe ventede på deres komme. Men da nævnte herrer 
konger ikke stødte til med deres hær, blev disse stæder tvunget til at 
kæmpe alene mod deres fjender; og da de ikke ene var i stand til at 
modstå dem, løb de dér ind i overordentligt store, uoprettelige og 
umådelige tab og skader, eftersom de blev slået og taget til fange af 
deres modstandere og led umådelige tab i skibe, på gods og i andre 
ting, som de mistede, og ved betaling af de aftingede løsepenge for fan
gerne og på mange andre måder. Alt dette lægger de på de nævnte her
rer kongers skuldre, hvis fravær var og er årsag til og skyld i det for
nævnte tab. Thi disse stæder var ikke gået med til denne krig og strid
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alene, hvis de ikke havde set hen til, troet og stolet på de fornævnte her
rer kongers hjælp og følgeskab.

<2_4>1) ........
<5> Fremdeles har de lovet dem, at de aldrig vilde eller skulde 

slutte forlig med de Danskes konge, medmindre han havde gjort dem 
alle ret med hensyn til forvoldte tab. Det har de dog ikke opfyldt, fordi 
de har sluttet forlig med de Danskes konge, og i modstrid med løftet i 
nævnte forbund, hvor de lovede stæderne, at de for hele deres levetid al
drig nogensinde skulde eller vilde blive fjender af fornævnte stæder eller 
nogen af dem, har de knyttet sig til ham mod stæderne.

<6> Desuden fremsætter de, at de oftnævnte herrer konger i det 
oftnævnte forbund, som blev indgået med stæderne, har lovet dem — 
og har bundet sig hertil — at hvis de skulle lide nederlag i nogen strid 
eller komme ud for en eller anden ulykke — af hvad art den kunne være 
— så de ikke formåede at underkaste sig Skåne, skulde stæderne dog 
alligevel beholde borgene Bohus og Varberg i deres værge, indtil de 
(havde faet erstatning) for alle deres udgifter og omkostninger, for tab 
og interesse, og at de herrer konger fornuftigvis og med rette skulde 
være forpligtet til at yde erstatning for fornævnte udgifter og tab, der 
var lidt og indtruffet under denne strid.

Og staden Lübecks udgiftsbeløb i den strid er 38.000 mark lybsk. 
Men stadens udgiftssum for løskøb af fanger er 11.000 mark i samme 
penge, Stralsundborgernes udgifter og fanger under eet er 70.000 mark 
stralsundsk, Rostockborgernes udgifter og fanger under eet er 80.000 
mark rostocksk, Wismarborgernes udgifter og fanger under eet er 30.000 
mark lybsk. Ikke medregnet er de andre føromtalte stæders udgifter og 
tab; og deres regnskab for tab og udgifter, som der ikke blandt de nær
værende udsendinge er kendskab til, er forbeholdt (til anden lejlighed) 
og er ikke glemt.

<7> Fremdeles fremsætter de, at disse stæder og deres borgere, tje
nere og handelsmænd under ovennævnte overenskomst, mens der var 
aftalt fred, forbund og sikkerhed, svarligen og ofte er blevet berøvet 
deres skibe, købmandsvarer, gods og andre ejendele uden for og inden 
for nævnte herrer kongers havne, lande, borge og jurisdiktioner, er 
blevet tagne til fange, tvangsbeskattet og ilde behandlet imod ret og for
nuft, mod overenskomst og mod de fornævnte kongers breve og løfter,
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således som de har ladet optegne de tab, der på den måde er påført 
dem, som følger:

<i> Først, at Torkil Barun i det Herrens år 1363 i havnen Gethe- 
kær har taget et skib tilhørende Arnold den unge; summen af det tagne 
gods beløber sig til 1083 mark og 6 skilling i lybske penninge.

<2> Fremdeles tog samme Torkil år (13)64 om vinteren i Gethekær 
et skib tilhørende Grawetop, og summen af det bortførte gods er 731 
1/2 mark i lybske penninge.

<3> Fremdeles tog herr Narve, da høvedsmand på Bohus, i året 
(13)66 på apostlen Jakobs dag i Marstrand gods til en sum af 1552 
mark i lybske penninge fra Nicolaus Drivots skib.

<4> Fremdeles tog den herre kongen af Norges vasaller i året 
(13)65 et skib tilhørende Engelke. Summen af det derfra tagne gods 
er 806 1/2 mark i lybske penninge.

<5> Fremdeles tog Absalon Kjeldsen og herr Peter Porse i året 
1366 om vinteren i Skardeholm nær Refsund et skib tilhørende Ti- 
deke Witte. Summen af godset i det skib er 432 mark og 10 skilling i 
lybske penninge.

<6> Fremdeles tog herr Narve, herr Peter Fleming og Absalon 
Kjeldsen og deres medskyldige samme år (13)66 dagen før St. Jakobs 
dag i Marstrand et skib, der sejlede fra Ålborg til Bergen. Summen af 
det derfra tagne gods er 200 mark minus 4 mark i lybske penninge.

<7—9>.........2)-
<io> Endvidere i det Herrens år 1365 fratog Godskalk Skarpenberg 

borgerne i Stralsund 14 læster sild i Kalvsund i Boldewin Blavots skib.
<II> .............2)-

<I2> Fremdeles på den tid, da kongen af Norge var i København, 
tog han et skib tilhørende Mosseke fra Stralsund, som han dog gav til
bage sammen med godset undtage 25 pund safran, der tilhørte Jakob 
Grudener, borger i Stralsund, til en værdi af 45 mark i stralsundsk mønt.

<I3> Der er også adskillige andre borgere og købmænd fra Lubeck, 
Stralsund, Rostock, Wismar og fra andre omtalte stæder, hvem der 
under fornævnte overenskomst er påført såre mange tab af den herre 
konge af Norge og hans mænd. Beregningen heraf er dog ikke blevet spe
cificeret på grund af deres fraværelse, men vi vil ikke lade dem være 
glemt.
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i) 2—4 handler om pantsættelsen af Bohus med Marstrand og Borgholm med 
Oland samt om overgreb mod stædernes rettigheder i Sverige og Norge. — 2) artikel 
7—g og artikel 11 drejer sig om yderligere overgreb i norske havne.

465 [1370. Omkr. 24. juni]1)

Kong Håkon 6 af Norge fremsætter sit svar (exceptio) på hansestædernes 
klager.

Afskrift i hanserecesseme.

I herrer rådmænd fra stæderne. Det, som nedenfor formuleres, er 
vort svar på de artikler, der er fremsat og foreholdt os af Eder.

<i> For det første, at da vor kære herre og fader kong Magnus for
stod, at kongen af Danmark havde krænket stæderne, sendte han sine 
udsendinge og gesandter til Tyskland for at slutte aftale og forhandle 
med fyrster og landsherrer og ligeledes med stæderne om at opnå hjælp 
mod kongen af Danmark, som da havde underkastet sig landet Skåne; 
og han gav sine udsendinge og gesandter i opdrag, at de skulde for
handle på en sådan måde med søstæderne, at disse stæder vilde gå i for
bund og slutte overenskomst med denne vor herre og fader og ligeledes 
med os mod denne konge, dog på den udtrykkelige betingelse, at stæ
derne skulde yde ham og os hjælp mod kongen, og vor herre og fader og 
vi skulde efter evne yde disse stæder den bedst mulige hjælp.

<2> Men til det, som stæderne har fremført i deres brev om overgi
velsen af borgene Bohus og Varberg til dem, svarer vi således: At denne 
vor herre og fader overlod sine udsendinge og gesandter, som da drog i 
hans sendefærd, alle artikler og punkter skriftligt; ud over disse kunde 
de på ingen måde forpligte ham eller hans rige, således som vi noksom 
efter sted og lejlighed er villig til at føre bevis for, nemlig at der i nær
værelse af vor herre og fader og hele riget Sveriges råd blev bestemt — 
førend de drog af sted — at de ikke skulde gå ind på nogen forpligtelse 
om at stille borge eller lande i pant eller som sikkerhed, at de ikke 
havde fuldmagt til at gå videre, og at vor herre og fader i tillid til ærlig
hed og troskab overlod disse sine udsendinge og gesandter sine besegle
de membraner, desværre også beseglet med vort segl, fordi vi da var 
uerfaren og ikke havde nået de modne år; dette skete, som vi ovenfor 
har sagt, med det slutmål for øje, at når de kunde træffe en ordning,
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forhandle sig til eller udvirke hos fyrster og landherrer og også hos 
stæderne en aftale om gensidig kærlighed, venskab og hjælpeydelse, 
skulde de forene vor herre fader og også os i et forbund med disse fyr
ster og landsherrer og ligeledes med stæderne mod kongen af Danmark; 
og de skulde lade disse membraner i denne sag udfylde i diplomform og 
på ingen måde under en eller anden form eller betingelse give dem fra 
sig. Men nu viser det sig, at de gav disse membraner fra sig, opsat og 
formuleret efter deres vilje, og de har givet dem (stæderne) i hænde, 
men stædernes breve2) deponerede og forvarede de, så at vi ikke har set 
dem før nu. Af dette fremgår, at de snarere indlod sig i disse forhand
linger til vor faders og vor skade end til fordel eller gavn.

<3> Fremdeles angående de tab, som stæderne har lidt i krigen, 
svarer vi lige som før: at alt, hvad de har forhandlet ud over den dem 
givne fuldmagt, var sket efter deres egen plan for at volde vor fader 
skade og udsætte ham for had.

<4> Fremdeles angående det, at vi ikke stødte til stæderne ved Hel
singborg, svarer vi således: at vi ventede på deres komme og på hjælp 
fra dem, som førte disse forhandlinger; og da vi forstod, at de nærmede 
sig, drog vi med den magt, vi havde, mod Halmstad, hvor stædernes 
udsendinge traf os og fortalte, at krigen var sluttet med våbentilstand. 
Og kongen af Danmarks søn, som da var der, vilde ikke over for os be
kræfte den godtagne våbenstilstand. Og derfor sendte kongen af Dan
mark ikke længe efter sine mænd og sin hærmagt ind i landet 
Finnveden for at bygge borge der; og han underlagde sig da også 
landet.

<5> Fremdeles angående det, at de siger, at de er blevet tvangs
beskattet af vore gælkere og officialer i modstrid med de friheder, der er 
tilstået dem, er vi fuldstændigt uvidende herom; men de gælkere og 
officialer, hvem de anklager herfor, skal de udpege i deres dokumenter 
angående dette og lade os det høre.

<6> Fremdeles angående det, at vi aldrig skulde slutte overenskomst 
med eller gå på forlig med kongen af Danmark, førend der var ydet 
dem fyldest for deres tab, svarer vi som før: at det var aftalt uden vor 
viden, og at stæderne er gået ind på en våbenstilstand med ham og også 
sluttede overenskomst med ham førend vi.

<7> Fremdeles kommer til alt dette, at da stædernes udsendinge 
kom til Soderkoping til vor herre og fader og til os, lod vi, selv om det
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stod klart for os, at vore mænd i vid udstrækning havde ført disse for
handlinger mod vor faders og vor vilje og uden hans og vor viden, dog 
med det mål for øje, at alt skulde vende sig til det gode i forholdet 
mellem vor fader og herre og mellem os og disse hans mænd, borgen 
Borgholm overgive til stæderne sammen med landet Oland, dog på den 
betingelse, at der derfra skulde vises os og vore venskab, og at vore 
mænd og tjenere skulde nyde deres gods. Men da de havde faet den 
borg, fordrev de vore mænd og tjenere fra den, således som vi vil bevise 
med vidnesbyrd og klare dokumenter herom. Fremdeles at sønnen af 
mecklenburgeren gav vore mænds og tjeneres gods og besiddelser på 
Oland til sine tjenere, idet vore i medfør af deres løfte3) blev fjernet fra 
og berøvet deres gods. Fremdeles beskærmedes vore fjender og deres 
gods på nævnte borg. Fremdeles dengang da kongen af Danmarks hær
magt belejrede Kalmar og os i den, kom høvedsmanden på Borgholm 
Frederik Suderland sammestedshen under vort og kongen af Danmarks 
høvedsmænds lejde; da han kom til os, forsikrede han i vor nærværelse, 
at hertugen af Sachsen havde bedt om den ovennævnte borg af ham; 
hvis han ikke godvilligt vilde overgive ham den, vilde han i så fald for
skaffe sig den med magt, og derfor vilde han først forhandle med os, 
førend han overgav omtalte borg til nogen andens hånd; og på den 
måde førte vi forhandling med ham, som vi mundtligt vil uddybe 
nærmere.

<8> Fremdeles, I herrer rådmænd, svarer vi således angående det 
gods, som Godskalk Skarpenberg, herr Porse og Absalon Kjeldsen eller 
Torkil Barun har frataget Eders medborgere eller hanseborgerne: Vi 
har ikke haft nogen magt over borgene Bohus, Elfsborg og Varberg, som 
disse på det tidspunkt havde i hænde, ej heller tog disse noget hensyn 
til vore påbud, således som vi ligeledes klart vil påvise, nemlig at vi 
ikke kunde fa borgen Bohus igen, førend vi overgav borgen Varberg i 
stedet, ja, Godskalk Skarpenberg plyndrede fra borgen Bohus endog 
både os og andre og brændte vore områder, hvilket vi også gerne så vidt 
muligt vil have drejet og vendt mod ham. Borgen Elfsborg kunde heller 
ikke komme tilbage i vor magt, førend vi fuldt ud havde indløst den 
med vore penge. I Torkils tid kunde vi ligeledes ikke fa adgang til bor
gen Varberg, undtagen når det passede i Torkils kram; og til tider, når 
det passede ham, jog han os og vore ud af borgen. Og eftersom disse 
borge ikke var på vore hænder, synes det ikke os, at vi skal svare for
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det, som skete ud fra dem, især da vi har haft tab og ikke vinding 
af dem.

<9> Fremdeles angående det skib, som herr Narve tog i Marstrand, 
og som tilhørte Nicolaus Drivot, svarer vi således: Vore høvedsmænd 
gengav skipperen skibet, fordi han var fra Lübeck, men eftersom det 
var lastet i staden Wismar i hertugen af Mecklenburgs herredømme, 
han, som var sammen med sine mænd er vor fjende, lod vi godset i dem 
beslaglægge; men hvis andre fra Lübeck kan bevise, at noget af det gods 
tilhørte deres medborgere, da vil vi gerne angående det gøre for dem, 
hvad der er retfærdigt, således at der ydes os retfærdighed til gengæld.

<io> Fremdeles angående det skib, som herr Narve og herr Peter 
Fleming tog i Marstrand, og som kom fra Ålborg, måtte vi gøre kongen 
af Danmark fyldest, fordi han dagtingede for dem og værnede dem som 
sine borgere og undersåtter.

<ii—i3> ........ 4)
<I4> Fremdeles angående den safran, som de siger, at de har mistet 

i Øresund, har vi ikke beskæftiget os med det, men vi har nok hørt, at 
der tyvagtigt blev taget safran der, og at de, som vi har hørt, vil fa en 
del tilbage.

i) jf. nr. 464. — 2) jf. DRB. III 6 nr. 81—82. — 3) d.v.s. aflagt mandsed. 
— 4) de udeladte artikler vedrører norske og svenske mellemværender.

[1370. Omkr. 24. juni] 466
Hansestædernes replik til kong Håkon 6. af Norges gensvar (exceptio).

Afskrift i hanserecesseme.

Angående de svar der af Eder, berømmelige fyrste herr Håkon, konge 
l af Sverige og Norge, er fremført på vore artikler, fremsætter vi råd- 
mænd i stæderne dette som replik:

<i> Først angående det, som I skriver, at I på grund af de overgreb, 
der i sin tid blev tilføjet stæderne af kongen af Danmark, havde sendt 
Eders udsendinge til Tyskland for at forhandle med dem, om de vilde 
slutte forbund med Eders herr fader og med Eder mod de Danskes kon
ge o.s.v., replicerer vi således: Udsendingene kom til stæderne medbrin
gende akkreditivbrev, som var beseglet med segl tilhørende Eders riger, 
og indeholdt den realitet, at Eders fader og I og Eders riger urokkeligt
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vilde overholde alt og hvert, hvad de dagtingede om med stæderne eller 
indgik på; og angående alt dette gav I dem i Eders nævnte brev Eders 
uindskrænkede fuldmagt, som om I personligt måtte være til stede, 
således som vi vil bevise og godtgøre dette med samme Eders brev, så 
ofte som og når vi bliver opfordret dertil. Derfor blev der i anledning af 
dette og i overensstemmelse med hint brev forhandlet sådan på Eders 
faders, Eders egne og Eders riges vegne, at vi skulde slå os sammen 
med Eder mod kongen af Danmark og på grund af den Eder og os til
føjede uret indgå et forbund. Idet vi derfor ikke uberettiget nærede 
tillid til Eders nævnte brev og Eders nævnte udsendinges forhandlinger 
og tilsagn, indgik vi en klar overenskomst med Eder mod de Danskes 
konge på grundlag af de forhandlinger, der artikel for artikel er inde
holdt i Eders brev. Vi efterkom altså disse forhandlinger og kom til far
vandet Øresund med det for os fastlagte antal krigsfolk1), ud over 
hvilke vi endda førte godt 1000 væbnede mænd i marken, og vi skulde 
have været stærke nok til at belejre borgen København. Men da I ved 
Eders udsendinge og breve havde ladet os anmode om, at vi skulde 
vende os mod Helsingborg, handlede vi efter Eders opfordring og lagde 
os foran Helsingborg og ventede næsten 12 uger under store udgifter på 
Eders komme; og fordi I ikke kom, løb vi ind i den modgang, som vi 
tidligere har omtalt, eftersom vi ikke var stærke nok i alle henseender til 
at gennemføre en belejring til lands og til at forsvare os til vands.

<2-4> . . . ?)

<5> Fremdeles dette: At Eders udsendinge ikke tilstrækkeligt omgå
ende sluttede sig til Eder, kan ikke undskylde Eder i dette, at I ikke 
kom til os ved Helsingborg. Thi vi ventede længe på Eder, og selv om 
de aldrig sluttede sig til Eder, havde I alligevel skullet komme til stede 
med Eders andre mænd, således som I havde tilbudt og lovet os. Men 
eftersom I slet ikke gjorde det, var I årsag til de tab, der påførtes os. 
Men at kongens søn ikke vilde beedige våbenstilstanden med Eder, og 
at han undertvang Finnveden, var, som det synes os, Eders egen skyld 
og forseelse.

<6> Fremdeles, at I i Eders sjette svar beder om at fa dokumenter 
vedrørende den uret og tvangsbeskatning, der er påført vore af Eders 
mænd, vil de overrække Eder notater og optegnelser herom.

<7> Mod det syvende, hvor I siger, at disse artikler er blevet for
handlet uden Eders viden, indvender vi som tidligere, at disse blev for-
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handlet af Eders råder, der havde Eders fuldmagt, hvorfor I med rette, 
som det synes, skal opfylde dem. Men angående dette, at I siger, at 
stæderne indgik et forbund og en våbenstilstand med de Danskes 
konge, førend I gjorde det, svarer vi på den måde: At vi ingen overens
komst havde indgået med ham. Men eftersom stæderne i medfør af 
Eders fravær af deres fjender blev slagne, fangne og frarøvet deres 
skibe, gods og ejendele og i den grad svækket, at de ikke kunde gøre 
yderligere modstand, fordi kongen af Danmark lå i farvandet Øresund 
med en såre stor og talrig styrke, således at hverken fødevarer eller 
mænd kunde tilføres dem til undsætning, og eftersom de ikke uden fare 
på livet kunde trække sig tilbage, var det nødvendigt, at de — omend 
ugerne — indgik våbenstilstand med kongen, under hvilken de dog 
holdt fast ved forhandlingerne med Eder og Eders, således som de straks 
efter underrettede Eder om ved deres udsendinge. Hvis I ikke har be
kræftet den våbenstilstand med kongen, var dette ikke vor skyld, da vi 
havde gjort alt og hvert, hvad vi helt og fuldt skulde og kunde gøre.

<8> .........2)
<9> løvrigt forekommer det os, at den af Eder fremsatte undskyld

ning vedrørende tilbagegivelse af det gods, der blev frataget vore af 
Godskalk Skarpenberg, herr Porse, Absalon Kjeldsen og Torkil Barun, 
er mindre fyldestgørende, dels fordi de var Eders mænd og vasaller, 
dels fordi I havde indsat dem som høvedsmænd på Eders borge og i 
Eders lande; og selv om de skulde have været ulydige mod Eder, burde 
I dog, eftersom de borge, de vogtede, var Eders og stod under Eders 
ansvar, tage hensyn til, hvem I indsatte som høvedsmand på Eders 
borge, da det gods er blevet røvet uden for og i Eders jurisdiktionsom
råder, mens der herskede fred og tilsikret lejde.

<io> På de andre tilbageværende artikler vil vi svare mundtligt.
Ifølge det fornævnte beder vi altså Eder, herre, så indtrængende som 

muligt, at I sørger for at udlevere alt det fornævnte gods og andet, der 
under fred og venskabelige forhold er frataget os og vore af Eder og 
Eders i Eders områder, sammen med erstatning for de tab og udgifter, 
vi har påtaget og sat os i for Eders skyld under den forrige strid mod de 
Danskes konge, og med godtgørelse for udgifter og tab i anledning af 
borgen Borgholm; og som I således viser os en rimelig billighed i 
dette og i andet, som I er forpligtet til, således kan vi under sådanne 
omstændigheder både opnå Eders nåde og skabe venskabets gensidige

3. rk. 8. bd. — 24
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kærlighed, og det tidligere påbegyndte forbund kan afsluttes med et 
endeligt og fuldkomment forbund. Og vi fra Lübeck beder særskilt om, 
at I uden længere tøven betaler de 2000 mark lybske penninge minus 36 
skilling, som vi i år (13)62 lånte Eder til Eders brug til køb af forskel
lige fødevarer, og som blev skaffet Eder og Eders mænd gennem herr 
Herman v. Vitzen, og at I skal beflitte Eder på at give os de penge til
bage, som vi med henblik på Eder har udredet til udrustning af fem 
skibe, der blev stillet til rådighed for de herrer grever af Holsten, såle
des som Eders åbne brev — hvoraf vi havde tilbudt Eder en transsumpt 
— der blev givet os derom, klart beviser I skal.

1) jf. DRB. III 6 nr. 81. — 2) §§ 2—4 og 8 handler ikke umiddelbart om danske 
forhold men om pantsætningen af og forholdene på Borgholm og på Öland.

467 [1370. Omkr. 24. juni]
Kong Håkon 6. af Norges duplik til hansestædemes replik.
Afskrift i hanserecesseme.

A rtikler og klagepunkter, som vi kong Håkon på vore rigers, nemlig 
XX Norges og Sveriges vegne rejser mod søstæderne:

<1—13>.........*)
<I4> Fremdeles, at de vendiske stæder indgik våbenstilstand med 

kongen af Danmark og lukkede vor fader og os og vore lande ude; og 
som følge heraf byggede kongen befæstninger i Finnveden og erobrede 
en stor del af vore lande, således at vi som følge heraf led tab på over 
30.000 mark lødigt.

<15—18> .........*)
<ig> Fremdeles sendte stæderne deres udsendinge herr Johan 

Fleming, herr Arnold Kropelin, herr Johan v. Tweten og Fikke Skar- 
penberg til vor herre og fader og til os, og de fremsatte på stædernes 
vegne over for denne vor herre og fader og over for os, at de fra Kam
pen og også adskillige andre af stæderne ved den vestlige del af havet 
havde lovet stæderne, at de sammen med dem skulde forblive ved ind
gangen til Øresund til værn og bistand for stædernes skibe, som de 
havde ladet ligge der for at sikre freden for de sejlende, indtil der var 
tilgået dem hjælp fra Tyskland, og at de fra Kampen og flere andre af
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disse stæder trak, mens dette løfte stod ved magt, deres flåde tilbage fra 
de ovennævnte skibe2) og førte hemmelige forhandlinger med kongen af 
Danmark. Og som følge heraf led stæderne tab, og af den grund lod de 
ved deres udsendinge anråbe vor herre og fader og os om hjælp, fordi 
disse tab måtte mishage os, og derfor trådte vi ind i krigen mod dem fra 
Kampen og mod adskillige stæder ved det vestlige hav...........

<20—4i> ........ x)

i) de udeladte artikler vedrører norske og svenske forhold. — 2) jf. DRB. III 6 nr. 
185.

1370. 26. juni. 468
Testamente af Lambert Boyking, kaldet Reygher, borger i Lübeck.
Registratur i Lübeck.

1370 26. juni onsdag efter St. Hans dag. — Testamente; udstedt af 
Lambert Boyking, kaldet Reygher. — Vidner: Dankvard v. See, Johan 
Lange, rådsherrer. — Eksekutorer: Wenemar Berkhof, Henrik Westhof, 
testators svoger, Peter v. Boken, Radike Swarte, Gerike Koesveld. — 
Indhold:..........En vis Jens Gerikesen i Kalundborg (Calinchborch) påstår,
at testator skylder ham 30 mark lybsk. Testator forsikrer ved Gud og ved 
sin sjæls salighed, at dette ikke er sandt. Tilbagekaldelsesforbehold.

1370. 27. juni. Kallies. 469
Kong Valdemar 4. Atter dag beder borgmestre og rådmand i de vendiske, preus

siske, livlandske og nederlandske stader om et andet lejdebrev end det, han har 
modtaget gennem Ertmar v. Herike.

Original i Lubeckarkivet.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters 
Konge.

Det skal være vitterligt for Eder, ærværdige mænd, borgmestre og 
rådmænd i hansestæderne i Venden, Preussen, Livland og ved 
Zuidersee, at Ertmar v. Herike har bragt os Eders lejdebrev, således 
som I har tilstillet os det, og som vi ikke rigtigt kan fatte. Derfor be
gærer vi, at I må have vilje til at sende os et simpelt almindeligt lejde-
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brev, som sædvane er i slige tilfælde. Fremdeles beder vi om, at I tror 
på, hvad Ertmar siger til Eder på vore vegne i denne tid. Til vidnes
byrd om dette har vi trykt vort segl bag på dette brev, som er givet i 
Kallies i det Herrens år 1370 den nærmeste torsdag efter Johannes 
døberens dag.

470 1370. l.juli. Bohus.
Kong Håkon 6. af Norge og Sverige slutter med det norske rigsråds samtykke 

våbenstilstand med hansestædeme indtil 1375 24. juni, således at hanseaterne i 
denne tid skal nyde deres handelsrettigheder i Norge.

Original i Lübeckarkivet.

471 1370. 11. juli. MonteHascone.
Bemardus, kardinalpresbyter af Basilica SS. Apostoli, pålægger alle abbeder, 

priorer, provster, dekaner, ærkedegne, skolemestre, skatmestre, kantorer og øvrige 
kanniker samt sognepræster, evige vikarer, klerke og offentlige notarer i stædeme og 
stifterne Kammin, Schwerin, Lübeck og Roskilde og iøvrigt overalt at tilstille 
den romerske kurie alle dokumenter, der vedrører de løbende strid mellem ærkebispen 
og kapitlet i Gnesen på den ene side og bispen og kapitlet i Kammin på den anden 
om denne kirkes frihed og stilling i det hele taget, da Kamminkirkens befuldmæg
tigede magister Henrik Werners under sagens behandling har klaget over, at visse 
dommere, officialer og offentlige notarer har tilbageholdt aktstykker og dokumenter, 
som har betydning for klarlæggelse af sagforholdet.

Original i Greifswald.

472 1370. 15.juli. Montefiascone.
Pave Urban 5. pålægger officialen i Orleans at overdrage Reynaldus de Culen- 

borg det kanonikat, den præbende og provstiet ved kirken i Bremen, som var ledige 
ved Henriks udnævnelse til biskop af Slesvig.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I 1 il vor elskede søn officialen i Orléans hilsen og apostolisk 
-L velsignelse.
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Vi anser det for sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde viser 
sig nådigt over for dem, hvem egne dyder og fortjenester rosværdigt 
anbefaler dertil. Da derfor det kanonikat og den præbende og provstiet 
ved kirken i Bremen, som vor ærværdige broder biskop Henrik af Sles
vig sad inde med på det tidspunkt, da vi forfremmede ham til kirken i 
Slesvig, der da var ledig, ved denne forfremmelse og ved den indviel
sens nådegave, der på vor befaling blev meddelt samme Henrik ved det 
apostoliske sæde, er blevet ledige ved dette sæde for tiden vides at være 
ledige....... , og da vi ønsker at omfatte vor elskede søn Reynaldus de 
Culenborg, kannik ved kirken i Utrecht, baccalaureus i lovkyndighed, 
...... med nådig gunst, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, 

at Du ....... med vor myndighed skal overdrage og oplade samme 
Reynaldus fornævnte kanonikat, præbende og provsti .......med fuld 
kanonisk ret og al ret og tilbehør....... Givet i Montefiascone den 15. 
juli i vort ottende pontifikatsår.

1370. 25. juli. 473
Ove Skål, våbner, pantsætter alt sit gods i Vejlby til væbneren Gumme Nielsen 

for 12 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

Ove Skål, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg erkender, at jeg og mine 
arvinger i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser, den 
hæderlige væbner Gumme Nielsen og hans rette arvinger for 12 mark 
lødigt sølv i penninge, gode og gængse, hvorfor jeg med dette brev pant
sætter ham alt mit gods i Vejlby sogn med enge, agre, fiskevande, 
vådt og tørt, intet undtaget, fremdeles med alle rettigheder, al nytte og 
alle fordele, at råde frit over til eget brug, hvilket gods jeg eller mine 
sande arvinger på lovlig vis kan indløse fra samme Gumme eller hans 
arvinger til førstkommende St. Andreas’ dag, idet den betingelse dog er 
aftalt mellem os, at i hvilket år jeg end vil indløse nævnte gods, skal 
samme Gumme ud over fornævnte beløb oppebære halvdelen af det 
pågældende års afgifter; og alt, hvad fornævnte Gumme oppebærer af 
samme gods, skal ikke fradrages i gældens hovedstol. Yderligere forplig-
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ter jeg mig og mine arvinger fast og bestemt på enhver måde at frigøre 
og hjemle ham og hans rette arvinger nævnte gods for krav fra hvem 
som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev i 
det Herrens år 1370 på apostelen Jakobs dag.

474 1370. 27. juli. Prag.
Kejser Karl 4. af Tyskland bemyndiger markgreverne Frederik, Balthasar og 

Wilhelm af Meissen, hertug Bugislav af Stettin og grev Adolf 7. af Holsten til at 
stævne kong Valdemar 4. Atterdags oprørske undersåtter og domfælde dem samt lyse 
dem i det romerske riges akt.

Original i rigsarkivet.

Vi Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider rigets øger og 
konge i Böhmen, formelder vor nåde og ønsket om alt godt til de 
højbårne markgrever i Meissen Frederik, Balthasar og Wilhelm, vore 

kære onkler, og Bugislav, hertug i Stettin, vor kære svoger, og Adolf, 
greve i Holsten, vore og det hellige riges fyrster og tro 
mænd.

Den berømmelige kong Valdemar af Danmark, vor kære broder, har 
forebragt os, at adskillige mænd inden for og uden for kongeriget Dan
mark, som er bosiddende og har bopæl i stæder, på slotte, i landsbyer 
og i landområder i samme kongerige, og som har hyldet, lovet og aflagt 
ed til ham som hans rette lensmænd, ikke vil være ham lydige og under
danige med det til følge, at de er blevet troløse, æreløse og menedige 
over for ham, deres rette af naturen givne herre. Altså tager vi denne 
store uret, som er vederfaret vor fornævnte kære broder ifølge det, han 
har forebragt os, til efterretning og ret orientering for os og har til 
hensigt og vilje at tage hensyn til hans nødssituation; af den grund giver 
vi med velberåd hu, med ret viden og af kejserlig magtfuldkommenhed 
Eder alle eller enhver særskilt uindskrænket fuldmagt i alle den for
nævnte konges, vor kære broders sager på den måde, at I alle tilsam
men eller en, to eller tre af Eder, som bliver anmodet herom af den 
fornævnte konge eller af hans prokuratorer og befuldmægtigede, som han 
måtte overdrage det til, at stævne de fornævnte utro, ulydige og slette 
mennesker for Eder, at påhøre klage og svar, at afsige kendelse og dom 
herom og afgøre sagerne efter det hellige riges ret og skik og at lyse og
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indskrive de samme mennesker, alle og enhver, i vor og det hellige riges 
akt, hvis deres ulydighed og ondskab gør det påkrævet. Og vi tildeler 
Eder alle og enhver især, som er inddraget i dette, udtrykkelig al den 
myndighed, som måtte udkræves i fornævnte sager efter det hellige 
romerske riges ret, ære og skik. Og navnlig er det vor vilje og agt, at 
alle og enhver af Eders domme skal have fuld gyldighed, således at ingen 
appel til os, vore efterkommere, konger eller kejsere, af hvad art den 
måtte være eller i hvilke ord den skulde være affattet, på nogen måde 
skal have gyldighed eller kraft. Med vidnesbyrd i dette brev, som er 
beseglet med vort kejserlige segl og givet i Prag i det Herrens år 1370 
nærmeste lørdag efter St. Jakobs, den hellige apostels dag i det 25. af 
vort romerske, i det 24. af vort bohmiske og i det 16. år af vort 
kejserdømme.

1370. 27. juli. Prag. 475
Kejser Karl 4. af Tyskland beder alle fyrster og indbyggere i sit rige om at yde 

kong Valdemar 4. Atterdag og hans følge frit lejde, så ofte denne ønsker at rejse til 
°g fra ham.

Original i Rostockarkivet.

Vi Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider rigets øger og 
konge af Böhmen, formelder vor nåde og ønsket om alt godt til alle 
vore tro fyrster, grever, friherrer, ministerialer, riddere, væbnere, 

dommere, rådmestre1), borgmestre, rådmænd, borgere og til 
samfundene i alle landsdele, stæder og af enhver art, som ligger inden 
for vort og det hellige riges område.

Kære tro undersåtter. Da vi i et sådant broderligt venskab, som er 
uden grænser, har den berømmelige kong Valdemar af Danmark, vor 
kære broder, i tankerne, at vi i broderlig troskab gerne ser hans og alle 
hans mænds bedste, så byder vi indtrængende og bestemt Eder alle og 
enhver af Eder særskilt ved vor og det hellige riges nåde, at I, så ofte I 
bliver anmodet derom, på Eders ære og uden svigeriske bagtanker vil og 
skal ære, hædre, gelejde, fremme, sikre og beskærme samme konge, vor 
kære broder, og alle hans mænd, deres liv og gods, således som det i 
ære og med rette tilkommer hans kongelige værdighed og ære, og det så 
ofte vor fornævnte broder med sine mænd vil komme til eller rejse fra



Nr. 476 31. juli 1370 376

os. Med vidnesbyrd i dette brev, som er beseglet med vort kejserlige 
segl og givet i Prag i det Herrens år 1370 nærmeste lørdag efter St. 
Jakob, den hellige apostels dag i det 25. af vort romerske, i det 24. af 
vort bohmiske og i det 16. af vort kejserdømme.

1) i visse byer synonym for borgmestre.

476 1370. 31. juli.
Erik Karlsson, ridder, lover at overholde alt, hvad der blev aftalt i Stralsund 

mellem Giso v. Helpte, væbner, og herr Gregor Swerting, rådmand i Stralsund og 
høvedsmand på borgen Helsingborg.

Original i Lubeckarkivet.

Jeg Erik Karlsson, ridder, ønsker, at det skal være vitterligt for alle, 
der ser dette brev, eller hører det læse, og jeg erklærer offentligt med 

dette brev, at jeg vil anerkende og godkende alle de aftaler, som for 
nylig er truffet i staden Stralsund under forhandlingerne mellem herr 
Giso v. Helpte, væbner, og herr Gregor Swerting, rådmand i Stralsund 
og høvedsmand på borgen Helsingborg, angående samme borg Helsing
borg. Jeg lover, at jeg på min tro uden nogen som helst svig eller indsi
gelse fast, ukrænkeligt og ubrydeligt vil overholde dette med alle vilkår 
og på alle punkter, således som det er aftalt. Til vidnedsbyrd herom har 
jeg med velberåd hu ladet mit segl hænge under dette brev. Givet i det 
Herrens år 1370, dagen før St. Peter i lænker.

477 1370. 2. august. Hammershus.
Ærkebiskop Niels af Lund tilstår kannikeme og de øvrige, der besidder benefi

cier ved kirken i Lund, at deres husstande skal svare dem i alle sager og forseelser, 
og at hans fogeder — specielt i Ljunits og Herrestads herreder — ikke må besvære 
dem med at kræve tjenesteydelser, beder eller tynger.

Afskrift i Lundebogen.

Niels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, 
til alle, som ser dette brev eller hører det læse, hilsen med Gud.

Selv om vort hyrdeembede pålægger os den pligt med faderlig støtte 
at omfatte og begunstige hver enkelt, som er betroet til vor omsorg,
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giver vi dog med særlig opmærksomhed agt på befordring af dem, som 
sammen med os skal lede vor kirke i Lund, og som har præbender i 
denne. Thi vi anser det for uværdigt, hvis disse, som står over andre 
klerke i stand og værdighed og er tjenere ved en højere kirke, nemlig 
moderkirken, ikke bliver begavet med fortrinlige privilegier og ikke ud
mærkes ved gode beneficier. Da vi derfor ønsker, at de, ligesom de over
går andre i hæder, også skal have glæden af en fortrinsstilling, indrøm
mer vi dem med dette brev, at deres undergivne, — d.v.s. under de her
rer kanniker og under de andre benficierede i vor kirke i Lund — skal 
svare dem i alle forefaldende sager og forseelser, og disse undergivne, 
hvor de end befinder sig i vort område og under vort herredømme, 
tager vi under vort særlige forsvar, beskyttelse og værn og forbyder 
bestemt under vor nådes fortabelse og under straf af øjeblikkeligt ikraft- 
trædende banlysning1) alle vore nuværende eller fremtidige fogeder, og 
ganske særligt dem i Ljunits herred og Herrestads herred at fortrædige 
eller besvære disse ovennævnte undergivne ved at kræve nogen som 
helst slags tjenesteydelser, beder eller tynger af dem eller på nogen 
måde at befatte sig med de undergivne uden deres samtykke og indhen
tet godkendelse. Givet på vor borg Hammershus under vort segl i det 
Herrens år 1370 på paven og martyren St. Stefans dag.

1) jf. DRB. II 1 nr. 307 note 2.

1370. 2. august. Hammershus. 478
Ærkebiskop Niels af Lund pålægger abbeder, priorer eller deres stedfortrædere, 

kanniker og andre, der beklæder en dignitet, samt sognepræsterne i sit stift at på
minde alle, der har tilføjet hans kirke skade, plyndret dens gods, ærkebiskoppens 
hovedgård i Lund og borgen Åhus samt hærget klostre, om at erstatte de tilføjede 
tab, hvis de vil undgå bandlysning.

Afskrift på det kgl. bibliotek.

iels til de ærværdige mænd, der herrer abbeder og priorer eller 
deres stedfortrædere og til de herrer kanniker og andre, der 

beklæder en dignitet, og til de herrer sognepræster eller deres stedfor
trædere i vort stift, til hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud 
og befaling om bestemt at adlyde vore påbud.
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Eftersom højbårne og mægtige stormænd, nemlig de og de personer, 
hvis navn man andetsteds finder angivet1), og deres medskyldige på 
mangfoldig vis uden tanke på deres frelse og uden at have Gud for øje i 
dumdristig og skændig forvovenhed har tilføjet os, vor kirke, vore klerke 
og undergivne og dem, der bor på vort gods, talrige uretfærdigheder og 
skader, eftersom nogle af dem (notabene)1) har taget provst og kanni
ker ved vor kirke og andre af vore tjenere, såvel gejstlige som verdslige, 
til fange og behandlet dem på umenneskelig vis, ved under tilsikret 
fred, lovet og besvoret med brev og sikkerhedsgaranti, med vold at 
berøve os, kirken og dem genstande og ejendele, samt ved at bevirke, at 
nogle af deres folk har begået overgreb mod den hellige moderkirke, 
ikke blot mod moderkirken i Lund men også mod et stort antal sogne
kirker og klostre i vort stift, ved at bryde døre op, ved med kirkeskæn- 
derisk hånd med vold at fjerne mennesker derfra, som var flygtet dertil, 
ved at bortfjerne ting, som var deponeret i dem, ja, nogle af dem, som 
ikke nøjedes hermed, trængte endog på fjendevis ind i vor hovedresi
dens i Lund og ødelagde adskillige skønne bygninger og beslaglagde 
husets og gårdens løsøre, nogle af dem bemægtigede sig også midler, som 
vi havde anbragt der, og som stammede såvel fra gejstlige som fra 
verdslige afgifter fra landet Blekinge og andetsteds, og lagde uretmæs
sigt hånd på de frugter og afgifter, som vi havde bestemt til opfyldelse 
af vor forpligtelse mod det apostoliske kammer, og det ikke blot under 
forurettigelse af det fornævnte apostoliske kammer, men også til ikke 
ringe skade for os; andre igen har på samme måde fuldstændigt lagt 
fromme munkeklostre øde og hærget dem med ild, idet de på fjendevis 
har røvet det kvæg og de trækdyr, som var givet dem til nødvendigt un
derhold. På grund af dette og meget andet af samme art — de har for eks. 
nedbruds vor Gårdslov og lagt det hertil liggende gods øde, endvi
dere har de belejret vor borg Åhus og udplyndret og beskattet vore un
dergivne såvel i byen Åhus som i Villands herred — er der ikke tvivl om, 
at de ved selve deres handling såvel efter kanonisk ret som i kraft af 
provincialstatutterne er ifaldet bandlysning. Imødegår man ikke disse 
onde handlinger med et omgående og hensigtsmæssigt middel, da fryg
ter vi, at den rette tro i løbet afkort tid — det ske ikke — bliver omstyr
tet. Vi klager i smerte om alt dette til den almægtige Gud og til de tro
ende i Kristus; thi sandelig, vi hverken vil eller kan se yderligere til i 
ligegyldighed, når Gud og den hellige moderkirke krænkes på så grove
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måder ved slige forurettelser og tynger. Og skønt vi uden nogen som 
helst anden påmindelse kunde skride til bandlysning af dem — forbry
delserne er jo nemlig så åbenbare, at de ikke kan skjules ved nogen for
drejelse — så har vi dog i medlidenhed med dem ladet sagen udskyde 
for dog på en eller anden måde at bringe dem til en bedre indsigt om 
deres ondartethed, så de desto bedre kommer til fornuft oven på deres 
ondskab og yder erstatning og bod for sådanne forbrydelser, hvorfor vi 
trods alt pålægger og befaler Eder strengt i kraft af den hellige lydigheds
pligt og under straf af bandlysning, at I, når I bliver opfordret hertil, of
fentligt foran trinnet op til korbuen i vor kirke i Lund og på Skånes lands
ting skal give hver og en af dem første, anden og tredie formaning — på 
samme måde som vi med dette brev formaner dem — om inden seks 
uger, regnet fra den dag, på hvilken I fremsætter Eders formaning — 
hvilke seks uger vi fastsætter for dem som peremptorisk termin, gældende 
for de tre terminer2) — om at yde erstatning og bod til os og de skadelidte 
for de så talløse og store forbrydelser, forurettigelser og tab, som de har 
påført os, dersom de ønsker at undgå den bandlysning, som er udtrykt 
ovenfor. Givet på vor borg Hammershus under vort sekret i det Herrens 
år 1370 den 2. august o.s.v.

1) afskriften er rimeligvis taget efter et koncept i Lundekirkens arkiv, hvori navnene 
på de personer, der skulde bandlyses, endnu ikke var indføjet; ifølge kanonisk ret skulde 
de anføres med navns nævnelse, jf. note 2. — 2) jf. c. 9 in VIto De sententia excom- 
munications, suspensionis et interdicti V 11.

1370. 10. august. 479
Rådet i Malmø beder borgmestre og rådmand i staden Lübeck om at hjælpe 

Henrik v. Rintelns hustru Kristine, søster til Lars Hema, der døde i Rostock, til 
det gods, hun har arvet efter ham i Lübeck.

Original i Lübeckarkivet.

Rådmændene i Malmø til de hæderværdige og meget indsigtsfulde 
. mænd, vore oprigtige venner, de herrer borgmestre og rådmænd i 
staden Lübeck, hilsen med forsikring om i velvilje og med redebonhed 

at ville tjene dem troligt i alle henseender.
I skal vide, vise mænd, at Kristine, Henrik v. Rintelns hustru, vor 

medborgerinde, stedet for os har underrettet os om, at Lars Herna, 
hendes rette broder, har lukket sine øjne i staden Rostock, og at noget
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gods i Eders stad efter nævnte Lars Hernas død — salig ihukommelse 
— efter arveretten er tilfaldet denne Kristine; fremdeles bevidner vi 
med dette brev, at fornævnte Kristine er nævnte Lars’ rette søster og 
nærmeste arving til alt gods, der er efterladt efter nævnte Lars’ død, og 
at ingen er så nær til det som nævnte Kristine. Derfor beder vi Eder, 
agtværdige mænd, med indtrængende bønner om, at I vil værdiges med 
råd og dåd at befordre Odbert Witte og Henneke Witte, nærværende 
brevvisere — hvem nævnte Kristine med sin ægtefælle Henriks sam
tykke i vor nærværelse har udpeget og valgt til som sine befuldmæg
tigede at opkræve og inddrive det foromtalte gods — så dette gods, der 
er efterladt ved Lars Hernas død, ved Eders befaling fuldt og helt bliver 
udleveret til dem til nævnte Kristines rådighed, idet I kan nære fast til
lid til os og stole på, at der ikke i fremtiden, når nævnte Odbert Witte 
og Henneke Witte således har faet dette gods udleveret, skal komme 
nogen yderligere maning desangående, men I og de, der opbevarer 
samt udleverer dette gods, skal forblive fri for maninger og være 
kvitterede, idet vi vil holde Eder fuldstændigt skadesløse i fornævnte 
anliggende. Til vidnesbyrd herom er vor stads segl fæstnet på dette 
brevs bagside. Givet i det Herrens år 1370 på den glorrige martyr St. 
Laurentius’ dag.

480 1370. 12. august.

Reimar Bistiksee pantsætter alt sit gods i Vester- Vedsted sogn til Reimer Piksten 
for 40 mark lybsk.

Original i rigsarkivet.

Reimar Bistiksee til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
. Gud.

Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg og 
mine arvinger i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevviser 
Reimar Piksten og hans rette arvinger for 40 mark lybske penninge, 
gode og gængse, for hvilke 40 mark penninge jeg med dette brev pant
sætter samme Reimar Piksten og giver ham pant i alt mit rørlige og 
urørlige gods i Vedsted sogn med agre, enge, græsgange, skove, tørt og 
vådt, intet undtaget, som forhen tilhørte Reimar Piksten og blev over
ladt og oplaldt mig af den berømmelige fyrste herr Henrik, af Guds
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nåde hertug af Jylland, med alle rettigheder, nytte og friheder, således 
som jeg friest har fået det nævnte gods af samme herr Henrik, hertug af 
Jylland. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Gi
vet i det Herrens år 1370 mandagen efter martyren St. Laurentius’ dag.

481 1370. 14. august. Montefiascone. 481

Pave Urban 5 overdrager Henrik Karlsson det kanonikat og den præbende ved 
kirken i Uppsala, der blev ledige ved den tidligere indehaver Henriks udnævnelse til 
biskop af Slesvig.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Henrik 
Karlsson, kannik i Uppsala, hilsen o.s.v.

...Da derfor senere det kanonikat og den præbende ved kirken i 
Uppsala, som vor ærværdige broder biskop Henrik af Slesvig sad inde 
med på det tidspunkt, da vi forfremmede ham til kirken i Slesvig, der 
da stod uden hyrde, ved denne forfremmelse og indvielses nådegave, 
der på vor befaling blev meddelt samme ved nævnte sæde, er blevet 
ledige ved dette sæde og for tiden vides at være ledige ........og da vi 
ønsker at vise Dig........ en særlig nåde, overdrager vi Dig med aposto
lisk myndighed det fornævnte kanonikat og den fornævnte præbende 
.......med fuld kanonisk ret og alle rettigheder og tilbehør og giver Dig 

samme ved provision........Givet i Montefiascone den 14. august i vort 
ottende år.

482 1370. 15. august. 482

Jens Lange pantsætter gods i Svostrup til Knud Pedersen.
Viborg stifts registratur (i^o'eme).

Et gammelt brev på latin, der lyder, at Jens Lange har pantsat Knud 
Pedersen sit gods i Svostrup med alt dets tilliggende i Vilby mark.

Givet 1370 på Marie himmelfartsdag.

Viborg stifts registratur (1574).

Jens Langes latinske pantebrev på Svostrup og alt hans gods i Vibe
mark. År 1370.
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483 1370. 26. august. Hammershus.

Ærkebiskop Niels af Lund erklarer, at det første års frugter af provstiet ved 
kirken i Lund, som pave Innocens 6. havde overdraget Niels Jakobsen, ikke over
stiger 40 guldfloriner.

Original i den arnamagnaanske samling.

Niels, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, 
der far dette brev at se, hilsen med Gud.

Vi bringer det ved dette brev til Eders alles kundskab, at vi efter an
modning og opfordring af den ærværdige og gode mand herr Niels 
Jakobsen, provst i Lund, på ret og lovformelig vis er blevet underrettet 
om den sande værdi af afkastningerne af førsteårsindtægterne af kanoni- 
kat, præbende og provsti ved kirken i Lund, som blev overdraget ham 
ved provision af vor herre pave Innocens 6. den 23. oktober i dennes 
niende pontifikatsår1), og dette er sket ved troværdige vidner, som blev 
kaldt frem i vor nærværelse, omhyggeligt blev afprøvet og udspurgt, og 
som sagde og over Guds hellige evangelium svor på, at frugterne af 
nævnte kanonikat, præbende og provsti, som han som ovenfor nævnt 
har faet overdraget ved provision, i hint første år ikke har oversteget 
40 guldfloriner og endnu alt i alt ikke overstiger dette beløb. Efter 
anmodning af fornævnte herr Niels giver vi derfor med dette brev alle, 
hvem det vedkommer eller vil kunne vedkomme, underretning og med
delelse herom og skaber sikkerhed herfor. Til vidnesbyrd om alt dette 
har vi ladet denne garanterede erklæring og bekendtgørelse udstede og 
bekræfte ved at hænge vort segl under. Givet på vor borg Hammershus 
i det Herrens år 1370 den 26. august.

1) jf. DRB. III 6 nr. 94.

484 1370. 9. september. Roskilde.
Bertold Wusseke, præst, lover at betale 500 mark stralsundske penge årligt for 

det gods og den rugtiende på Rügen, som han har forpagtet af bisp Niels af Ros
kilde.

Original i rigsarkivet.

Bertold Wusseke, præst, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.
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Alle skal vide, at jeg af den ærværdige fader i Kristus og herre herr 
Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde, har forpagtet alt hans gods i 
landet Rügen, Jasmund og Wittow sammen med al hans rugtiende i 
nævnte lande fra førstkommende St. Mikkelsdag og fremdeles i to fulde 
år, således at jeg heraf ufortøvet skal betale 500 mark stralsundske 
penge hvert år til den fornævnte herr biskop af Roskilde eller hans efter
følgere eller til dem, han eller de udpeger hertil, og det til de nedenfor 
anførte terminer, nemlig halvdelen af pengene til St. Mikkelsdag og den 
resterende halvdel til St. Vitus’ og St. Modestus’ dag1) i de nu først
kommende år, idet jeg skal overholde de herefter anførte betingelser, 
nemlig at jeg skal holde huse og bygninger på nævnte gods og først og 
fremmest på hovedgården i Ralswiek i god stand, mindst som de er 
nu, at jeg ikke må pålægge hans undergivne ekstraskatter eller andre 
uvante forpligtelser og heller ikke lade andre eller tillade andre at gøre 
det, at jeg på ingen måde må forhugge hans skove og heller ikke lade 
andre gøre det eller tillade, at nogen anden forhugger dem, fremdeles at 
jeg heller ikke i det pågældende tidsrum må afstå nævnte gods til en 
eller flere andre uden på hans opfordring eller med hans samtykke, men 
at jeg i person skal bo på denne gård og ikke tillade, at besiddelser og 
rettigheder i dette land, som tilhører hans kirke og undergivne eller 
hører til godset, afhændes, beslaglægges eller forringes, men i dåd kræve 
det, der hidtil uretfærdigt er beslaglagt og tilbageholdt, tilbage fra dem, 
der ulovligt har beslaglagt eller tilbageholdt det, og angive dem, der 
således har tilbagholdt det, for herr biskoppen, og at jeg endelig skal 
gøre ham regnskab for alle bøder, som i det pågældende tidsrum ind
kommer på landet Rügen af hans undergivne, af hele hans jurisdiktion 
og i hans sager, og at jeg skal være tilfreds med det, som han vil bevilge 
mig deraf, idet han ligeledes forbeholder sig ret til, når han ønsker, at 
opholde sig på fornævnte gods. Og vi Borante v. Horst og Bertold, 
præster og sjælesørgere ved kirkerne Zudar og Swantow, Nicolaus 
Wusseke, Nicolaus van dem Rode og Suhm af Jasmund, væbnere, lover 
alle insolidum sammen med samme herr Bertold Wusseke, med 
sammenlagte hænder og på vor tro, at alt det fornævnte skal blive over
holdt fast og ubrydeligt på alle punkter, som er udtrykt ovenfor, og vi 
forpligter os bestemt og på tro og love til med dette brev at indestå for 
betaling og overholdelse. Til vidnesbyrd om alt dette er mit segl og segl 
tilhørende alle de ovenanførte, der afgav løfte sammen med mig, hængt
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under dette brev. Forhandlet og givet i Roskilde i det Herrens år 1370 
dagen efter den hellige jomfrus fødselsdag.

1) 15. juni.

485 1370. 21. september.

Oluf Mogensen erkender at have forpagtet gods i Sønderstrup og Bukkerup for 
livstid af Arine, abbedisse, og af det menige konvent i Roskilde St. Clara kloster.

Original i den arnamagnaanske samling.

Oluf Mogensen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Jeg gør vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at jeg erkender, 
at jeg af søster Arina, abbedisse, og af hele det menige konvent i St. 
Clara kloster i Roskilde har forpagtet gods i Sønderstrup og Bukkerup 
for min livstid på den betingelse, at hvis jeg svigter med betalingen, så 
overgår nævnte gods til abbedissens og konventets besiddelse og til 
deres frie rådighed. Men hvis jeg skulde gå al kødets gang, forpligter 
jeg mine arvinger til at hjemle konventet fornævnte gods uden indsi
gelse fra nogen side. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen med segl 
tilhørende de gode mænd Jon Nielsen og Jakob Nielsen fra Vognserup 
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1370 på St. Matthæus 
apostel og evangelists dag.

486 1370. 24. september. Bardowick.

Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg afgiver som opmand en erklæring 
om de forhandlinger, som grev Henrik 2. af Holsten og hans råd på den ene side og 
ridderne Kristian Kule, Johan Hummersbüttel og Herman Tralow på egne og på 
kongen af Danmarks vegne på den anden har ført angående aftalerne om Ålholm og 
Ravnsborg.

Afskrift i rigsarkivet.

Dette er de dagtingninger, som den ædle greve Henrik af Holsten og 
af Stormarn, vor kære onkel, og hans råd på den ene side og Kri

stian Kule, Johan Hummersbüttel og Herman v. Tralow, riddere, på 
den anden side har afholdt i nærværelse af os Magnus, af Guds nåde
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hertug af Braunschweig og af Lüneburg, på denne måde, nemlig at vor 
fornævnte onkel, grev Henrik, bad os om, at vi med ret og skel for ham 
vilde træffe en afgørelse i forholdet til dem angående de breve, der er 
givet ham vedrørende borgene Ålholm og Ravnsborg, og om alle de 
dagtingninger, der blev plejet foran Ålholm1). Heroverfor beder disse os 
om, at vi måtte ville forlige dem med ham om de samme breve og borge 
og dagtingninger og fremdeles om alle stridigheder, dagtingninger og 
breve, angående hvilke de vilde og ønskede at tiltale ham både på kon
gen af Danmarks vegne og ligeledes på deres egne vegne. Herom var de 
uenige. Så sagde vor fornævnte onkel grev Henrik, at det ikke skulde 
skille dem ad, at de overgiver Hartvig Zabel eller en anden retskaffen 
mand borgene Ålholm og Ravnsborg. Blev borgene tilkendt ham med 
rette, da overgiver man ham borg og land. Blev de tilkendt dem, da 
overgiver man dem borg og land igen efter bestemmelserne i de breve 
og dagtingninger, som var aftalt foran Ålholm, og så vilde han i fremti
den gøre alt det, som det var hans pligt over for dem ifølge vor kendelse 
vedrørende alle breve og dagtingninger, om hvilke de vilde og ønskede 
at tiltale ham. Heroverfor siger de så, at de ikke vilde give borgene fra 
sig, førend de helt og holdent var blevet forligt med ham angående alle 
dagtingninger og breve. Oven på alt dette tilbød vor onkel dem 
sammenfattende, at de angående brevene og løfterne skulde give ham 
så meget, som vi syntes var ret, han vilde ikke ride ud af vor gård, før
end han forinden havde gjort dem fyldest i den udstrækning, som også 
vi syntes var ret, angående alle de dagtingninger og breve, hvorom de 
vilde tiltale ham både på kongens vegne og også på deres egne vegne. 
Dette er sket i Bardowick år 1370 efter Guds fødsel den nærmeste tirs
dag efter St. Mathæus’ dag, og til vidnesbyrd om, at denne dagtingning 
er afholdt således over for os, har vi ladet vort segl påtrykke dette skrift
stykke.

1) jf. nr. 224—26.

[1370—81] 28. september. 487
Tideke Rossche meddeler de herrer Jakob Pleskow og Simon Swerting, borg

mestre i Lübeck, at hans forråd af mel og malt kun vil vare til mortensdag, at han

3. rk. 8. bd. — 25



Nr. 488 29. september 1370 386

mangler sild, og beder om nye forsyninger. Endvidere går rygtet, at danskerne og 
skåningene vil angribe borgen.

Original i Lübeckarkivet.

De agtværdige herrer i Lübeck, herr Jakob Pleskow og herr Simon 
Swerting, borgmestre i Lübeck, erklærer jeg Tideke Rossche min 

lydige og stedse redebonne tjenstvillighed1).
Vid, at jeg ikke har flere fødemidler af mel og malt end til St. Mor

tensdag, med hvilke jeg kan bjerge mig, og jeg mangler sild, dem har 
jeg ingen af og må daglig købe dem. Hvis I finder det hensigtsmæssigt, 
at I vil sende fødemidler hid, så send mig det, så snart I kan. Fremdeles 
skal I vide, at rygtet går, at danskerne og skåningene vil belejre borgen. 
Fremdeles skal I vide, at Eders svende, som ligger her på Eders vegne, 
ved ikke, hvordan de skal forholde sig, ej heller, om de skal blive eller 
ej. Giv mig svar på, hvordan de skal forholde sig. Meddel mig Eders 
vilje, den vil jeg gerne efterkomme på bedst mulig måde. Fremdeles 
hvis I skønner det rigtigt at pådrage Eder omkostninger derved, så kan 
man i Skåne fordelagtigt købe kød og smør og fisk. Hilsen i Kristus. 
Skrevet mikkelsaften.

i) på bagsiden står: Brevet skal overgives til de hæderværdige mænd og gode herrer 
borgmestre i staden Lübeck, herr Jakob Pleskow og herr Simon Swerting.

488 1370. 29. september. Stavern.
Rådet i staden Stavem lover at ville overholde den fred, der er sluttet mellem dem 

og kong Valdemar 4. Atter dag og hans råder.
Original i Stralsundarkivet.

I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle, som ser dette brev 
og hører det læse, at vi rådmænd i staden Stavern erkender og bevid

ner med dette skriftstykke, at de aftaler og traktater om en fuldstændig 
udsoning og en evig fred, som beseglet er givet os af den berømmelige 
fyrste og højbårne herre kong Valdemar af Danmark og hans ædle 
mænd og råder, nemlig de herrer Henning Podebusk, Danmarks riges 
høvedsmand, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense, Niels, 
biskop af Roskilde, Jens Tirbach, høvedsmand på Vordingborg, Fikke 
Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jacob Olufsen, Bent Byg, høvedsmand 
på Holbæk, Otze Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, høveds-
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mand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik Jen
sen, Jentzeke Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på 
Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høveds- 
mænd på Ørkild, Henneke Moltke, høvedsmand på Nyborg, Jens Ab- 
salonsen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, høvedsmand på Trane
kær på Langeland, Kristian Kule, ridder, høvedsmand på Ålholm på Lol
land, Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i Halland, Henrik van 
der Osten, ridder, høvedsmand på Vesborg på Samsø, Uffe Basse, 
ridder, Rikman van der Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand på La
holm, Tyge Puder, høvedsmand på Oresten, Peder Nielsen, høveds
mand på Lindholm, Torkil Nielsen, høvedsmand på Åhus, Peder Absa- 
lonsen af Bjornholm, Bosse Paris og Peder Falk, væbnere, dem vil vi 
overholde til evig tid ved vor ære og i troskab. Endvidere er det vor 
vilje, at de fornævnte, kong Valdemar af Danmark, herr Henning Pode
busk, Danmarks riges høvedsmand, fornævnte ærkebiskop, biskopper, 
riddere og væbnere og deres undegivne, både gejstlige og verdslige, og 
alle invånere i Danmarks rige med deres købmandsvarer og deres gods 
skal kunne komme til vor fornævnte stad Stavern, på vort marked og i 
vor havn og vort land, lige så frit som de gjorde det, før krigen begyndte, 
og forblive ved deres ret, så de kan købe og sælge og udøve deres forret
ninger, som de gjorde tilforn, da freden var allerbedst. Fremdeles skal 
ingen bøde for en anden, men den, som der begår lovbrud, han skal 
bøde for sig selv; ingen skal undgælde for den anden. Fremdeles skal al 
den splid og strid, som har været mellem på den den side kongen og 
hans rige Danmark og alle hans mænd og på den anden side os og vore 
borgere og alle dem, som hører under vor ret, med disse fornævnte 
artikler være bilagt og udsonet til evig tid uden yderligere krav. Til 
ydermere opretholdelse og vidnesbyrd om alle disse bestemmelser og 
artikler, som står skrevet foran, har vi rådmænd i staden Stavern med 
vort vidende ladet hænge vort store segl under dette brev, som er givet 
og skrevet i Stavern i det Herrens år 1370 på den hellige ærkeengel St. 
Mikkels dag.



Nr. 489 29. september 1370 388

489 1370. 29. september.
Rådet i staden Kampen lover at ville overholde den fred, der er sluttet mellem 

dem og kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder1).
Original i Lubeckarkivet.

1) Teksten er mutatis mutandis den samme som i nr. 488.

490 1370. 29.september. Zutphen.

Rådet i staden Zutphen lover at ville overholde den fred, der er sluttet mellem 
dem og kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder1).

Original i Lubeckarkivet.

1) teksten er mutatis mutandis den samme som i nr. 488.

491 1370. 29.september. Harderwijk.
Rådet i staden Harderwijk lover at ville overholde den fred, der er sluttet mellem 

dem og kong Valdemar 4. Atterdag og hans råder1).
Original i Lubeckarkivet.

1) teksten er mutatis mutandis den samme som i nr. 488.

492 1370. 29. september. Stavern.
Rådet i staden Stavern lover, at Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med 

alle tilliggender skal blive givet tilbage til kong Valdemar 4. Atterdag og Dan
marks rige efter 15 års forløb.

Original i Lubeckarkivet.

I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle, som ser dette brev 
og hører det læse, at vi rådmænd i staden Stavern erkender (o.s.v. lig 

nr. 452, ordlyden af det andet brev s. 345—47) givet og skrevet i Stavern i 
det Herrens år 1370 på den hellige ærkeengel St. Mikkels dag.

493 1370. 29. september. Zutphen.
Rådet i staden Zutphen lover, at Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med
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alle tilliggender skal blive givet tilbage til kong Valdemar 4. Atterdag og Dan
marks rige efter 15 års forløb1}.

Original i Lubeckarkivet.

1) teksten er mutatis mutandis den samme som i nr. 492.

1370. 29. september. Harderwijk. 494
Rådet i staden Harderwijk lover, at Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo 

med alle tilliggender skal blive givet tilbage til kong Valdemar 4. Atterdag og 
Danmarks rige efter 15 års forløb1}.

Original i Lubeckarkivet.

1) teksten er mutatis mutandis den samme som i nr. 492.

1370. 29. september. Deventer. 495
Magistrater og rådmand i staden Deventer lover, at Helsingborg, Malmø, 

Skanør og Falsterbo med alle tilliggender skal blive givet tilbage til kong Valdemar 
4. Atterdag og Danmarks rige efter 15 års forløb1}.

Original i Lubeckarkivet.

1) teksten er mutatis mutandis den samme som i nr. 492.

1370. 6. oktober. 496
Udgiftspost i staden Deventers regnskaber i forbindelse med forhandlingerne i 

Stralsund.
Regnskabsnotits i Deventer arkivet.

Fremdeles samme dag1) udbetalt til Johan Pamont for hans rejser til 
Stralsund, hvor vor stad sendte ham hen efter opfordring fra stæ- 
derne ved Zuidersee, fra de østlige stæder og iøvrigt fra dem, som hører 

til den tyske hanse, da de forhandlede angående krigen mod kongen af 
Danmark, til udlagte penge, som Henrik gav ham med, og til tøj, som 
Henrik købte og iklædte ham med, hvorom Henrik2) har aflagt nøjag
tigt regnskab over for scabinerne i noterne til hans første regnskaber: 
368 pund 8 skilling 9 penning.

1) d.v.s. søndagen efter mikkelsdag. — 2) Henrik Arendsson afløstes 1370 af Bruin 
Nygenap som regnskabsfører.



Nr. 497 8. oktober [1370] 390

497 [13701) 8. oktober. Kalundborg.
Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges høvedsmand, beder kong Håkon 6, 

af Norge om at give møde i fuld styrke på det tidligere i København aftalte sted, 
hvor han vil give ham yderligere oplysninger om hertugen af Mecklenburgs hensig
ter.

Original i del norske rigsarkiv.

Med hilsen tilforn i stor tjenstvillighed2).
Ved dette brev beder vi Eder, herre, i skyldig ærbødighed ind

trængende om, at I med Eders væbnere og tjenere i så stor styrke som 
mulig, kommer til det sted ved grænsen, som vi udpegede i København, 
og vid, at det i højeste grad vil være til fordel for Eder, om I på den 
måde kommer til det førnævnte sted, og vid, at hvis I ikke gør det, vil I 
komme til at indse, at det kommer til at blive til stor skade for Eders 
kongelige myndighed. Desuden beder vi om, at I tager Konrad Moltke 
med sine tjenere med Eder til det ovennævnte sted, idet I også skal 
vide, såre kære herre, at herren af Mecklenburg har sendt os sit brev af 
det indhold, at han gerne vil holde og have våbenstilstand og fred med 
os indtil St. Hansdag, og vid, at vi af en indberetning — som tilkende
giver dette — fra visse hæderværdige mænd, vore venner, har erfaret, at 
han i den mellemligende tid vil hærge markgrevskabet i bund og grund, 
og at der nu skal være ved at rejse sig oprørske bevægelser mod ham, 
hvilket vi, når vi mødes med Eder, mundtligt vil uddybe videre. Lev vel i 
Kristus og byd over os som Eders tjener. Givet i Kalundborg tirsdag 
næst før den glorrige biskop Dionysius’ dag under vort segl. Vi beder 
om svar på det fornævnte, om det behager Eders nåde.

Henning Podebusk, ridder, høvedsmand over Danmarks rige, Eders 
tjener i alt.

i) brevet er hidtil blevet dateret til 1376, men må dog omdateres til 1370 på grund 
af Henning Podebusk’s titel, jf. indledningen i Dipi. Dan. — 2) at kong Håkon er bre
vets modtager fremgår af påskriften på brevets bagside: Til den såre høje fyrste og herre, 
herr Håkon, Sveriges og Norges konge, skal dette brev gives.

498 1370. 15. oktober.
Søster Katerine Klausdatter, priorinde, og det menige konvent i Roskilde St.
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Agnete kloster overlader Niels Pedersen kaldet Snefugl, og han hustru Gertrud en 
øde grund øst for gaden Snævresti i Roskilde på livstid uden afgift.

Original i rigsarkivet.

Katerine Klausdatter, priorinde, og det menige konvent i St. Agnete 
kloster i Roskilde af dominikanerordenen til alle, som ser dette 

brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi efter enstemmigt sam

tykke med dette brev overdrager nærværende brevviser Niels Pedersen, 
kaldet Snefugl, og hans hustru Gertrud vor grund, der nu er ganske 
øde, øst for gaden Snævresti i St. Olufs sogn i Roskilde fra dagen i dag 
til deres dages ende, således at de i deres leveår ikke skal give os eller 
vor befuldmægtigede nogen afgift af samme. Men dersom det ved Guds 
særlige tilskikkelse skulde hænde, at deres børn overlever dem, da skal 
disse årligt betale vor konvent i skilling grot i sølv, og efter deres død 
skal nævnte grund tillige med alle bygninger på den frit tilfalde vort 
kloster uden krav fra nogen som helst. Til vidnesbyrd herom er vor segl 
tillige med segl tilhørende vor ærværdige fader, broder Jens Eg, domini
kanerordenens provincialprior i Danmark, hængt under dette brev. For
handlet og givet i det Herrens år 1370 onsdagen næst efter St. Calixtus 
pave og martyrs dag.

1370. 19. oktober. Rostock. 499

Henneke Kynd, væbner, kvitterer borgmestre og rådmand i Rostock for 28 mark 
lødigt, der er udbetalt ham som sold for tjeneste i krigen mod kong Valdemar.

Original i Rostock.

Jeg Henneke Kynd, væbner, erkender i dette brev og erklærer offentligt 
over for alle, der far det at se eller at høre, at de hæderværdige 

mænd de herrer borgmestre og rådmænd i Rostock fuldt ud og velvilligt 
har betalt mig 28 mark lødigt, som de skyldte mig og mine venner som 
sold for vor tjeneste, der er ydet dem og deres stad af os i krigen mod de 
Danskes konge fra juledag år (13)69 indtil St. Hans dag, på den måde, 
at herr Johan Kahl, rådmand sammesteds, i nævnte herrer borgmestre
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og rådmænds navn har udbetalt mig 22 mark lødigt af de nævnte 28 
mark lødigt, og jeg selv på deres vegne har oppebåret 6 mark af en 
fange, og hermed har jeg erklæret og erklærer med dette brev i mine 
venners navn nævnte herrer borgmestre og rådmænd for kvit og løst fra 
nævnte 28 mark lødigt og fra alle yderligere maninger i forbindelse med 
alle udlæg, besvær, tab og skade, som jeg og mine venner har haft, lidt 
og udstået i nævnte tjeneste. Til klart vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev. Givet i Rostock i det Herrens år 1370 dagen 
efter evangelisten St. Lukas’ dag1).

1) i hansestædernes arkiver findes en række tilsvarende soldkvitteringer af tilsva
rende karakter; de er anført i Dipi. Dan.

500 1370. 21. oktober. Lund.
Mogens Nielsen, dekan i Lund og ærkebiskoppens stedfortræder i åndelige sager, 

erklærer, at Cecilie Gyntersdatter, enke efter Lytbert Bukhom, har opladt et pante
brev på boder i Falsterbo og gods i Virke og Håstenslov til sin søn herr Folkvin, 
kannik i Lund.

Original i Stralsundarkivet.

Mogens Nielsen, dekan i Lund og stedfortræder i åndelige anliggen
der for den herre ærkebiskop sammesteds, til alle, der ser dette 

brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1370 på de 11000 jomfruers dag var 

den velbyrdige frue Cecilie Gyntersdatter, enke efter en Lytbert Buk
horn, til stede for os på vor domstol i Lund og gav i fleres nærværelse, 
såvel gejstlige som lægmænd, den hæderværdige mand herr Folkvin, 
hendes elskede søn, kannik i Lund, et åbent brev af den gode mand 
Anders Jakobsen i hænde, opsat om noget gods, nemlig 22 boder i Fal
sterbo ved kirkegården og andet gods i Virke og Håstenslov tillige med 
en vindmølle, der var pantsat samme Lytbert for 45 mark sølv1), idet 
hun gav samme herr Folkvin fuld myndighed til at afhænde, beholde, 
pantsætte disse boder, hvis der er nogle tilbage, og deres grundstykker 
og træffe bestemmelse om dem, således som han finder, at det er til 
gavn og nytte for ham, og idet hun på tro og love afgav løfte om, at han 
ville anerkende og godkende alt, hvad samme herr Folkvin måtte
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foretage angående det fornævnte. Til vidnesbyrd herom er Lundegårds 
segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

i) jf. ovf. nr. 19.

1370. 21. oktober. Lund. 501
Borgmestre og rådmand i Lund bevidner, at fru Cecilie Gyntersdatter, enke efter 

Lytbert Bukhorn har opladt et pantebrev til sin søn Folkvin, kannik i Lund.
Original i Stralsundarkivet.

Borgmestre og rådmænd i Lund til alle, der ser dette brev, kærlighed 
og hilsen med Gud.

I skal vide, at det i det Herrens år 1370 på de 11000 jomfruers dag 
var den velbyrdige og hæderværdige frue Cecilie Gyntersdatter, der bor 
hos os i Lund og er enke efter Lybbert Bukhorn — lykkelig ihukommelse 
— stedet for os og oplod i sandhed et åbent brev1) til den forstandige 
klerk og hæderværdige herre, hendes elskede søn herr Folkvin, kannik i 
Lund, på nogle grunde, nemlig på 22 boder i Falsterbo ved kirkegår
den, pantsat til nævnte Lytbert Bukhorn af en Anders Jakobsen for 45 
mark sølv, og hun overdrog samme herr Folkvin uindskrænket og fri 
beføjelse til at råde over samme gods, til at pantsætte det, afhænde det 
og frit og med retsvirkning at råde over det efter hans eget forgodtbefin
dende, idet hun forpligtede sig til at ville anerkende og godkende, hvad 
som helst samme herr Folkvin, hendes søn, på en hvilken som helst 
måde måtte foretage sig med hensyn til ovenstående, hvilket vi bekræf
ter med vor stads segl, da omtalte Cecilie ikke fører eget segl. Givet 
ovennævnte år og dag.

jf. ovf. nr. 19.

1370. 31. oktober. 502
Gødmar Abrahamsen skanker en gård i Lund til pradikebrødrene sammesteds.
1. Skånebrevsforlegnelsen.

Gødmar Abrahamsens gavebrev til prædikebrødrene i Lund og deres 
klostersamfund på en gård sammesteds beliggende ved St. Jakobs 

kirke. Givet dagen inden Allehelgensdag 1370.
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2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Gødmar Abrahamsens gavebrev til prædikebrødrene i Lund på en 
gård, der ligger i St. Jakobs sogn i Lund mod øst ved gadeporten, 

hvilken gård Klement Tordsen med tilnavnet Købmand (ejede)1). 
Givet 1370.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Gødmar Abrahamsens gavebrev, givet prædikebrødrene i Lund på 
en gård, som ligger i St. Jakobs sogn sammesteds. Givet 1370.

1) eller (boede på).

503 1370. 22. november. Prag.

Kejser Karl 4. af Tyskland skænker kong Valdemar 4. Atterdag et hus ved 
borgen i Prag for livstid.

Afskrift i Lubeckarkivet.

Karl den 4., ved Guds gunst og nåde romernes kejser, til alle tider 
. rigets øger, og konge af Bohmen.

Vi gør med dette brev vitterligt for alle, at vi i medfør af den kærlige 
følelse, vi nærer for den ophøjede fyrste herr Valdemar, Danmarks 
konge, vor såre kære broder, og også for at samme des mere kan attrå 
at gøre ophold hos os, med dette brev giver og skænker ham et hus, der 
ligger til vor borg i Prag, og som den velbyrdige Herscho v. Roscilo- 
wicz, vor elskede tro mand, engang sad inde med, at besidde for livstid 
med grunden og med alle tilliggender, idet vi med dette brev tilstår 
samme vor såre kære broder ret til at forsvare besiddelsen og til at fri
gøre samme hus fra alle menneskers påkrav inden for og uden for en 
domstol, idet vor gave med vidnesbyrd i dette brev under vort maje
stætssegl dog blot skal have gyldighed for vor nævnte broders livstid. 
Givet i Prag i det Herrens år 1370 i den ottende indiktion i vore rege
ringers 25. år, men i vor kejsertids 16. år.
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1370. 24. november. Prag. 504
Kejser Karl 4j af Tyskland anviser kong Valdemar 4. toldindtægter i Prag i 

stedet for den tidligere ydelse af Lübeck.
Afskrift i Liibeckarkivet.

Vi Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider rigets øger, og 
konge af Böhmen, erkender og bekendtgør offentligt med dette brev 
for alle dem, som ser det eller hører det læse, at vi på grund af den bro

derlige kærlighed, som vi nærer mod den ophøjede fyrste herr Valde
mar, konge af Danmark, vor kære broder, med velberåd hu og fuldt 
vidende har tilskrevet og anvist ham et sligt beløb af vor og kongeriget 
Böhmens told i Prag, som vi tidligere havde tilskrevet ham som ydelse af 
vor og rigets stad Lübeck; vi giver også brev på, anviser med dette brev 
og har den vilje, at vor fornævnte kære broder, hans befuldmægtigede 
eller retmæssige udsendinge, hvem han måtte overdrage det, årligt på 
Vor Frues dag, som man kalder Himmelfartsdag, uden hindring skal 
oppebære den fornævnte toldindtægt på det vilkår, at de penge, 77V2 
skok1) groter, som vi har anvist ham at oppebære af staden Deutsch- 
Brod, forinden bliver fradraget i værdien af den indtægt. Derfor pålæg
ger vi vore og kongeriget Böhmens bestillingsmænd, som indehaver de 
fornævnte toldindtægter eller til den tid vil indehave dem, at de i den 
grad, det er dem kært at undgå vor dybeste unåde, årligt på fornævnte 
Vor Frues dag uden hindring eller genmæle skal give den fornævnte 
toldindtægt til vor fornævnte kære broder, hans befuldmægtigede eller 
udsendinge, hvem han måtte bemyndige hertil. Med vidnesbyrd i dette 
brev, som er forseglet med vort kejserlige majstæts segl, og som er givet 
i Prag i det Herrens år 1370 på St. Katharinas aften i vort 25. regerings
år og i vort kejserdømmes 16. år.

1) i skok = 60 stykker.

1370. 8. december. 505
Jens Dyre, søn af Bonde Jensen, pantsætter sit gods i Kongsted til Jakob Skave 

af Hjelmsø for 16 mark sølv.
Afskrift i rigsarkivet.

Jens Dyre, søn af Bonde Jensen, til alle, som ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.
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Jeg gør med dette brev vitterligt for alle, at jeg i sandhed står i skyld 
og gæld til den gode og hæderværdige mand, nærværende brevviser, 
Jakob Skave til Hjelmsø for 16 mark lødigt sølv i sterlinge og lybske 
penninge og ikke i nogen anden værdi, at betale ufortøvet inden først
kommende St. Hans dag. Og hvis denne sum penge — det ske ikke — 
ikke bliver betalt til nævnte termin, pantsætter jeg ham mit gods i 
Kongsted, nemlig en brydegård til en værdi af fire pund korn i afgift, på 
hvilken Oluf Pedersen nu bor, seks tofter, kaldet landbostavne, af hvilke 
der betales otte skilling grot, på det vilkår, at han skal oppebære frug
terne og afgifterne af samme, indtil det frit indløses fra ham eller hans 
arvinger af mig eller mine arvinger til en fornævnt termin. Til vidnes
byrd herom er mit segl sammen med segl tilhørende herr Bo Dyre og 
Tyge Vispe hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1370 på 
Marie undfangelsesdag.

506 1370. 31. december. Stralsund.
Folkvin Deinertsen, kannik ved kirken i Lund, sælger 22 bodegrunde i Falsterbo 

nær kirkegården til rådmændene i Stralsund.
Original i Stralsundarkivet.

Jeg, Folkvin Deinertsen, kannik ved kirken i Lund, erkender med dette 
brev klart og erklærer over for alle, der far dette brev at se eller 

hører det læse, at jeg med samtykke og fuld tilslutning fra min elskede 
moder, mine arvinger og venner og alle dem, hvis samtykke hertil med 
rette skulde indhentes, og for hvem jeg også er befuldmægtiget med 
fuldmagt til nedenstående, formedelst en bestemt sum penge, som de 
herrer rådmænd i Stralsund har overgivet og udbetalt mig i rede penge, 
på lovlig og gyldig vis har solgt, opladt og overladt nævnte hædervær
dige mænd, de herrer rådmænd i Stralsund, nogle grunde, der ligger 
ubenyttet hen, nemlig 22 bodetofter, kaldet »bodesteder« liggende i Fal
sterbo ved kirkegården, at besidde fredeligt og ukæret til evig tid, lige 
så frit, som det udførligt oplyses og erklæres i det åbne brev, som 
Anders Jakobsen har overdraget og udstedt til Lytbert Bukhorn og 
hans arvinger, og som jeg har overgivet til de alt nævnte herrer råd
mænd1). Hverken jeg, Folkvin, min moder, vore fornævnte arvinger og 
venner eller nogen anden på vore vegne må eller vil på nogen måde
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foretage påmindelse, rejse påkrav eller indlede retsforfølgelse af nogen 
art angående de nævnte grunde. Til klart vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev i nærværelse af de agtværdige mænd og herrer, 
herr Godskalk, biskop af Linköping kirke, herr Narve, ridder, kongen af 
Norges råd, og Følzeke fra Helsingborg, borger i Stralsund, hvis segl 
ligeledes er hængt under dette brev til vidnesbyrd om alt det ovenstå
ende. Givet i Stralsund i det Herrens år 13712) dagen før Herrens 
omskærelsesdag.

1) jf. nr. 19 — 2) årsskiftet regnedes i Stralsund til 25. december.

1370. Nyborg. 507
Kong Valdemar 4. Atterdag tilstår Jens Gunnesen, som har tjent på Nyborg 

slot, samme kongelige frihed som hans andre målsmænd nyder.
Afskrift i dansk oversættelse fra 1577 i Gudme herreds tingbog.

Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, 
ønsker alle dem, der ser eller hører dette vort kongebrev, evig salig
hed i herren.

I skal vide, at vi af vor kongelige gunst og nåde tilstår denne vor 
elskelige undersåt Jens Gunnesen, som indtil nu har tjent på vort og 
kronens slot Nyborg, at han kvit og frit må nyde, bruge og beholde alt 
sit gods med dets rette tilliggende uden nogen byrde og tynge efter sit 
ejendomsbrev, som er blevet forelagt os, og vi under og tilstår ham nu 
med dette vort åbne brev den samme vor kongelige frihed, som vore 
andre målsmænd har under vor kongelige krone, dog med den betin
gelse, at han årligt udreder til vort kongelige slot og nådige port alt, 
hvad hans ejendomsbrev indeholder, hvorfor vi strengt forbyder, at 
nogen herefter skal gøre eller lade gøre nogen skade for ham på denne 
vor kongelige frihed, gunst og nåde. Fordrister nogen sig til at gøre 
noget herimod og krænke denne vor kongelige frihed, skal han hos os 
opvække kongelig unåde mod sig og tilbørlig straf o.s.v. Nyborg i det 
Herrens år 1370 med Godskalk Hemmingsen, Danmarks riges justitiar 
(som vidne).
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508 [1370]1)
Margrete, enke efter herr Erik (Sjællandsfar), oplader de rettigheder til gods i 

Høed og Hvalsø, som hun har arvet efter sin afdøde søn herr Kristoffer Eriksen, til 
Thomas Lambertsen, vikarpræst (i Roskilde domkirke).

Originalfragment i den arnamagnaanske samling.

Margrete, enke efter (herr Erik2), til alle ), som ser (dette brev, 
hilsen) evindelig (med Gud).

(Jeg gør vitterligt for alle), at jeg til den fremsynede og gode herre 
Thomas Lambertsen, præst ........., frit har opladt til hans hånd til
opretholdelse af........ , en brydegård i Høed i Ringsted herred med sine 
tilliggender, (som tidligere) var blevet pantsat til min søn herr Kristof
fer Eriksen, ridder, salig ihukommelse, for ... mark sølv, som (pante)- 
brevet (indeholder), og som lovligt efter arveretten er tilfaldet (mig), 
tillige med to........ i Hvalsø i Volborg herred, som ligeledes i kraft af 
arveretten er tilfaldet mig efter hans død, med alt rørligt og urørligt til
behør (samt med brevene angående) samme gods’es pantsættelse........ 
(Til vidnesbyrd herom) er mit segl sammen med segl tilhørende de 
ærværdige mænd........hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 
(!37°) ........

i) året er omkr. 1600 påført bagsiden af orig. — 2) godset tilfaldt St. Katherine 
Senioris alter i Roskilde domkirke, jf. Arhnung, Roskilde Domkap. Hist. 201—210. Et 
skjoldmærke over alteret, s. 209, viser, at Margrete må have været enke efter den herr 
Erik Sjællandsfar, der i 1364 fører samme skjoldmærke. DAS. 578.

509 1370.
Margrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjallandsfar, pantsætter Ufschouf til 

dominikanerne i Odense.
i. Odense hospitals registratur.

Margrete Jakobsdatters pantebrev på en skov i Vends herred, der 
pantsattes for det, hendes moder havde givet dominikanerne i 

Odense. 13501).
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2. Odense hospitals registratur.

argrete Jakobsdatters brev på sin halvdel i Uffskov. I original på 
pergament og latin. 13501).

3. Udtog af Jacob Bircherod.
O

Ar 1370 har Margrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjællandsfar af 
tOreby, af Lolland givet gods til dominikanerne. Originalen findes i 
Odense hospitals gemme. Hendes våben viser, at hun var en Glob.

4. Odense hospitals registratur.

Xandstingsvidne, oversat fra latin på dansk og læst på landstinget år 
J 14722) Begge udstedt af Margrete Jakobsdatter, Erik Sjællandsfars 
enke, det ene lyder på Ufschouf til pant 1370, det andet på samme skov 

til ejendom 1376, nemlig den halvdel, som deri var hendes lod og er det 
samme, som i original på latin findes på nr. 2883).

1) 1350 må være forkert, da to af hinanden uafhængige kilder, vidissen og Bircherod, 
har 1370. — 2) i et andet eksemplar af registraturen hedder det, at brevet var udstedt 
på Fynbo landsting i året 1477, jf. Rep. 2. rk. nr. 3177. — 3) det under nr. 288 i regi
straturen anførte brev er udstedt 1376 27. december (Rep. nr. 3129).

1370. 510
Lydeke Preen og Tideman v. Grimmen lover at holde rådmandene i Stralsund 

skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Lydeke Kartlowe, der var død i 
Nykøbing.

Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

tydeke Preen og Tideman v. Grimmen lovede at holde de herrer råd- 
J mænd skadesløse for arvegodset efter Lydeke Kartlowe — der var 
afgået ved døden i Nykøbing — at inddrive sammesteds af Johan Kart

lowe som nærmeste arving til dette gods, med stadens åbne brev, der 
var givet ham, således at der på ingen måde senere skal følge påmin
delse eller retssag i anledning af samme brev.
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511 1370.
Vilbern Stenhagen lover at holde rådmandene i Stralsund skadesløse for deres 

brev angående arvegodset efter Henneke Bessin, der var afgået ved døden i Stevns 
herred.

Indførelse i Stralsunds Liber memorialis.

Vilbern Stenhagen lovede at holde de herrer rådmænd skadesløse 
angående arvegodset efter Henneke Bessin, der var afgået ved 
døden i Stevns herred på Sjælland, at inddrive sammesteds gennem 

Ratslave, hans hustru, med stadens åbne brev, der var givet hende 
derom, således at ingen senere påmindelse skal påfølge i anledning af 
samme brev.

512 1370.
Lorenz Kuther dømmes fredløs i Stralsund for rovmord i Skåne.
Notits i Liber de proscriptis i Stralsundarkivet.

Lorentz Kuther dræbte og udplyndrede, på foleksproget »rerouen«1), 
_J Peter Wende i Skåne, for hvilket de 2) efter al lybsk ret blev dømt 
fredløse i Stralsund. Dommere: de herrer Jakob Swertsliper og Arnold 

v. Soest.
i) plattysk ord i den latinske tekst, der betyder ligplyndring. — 2) verbet står i 

flertal; der er vel tale om medskyldige, som ikke er nævnt med navn.

513 1370.
Niels Kagge, foged i Rav lunda, dømmes fredløs i Stralsund for udplyndring af 

Peter Krulle fra Magdeburg.
Notits i Liber de proscriptis i Stralsundarkivet.

iels Kagge, foged i Ravlunda, udplyndrede Peter Krulle fra Mag’ 
deburg, nemlig for en læderrandsel og for alt, hvad der var i den. 

Under denne plyndring fratog han ham tillige to læster sild, en læst salt 
og tre mark lødigt sølv. Dommere: de herrer Didrik v. Buren og Johan 
Grifenberg. På grund af dette blev fornævnte foged dømt fredløs efter al 
lybsk ret.
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1370. 514
Hamburgs kæmnerregnskab.
Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

Løbere:.......... Herbert i mark, til Ribe, Nyhus, Flensborg, Rendsburg
J og Itzehoe.... Henneke Sassen 12 skilling, til Flensborg og 

Nyhus for grev Klaus........ Peder Jul 9 skilling, til Gottorp.......... Til 
udsendingen fra hertuginden af Slesvig 4 skilling.

[1370?]1) 515
Rådet i Briel beder rådet i Lübeck om frigivelse af et beslaglagt skib, som har 

fisket ved Skåne.
Registratur i Lübeckarkivet (19. årh.).

Rådet i Briel ansøger rådet i Lübeck om at tillade, at Jan Janssen og 
.Jan Cogghe, borgere i Briel, må sejle bort med den »skude«, som 
de har benyttet til fiskefangst ved Skåne og som nu befinder sig i Lü

beck.
1) året er usikkert.

[Omkr. 1370]1) 4. oktober. Falsterbo. 516
Nicolaus v. Wartberg, borger i Warburg, erklærer over for rådet i Stralsund, at 

han har deponeret forskellige varer hos Henrik Vieracker, borger i Stralsund, og 
beder dem påse, at de ikke bliver afhændet.

Original i Stralsundarkivet.

Jeg Nicolaus v. Wartberg, borger i Warburg, hilser tjenstvilligt Eder 
alle, hæderværdige mænd, I herrer borgmestre og rådmænd i sta

den Stralsund.
Jeg ønsker, at I skal vide, at jeg i forgangne sommer sendte 11 

stykker sengetøj, kaldet »vedder want« , nemlig fjederdyner, hovedpu
der og den slags og et »salun«2) samt træ, kaldet »schiptymner« til 
Henrik Vierackers bopæl, idet jeg beder Eder med indtrængende bøn
ner om, at I værdiges ved Eders svende at holde opsyn med og vogte på 
dette fornævnte gods, så det ikke kommer bort, men på bedst mulig

3. rk. 8. bd. — 26
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måde bevares for mig og står til mit brug, således som jeg har tillid til 
Eder, hvilket jeg i højeste grad ønsker at gøre mig fortjent til over for 
Eder og Eders. Johan Jul fra Wismar hilser Eder ligeledes venskabeligt 
og beder om, at I af hensyn til Gud og i denne tjenstvilligheds sag viser 
Eder så velvillige, som han ønske at gøre sig fortjent til over for Eder. 
Lev vel i Kristus og byd over mig. Skrevet i Falsterbo på Franciscus’ 
dag under mit segl.

i) brevet er uden årsangivelse, men den til slut omtalte Johan Jul fra Wismar er 
rimeligvis identisk med den skipper Yul fra Wismar, der omtales 1368 2. april i Liibecks 
Niederstadtbuch, trykt Mekl. UB. XVI 323 nr. 9771. — 2) uldtæppe, der har navn 
efter byen Chålons.

517 1370.
Jakob Nielsen Halvegge pantsætter gods (i Gerlev, Tørslev, Tolstrup og Ågerup) 

til Karl Jensen.
Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440/

Det1) var tidligere pantsat af den velbyrdige mand Jakob Nielsen, kal
det Halvegge, til en Karl Jensen i det Herrens år 1370.

d.v.s. gods i Gerlev, Tørslev, Tolstup og Ågerup, jf. SRD, IV 494, som i 1416 
overgik til Sorø kloster.

518 1370.
Anders Pedersen af Sonnerup pantsætter sin hustrus gods i Sørup til kong Valde

mar.
Vordingborgske registratur

Låsebrev om, at Anders Pedersen af Sonnerup pantsætter kong Valde- 
J mar det gods, som hans hustru fik som arv efter sin broder herr 
Jens Nielsen, og som ligger i Sørup, med alt tilliggende for 100 mark 

lødigt sølv. Givet etc. 1370.
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1370. 519
Fru Adelheid, enke efter Peder Tordsen, skøder sit gods på Lolland og Falster 

til Dalum kloster.
Yngre Kalundborgske registratur ("1551/

Fremdeles et skødebrev, som er opsat i kong Valdemars nærværelse 
og gående ud på, at fru Adelheid, Peder Tordsens enke, har skødet alt 
sit gods på Lolland og Falster, som hun havde arvet efter sin søn, Jens 

Pedersen, til Dalum kloster. I det Herrens år 1370.

137. 520
Niels Ribrig giver Absalon Kjeldsen brev på sit gods i Sønder- og Nørrehalland.
Yngre Kalundborgske registratur (1551/

Fremdeles et brev om, at Niels Ribrig1) har givet Absalon Kjeldsen 
brev på alt sit gods i Sønder- og Nørrehalland, nemlig i Gårdsilt 
med en mølle Wisrochetol, en grund i Brunskog, en grund i Harplinge, en 

grund i Gubbahult, en Bårarp, en gård og mølle i Mostorp, en gård i 
Breared samt en gård i Gillarp. År 1370.

1) fejl for Ribbing?

1370. 521
Morten Svane skøder sit gods i Flamsted til Knud Jensen.
Ålborghus’ registratur ("1573/

Morten Svanes skøde på alt sit gods i Flamsted og på en mølle, som 
han har solgt til Knud Jensen. 1370. På latin.

1370. 522
Tingvidne om provsten i Børglums hævd på gården Kalmer.
Børglum klosters registratur (1542).

Et vidnebrev på latin, at provsten i Børglum og afdøde provster før 
ham har haft en gård, som kaldes Kalmer,. i uforstyrret hævd. 

1370.
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523 1370.
Peder Vollesen skøder sit gods i Vrå sogn til Børglum kloster.
Børglum klosters registratur (1542).

' t skødebrev på latin om, at Peder Vollesen har skødet sit gods i Bo- 
J rup i Vrå sogn til Børglum kloster. 1370.

524 1370.
Brev på en gård i Ullerup.
Vestervig klosters registratur (1599/

' t lille latinsk pergamentbrev, som er meget ulæseligt; det lyder på en 
J gård i Ullerup i Heltborg sogn. 1370.

525 1370.
Herr Mogens Nielsens gavebrev til Vestervig kloster.
Vestervigs klosters registratur ^599/

t gammelt pargamentbrev på latin på det gods, herr Mogens Nielsen 
J havde givet til Vestervig kloster. 1370.

526 1370.
Brev på gods i Topetorp.
Maribo klosters registratur ("1624/

t brev, der lyder på gods i Topetorp. 1370.

527
Skøde på gods i Gylling.

1370.

S
 Maribo klosters registratur (1624/

køde på gods i Gylling i Jylland. 1370.
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528 1370. 528

Anders og Sakse Ågesen pantsætter deres gods i Skensved og Dalby til Johan 
Svinekule.

Roskildegårds registratur (omkr. 1570/

Anders Ågesen har pantsat Johan Svinekule alt sit gods i Skensved, 
l efter en rigens vidisse, og også hans broder Sakse Ågesens gods i 
Dalby. Givet 1370. På latin.

529 1370. 529
Klaus Køge skøder sit gods i Lundtofte til Peder Jensen af Emdrup.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570/

laus Køges brev, hvorved han skøder Peder Jensen af Emdrup 
Sk. noget gods, han har i Lundtofte. Givet 1370. På latin.

530 1370. 530
Rettertingsbrev om Antvorskov klosters gods i Kirkerup.
Antvorskov klosters registratur (1607/

ongelig dom, ved hvilken noget gods i Kirkerup, nemlig tre øre jord, 
blev klosteret tildømt. 1370.

531 1370. 531

Låsebrev på gods i Søndersted.
Antvorskov klosters registratur (1607,).

åsebrev på gods i Søndersted i Merløse herred. 1370. Seglet mangler.

532 1370. 532
Jakob Nielsen af Vognserup erkender, at han havde Antvorskov klosters gods i 

Gislinge i pant.
Antvorskov klosters registratur ("1607/
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Jakob Nielsen af Vognserups ubeseglede og ikke-underskrevne beken
delse, at han havde Antvorskov klosters gods i pant, som ligger på 

Gislinge mark i Tuse herred. Givet 1370.

533 1370.
Peder Jensen Marsvin skøder en gård i Vestergade til Odense St. Knuds kloster.
Odense St. Knuds klosters registratur ("1548/

Fremdeles skødebrev på en gård i Vestergade, liggende mellem Grå- 
brødre kirkegård og Algade, som Peder Jensen kaldet Marsvin skø
dede til St. Knuds kloster, i hvilken gård Mads Bager nu bor. Givet i 

Guds år 1370.

534 1370.
Johan Friis har haft gods i Harsyssel i pant af Albert Albertsen.

Notits i Sofie Belows slægtebog i rigsarkivet (17. årh.).

Johan Friis har haft gods i Harsyssel i pant af Albert Albertsen, (som 
førte det springende dyr i sit våben, som skal stå i Sorø kirke). Bre

vene, som endnu findes derom, er dateret 1370.

535 [Omkr. 1370]1). Lund.
Udkast til en brevformular, affattet af ærkebiskop Niels af Lund og tilstillet 

bisperne Jakob af Viborg, Oluf af Århus og Svend af Børglum, hvorved der gives 
disse bisper fuldmagt til at give gejstlige, der i krigens tid har mistet deres brev
skaber om deres gejstlige grader, erstatning for de tabte breve.

Afskrift på det kongelige bibliotek.

Ved Eder Jakob, Oluf og Svend, af Guds nåde biskopper over kir
kerne i Viborg, Århus og Børglum.

Niels o.s.v., af Guds miskundhed o.s.v., til alle o.s.v. hilsen.
Eftersom nærværende brevviser <........>, således som hans klage,

bilagt med gode mænds vidnesbyrd, har klarlagt for os, i krigens tid 
voldeligt og med urette er blevet frataget sit gods og sine brevskaber,
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nemlig brevene på underdiakon-, diakon- og præstegraden og på over
dragelsen af hans kirke, der er givet ham på kanonisk vis af vore for
gængere, og det står os klart, at den fornævnte herre på kanonisk vis er 
blevet forfremmet til alle de hellige grader og har faet sin kirke ved en 
retmæssig overdragelse, tilstår og giver vi dette vort brev til vidnesbyrd 
om hans forfremmelse til de hellige grader og om den kanoniske ind
sættelse i hans kirke i stedet for hans mistede breve, for at der ikke i 
fremtiden skal opstå nogen anledning til strid eller tvivl for ham 
angående det fornævnte. Givet i Lund.

i) da Svend udnævntes til biskop af Børglum 1370 14. januar (nr. 392), kan udkastet 
tidligst være udstedt i dette år. Ærkebiskop Niels af Lund døde 1379 5. eller 9. februar. 
Krigen, der sigtes til, er rimeligvis de krigerske begivenheder i 1368—69.

[1370—1408] 536
Anders Pedersens skødebrev på Svanholm og Gørløse.
Registratur i rigsarkivet ^1531/

pj1 remdeles et skødebrev af Anders Pedersen på Svanholm og Gørløse.

1) Anders Pedersen (f 1408) var gift med Elisabeth, datter af Niels Knudsen til 
Svanholm, Hendes broder Jens Nielsen, der nævnes til Svanholm 1370 24. maj (nr. 
453, må være afgået ved døden inden udgangen af dette år, da Anders Pedersen alle
rede i 1370 (nr. 518) pantsætter en del af det gods, hustruen arvede efter sin broder.
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A og Å
Abele Larsdatter, nonne i Dalum kloster. 1367: 

59-
Abraham, ærkedegnen Macarius’ svend. 1368: 

236.
Absalon: 1. A. Kjeldsen, i kong Håkon 6. af 

Norges tjeneste. 1370: 464, 465, 466, 520. - 
2. A. Mogensen af Krenkerup, væbner. 1367: 
18, 82. - 3. A. Rønning, far overdraget gods 
af Arvid Piik. 1370: 431.

Adelheid: 1. A., frue, enke efter Peder Tordsen, 
moder til Jens Pedersen. 1370: 519. - 2. A., 
afdød, datter af Henrik Volmesten og — We- 
nemar Berkhof. 1368: 164. (SeogsåEdelheid).

Adolf 7., greve af Holsten(-Plön). 1367: 67. 
1368: 147, 155. 1369: 282. 1370: 474.

Agnete Jakobsdatter, udsteder testamente. 
1369: 388.

Ahlefeld se Benedikt.
Alard: 1. A., stralsundsk protonotar. 1367: 

15, 31. 1368: 144. - 2. A. Pietersen, råd
mand i Zierikzee. 1368: 183, 238, 240.

Albert: 1. A. Brunsten, kannik, senere kantor 
i Roskilde. 1367: 78. 1368: 234. 1370: 447. - 
2. A. Albertsen (Eberstein), pantsætter gods 
til Johan Friis. 1370: 534. - 3. A. Moltke, 
væbner. 1367: 35. 1370: 461. (Se også 
Albrecht).

Alberti Antichi, handelshus i Firenze. 1368: 
125. 1369: 307.

d’Albiartz se Petrus.
Albrecht: 1. A., ærkebiskop af Bremen. 

1368: 135. 1369: 294. - 2. A., ærkebiskop 
af Magdeburg. 1367: 91. 1369: 294. - 
3. A., biskop af Halberstadt. 1369: 294. - 
4. A., konge af Sverige, søn af hertug 
Albrecht 2. af Mecklenburg. 1367: 92. 1368:
128, 129, 130, 132, 140, 141, 144, 152, 153,
158, 160, 165, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 

209, 224, 225, 226, 231, 233, 239, 240, 241. 
1369: 281, 285, 286, 319, 326, 351. 1370: 
(459), (460), 465. - 5. A., hertug af Bayern, 
greve af Holland, Hainaut og Zeeland, 
herre over Frisland. 1368: 135. - 6. A., 
hertug af Braunschweig. 1368: 135. - 7. A. 
2. (1.), hertug af Mecklenburg. 1367: 37, 46, 
80, 84, 86, 92. 1368: 128, 129, 130, 132, 140, 
141, 144, 145, 146, 147, 152, 153, 155, 158, 
160, 165, 180, 183, 191, 207, 214, 224, 225, 
226, 233, 239, 240, 245. 1369: 274, 285, 288, 
292, 319» 326, 345, 347- WO: 429, 458, 459, 
460, 465, 497. - 8. A., greve af Lindau. 
1369: 292. — 9. A. v. Alvensleven, bevidner 
brev af markgrev Otto af Brandenburg. 
1369: 292. - 10. A. Krevet, i Lübeck. 1368: 
227. - 11. A. Raven, i Lübeck. 1368: 227. - 
12. A. van Sager, i kong Valdemars tje
neste. 1367: 39. - 13. A. Travelman, råd
mand i Lübeck. 1368: 227. -14. A. v. Verden, 
rådmand og kæmner i Reval. 1369: 350. - 15. 
A. v. d. Wisch, holstensk væbner. 1368: 129, 
130.

Alderstorp se Henning og Tideke. 
Aleksander 4., afdød pave. 1369: 294. 
Algot Bengtsson, pantsætter gods til Gødmer 

Abrahamsen. 1368: 181.
Alkun se Nicolaus.
Alle, hr., præst. 1369: 270.
Allen se Johan.
Alt Leflertssen, rådmand i Harderwijk. 1368: 

240.
Alvensleven se Albrecht og Gebhard.
Anders: 1. A. Ågesen, broder til Sakse Ågesen. 

1370: 528. - 2. A. Jakobsen (Grim) af To- 
sterup, ridder. 1368: 166, 191, 192. 1369: 
326. - 3. A. Jakobsen (Skytte) af Sjörup, 
væbner. 1367: 19, 52, 1368: 238, 240. 1370: 
500, 501, 506. - 4. A. Olufsen, borger i 
Lund, landstingshører i Skåne. 1370: 408. -
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5. A. Pedersen af Sonnerup ~ Elisabeth. 
1370: 518. 1370-1408: 536. - 6. A. Poppe, 
ridder. 1369: 326. — 7. A. Sjundesen, væb
ner. 1368: 224, 225. - 8. A. Skelesen (Skeel), 
Peder Ivarsens medlover. 1369: 323. - 9. A. 
Skytte, på Viborg landsting. 1367: 79. - 10. 
A. Skytte, borger i Viborg. 1367: 27. - 11. 
A. Terkelsen Buk, på Thy bygdeting. 1367: 
29. - 12. A. Tygesen, fæster i Paderup. 
1368: 171. - 13. A. UfTesen (Hvide), ridder. 
1368: 129, 130, 142, 143, 156. 1369: 323.

Andreas Bukow, rådmand i Wismar. 1368: 
211.

Angelbek, skibsejer. 1370: 464.
Amselm Lange, kannik i Lübeck. 1370: 430. 
Antichi se Alberti.
Arent (se også Arnold): 1. A. van Deventer, 

rådmand i Stavern. 1369: 319, 354. - 2. A. 
van Dummer, sendt til Danmark fra Deven
ter. 1368: 208. 1368-69: 268. — 3. A. Henriks- 
sen, rådmand i Stavern. 1370: 457. - 4. A. 
Henrikssen, skipper fra Kampen. 1368: 246. - 
5. A. Prop, Deventers løber. 1368: 218. -6. A. 
Upperheest, sendt til Danmark fra Deven
ter. 1368-69: 268.

Arine, abbedisse i Roskilde St. Clara kloster. 
1370: 485.

Arnaldus. ærkebiskop af Auch, pavelig kam
mermester. 1367: 48, 72. 1368: 126, 173, 
190. 1369: 275, 307, 325. 1370: 410, 411, 
413-

Arnold (se også Arent og Arnaldus): 1. A. v. 
Haren, afdød provst i Slesvig. 1370: 462. - 
2. A. Berndorp, i Lübeck. 1368: 22']. — 3. A. 
v. Dortmund, i Lübeck. 1368: 227. - 4. 
A. Feldhusen, far bod i Falsterbo. 1370: 
390. - 5. A. Kröpelin, rådmand i Rostock. 
1367: 31, 37, 46, 84. 1368: 14, 132, 147, 159, 
183, 207, 211, 240, 246. 1369: 288, 354. 
1370: 467. - 6. A. Lange, rådmand i Greifs
wald. 1368: 238, 240. 1370: 457. - 7. A. 
Moltke, ridder. 1369: 326. - 8. A. Ruten
sten, farbroder til Johan Rutensten. 1368: 
148. - 9. A. Sidencop, i Lübeck. 1370: 
391. - 10. A. v. Soest, rådmand i Stralsund. 
1369: 305, 326. 1370: 512. - 11. A. Vorwerk, 
rådmand i Riga. 1368: 240. 1370: -
12. A. Wulf, har haft leverancer i Helsing- 

borg. 1370: 438. - 13. A., lille, skibsejer. 
1370: 464.

Arvid: 1. A. Gustavsson, svensk væbner. 
1368: 191, 192. - 2. A. Piik, i Halland. 
1369: 271. 1370: 431.

Asgon (fejl for Asgot?) Jensen, har ejet gods i 
Hårby. 1367: 117. 1368: 262.

Asser Skæv, bevidner brev af Niels Stigsen af 
Ris. 1367: 35.

Attendorn se Gerhard.

B
Babbe se Nicolaus og Otto.
Balthasar, markgreve af Meissen. 1368: 217(?). 

1369: (292). 1370: 474.
Barnekow se Godskalk og Reimar.
Barnim, Barnum: 1. B. 3., den ældre, hertug 

af Pommern-Stettin. Omkr. 1367: 1. 1367: 
91. 1368: 135, 158, 184. - 2. B. 4., hertug af 
Pommern-Wolgast. Omkr. 1367: 1 (note 2.) 
- 3. B. Eriksen af Skarsholm, ridder. 1369: 
338. 1370: 453.

Barold Menussen, rådmand i Dordrecht. 
1368: 240.

Barth se Nicolaus.
Barun se Torkil.
Basse se Bent, Jens, Man, Niels, Sten og Uffe. 
Bassewitz se Gerhard.
Backer se Markvard.
Beienfleth se Helrik.
Beke se Didrik.
Bellin, i Greifswald. 1370: 421.
Belter se Henrik.
Benedikt v. Ahlefeld, ridder. 1367: 110 (note 

1), in. 1368: 129, 130, 142, 143. 1369: 
323. (Se også Bent).

Bent: 1. B. Basse, har mistet gods ved Salt
holm. 1368: 205. - 2. B. Byg (Grubbe), 
ridder, høvedsmand på Holbæk. 1368: 232. 
}X9: 369, 37°, 37b 372, 373- l370: 425. 
449- 45°. 45'. 45*. 453. 45^, 488, 492- - 
B. Eskilsen, væbner. 1367: 121. -4. B. Es
ping, bevidner brev af Niels Dus. 1367: 102. 
- 5. B. Jensen, broder til Sjunde Jensen.
1367: — 6. B. Krum, bevidner brev af
Lars Svendsen. 1369: 271.

Berchteheyle se Johan.
Bere se Simon.
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Berend: 1. B. Gerritssen, rådmand i Eiburg. 
1367: 92.-2. B. Nors, rådmand i Eiburg. 
1368: 240. 1370: 457. - 3. B. Wale den 
yngre, rådmand i Eiburg. 1369: 288. - 4. B. 
Splitof, sendt til Danmark fra Deventer. 
1368-69: 268. (Se også Bernardus og Bern
hard).

Berensterd se Henrik.
Berkhof se Wenemar.
Bernardus: 1. B., kardinalpresbyter af SS. 

Apostoli. 1370: 471. - 2. B. Andree, klerk i 
Nîmes stift, pavelig underindsamler. 1368: 
162. (Se også Bernhard).

Berndorp se Arnold.
Berner se Henrik.
Bernhard (se også Berend og Bernardus): 1. 

B. Westfal, klerk i Schwerin stift, notar. 
1369: 341. - 2. B. Hoppener, rådmand i 
Riga. 1369: 288, 326, 340, 344, 354. - 3. B. 
Köhler, i Stralsund. 1369: 337. - 4. B., 
fader til Jakob. 1367: 70.

Bertensleven se Gunzel.
Bertold: 1. B. Wusseke, præst. 1370: 484. - 2.

B. Witte, vikar i Stralsund. 1368: 144. - 3. 
B., præst i Swantow. 1370: 484. - 4. B. van 
der Eseke, i Lübeck. 1367: 70. - 5. B. v. 
Hereke, i Lübeck. 1370: 391. - 6. B. Junge, i 
Skåne. 1369: 317. -7. B. Kalsow, rådmand 
i Wismar. 1367: 31, 84, 92. 1368: 124, 132, 
147, 159. 1369: 288, 354. - 8. B. Preen, 
væbner. 1369: 326. - 9. B. Pretemin, råd
mand i Kolberg. 1367: 37, 46. 1369: 288. - 
10. B. Recklinghausen, har mistet gods ved 
Saltholm. 1368: 205. - 11. B. Smalensee, 
mecklenburgsk væbner. 1368: 214.

Bertram: 1. B., biskop af Lübeck. 1367: 83. 
1368: 126. 1369: 294. 1370: 439. - 2. B. 
Horborg, rådmand i Hamburg. 1368: 124. 
1369: 288, 319. - 3. B. Kalsow se Bertold 
Kalsow. - 4. B. Vorrad, rådmand i Lübeck. 
1368: 132, 183. 1369: 288, 319. - 5. B. 
Wulflam, rådmand i Stralsund. 1367: 31, 37, 
46, 67, 84, 92. 1368: 124, 132, 147, 159, 
183, 207, 211, 240. 1369: 288, 354. 1370: 
457-

Berwin, Berwins se Wilken.
Beseler se Everhard.
Bessin se Henneke.

Besten se Lytbert og Nicolaus.
Beteke se Hartvig.
Bevense se Timme.
Bi se Troels.
Biskop se Henrik.
Bismark se Nicolaus.
Bistiksee se Reimar.
Bitsere se Eggert.
Blå se Erik.
Blåfod se Boldewin.
Blücher se Lyder.
Bodekysham se William.
Bo: 1. B. Dårsvend, bevidner brev af Jens 

Nielsen af Kragerup. 1367: 17.-2. B. Dyre, 
ridder. 1370: 453, 505. -3. B. Falk afGissel- 
feld, væbner. 1370: 427, 453. - 4. B. Høg, 
ridder, — Sofie. 1367: 29, 32, 79. - 5. B. 
Steger, fæster i Majbølle. 1367: 18. - 6. B. 
Torbensen, væbner. 1367: 35. 1370: 461. - 
7. B., fæster i Jellinge. 1369: 338.

Bodo (Kannengeter), afdød broder til Konrad 
Kannengeter, — Zaneke Rubenow. 1370: 
400, 421.

Boke se Peter.
Bokholt se Henrik og Johan.
Boldewin: 1. B. Blåfod, skibsejer. 1370: 464. - 

2. B. Krek, rådmand i Dordrecht. 1369: 
3*9> 354-

Bomenstorp se Peter og Wrenzel.
Bomgarden se Johan.
Bommyrk se Martin.
Bomstorp se Kunze.
Bonde: 1. B. Galle, fæster i Høgslund. 1369: 

290. - 2. B. Jensen, fader til Jens 
Dyre. 1370: 505.

Bonde sejens og Peder.
Bonifacius 8., afdød pave. 1367: 8, 77, 89.
Borante: 1. B. v. Horst, præst i Zudar. 

1370: 484. - 2. B. Podebusk, ridder, fader 
til Henning Podebusk. 1369: 299. (Se også 
Brand).

Borch se Walter.
Borke se Lambert.
Bornholm, fra Lübeck, skipper. 1368: 246.
Borrentin se Goswin.
Borwold se Johan.
Bose se Evert.
Bosse: 1. B. Paris, væbner. 1370: 449,
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45°> 45>> 452, 453> 456> 488. 49»- - 2. 
B. Vorenholte, Rostocks høvedsmand. 1369: 
305, 328-

Box se Walter.
Boyking se Lambert.
Brand Witte, væbner. 1369: 326.
Brand se Didrik og Henrik.
Brasche se Johan.
Braske se Henning.
Bredehoved Zabel, lauenburgsk væbner. 1368: 

146.
Bredeveld se Gerike og Henneke.
Bredow se Lippold.
Brevfører se Peder.
Bremen se Johan.
Brinke se Gerrit, Henrik og Tale.
Brockdorf se Henrik.
Brok se Esger og Niels.
Broker se Werner.
Brugge se Henrik.
Brun sejens og Peder.
Bruno: 1. B. Buk, Johan v. Sees afdøde svend. 

1367: 5. - 2. B. Skytte, broder til 
Lydeke Hurley. 1367: 53. - 3. B. Waren
dorp, den ældre, rådmand, senere borg
mester i Lübeck. 1367: 53, 85. 1368: 147, 
159, *74, 183, 240, 24^> 248. 1368: 288, 
3t>5. 326, 334, 376-

Brunsten se Albert.
Brunsvig se Johan.
Bryning se Peder Lavesen og Stig.
Brüsehaver se Luther.
Brød penge se Eskil.
Buciin se Magnus.
Bugge, af Bjärsjöholm. 1369: 248.
Buggenhagen se Degenhard og Wedege.
Bugislav: 1. B. 5., hertug af Pommern- 

Wolgast. 1368: 135, 183, 207. 1370: 474. - 
2. B. 6., hertug af Pommern-Wolgast, søn 
af Barnim 4. Omkr. 1367: 1 (note 2). - 
3. B. 7., hertug af Pommern-Stettin, broder 
til Kasimir og Swantibor. 1368: 245.

Buk se Anders Terkelsen og Bruno.
Bukhorn se Lytbert.
Bukow se Andreas.
Bukstok se Henrik.
Bunge se Niels.
Burchard: 1. B. v. Buren, væbner. 1369: 326.

- 2. B. v. Itzehude, holstensk væbner. 1368: 
129, 130. — 3. B. Lützow, mecklenburgsk 
væbner. 1370: 458. - 4. B. Plötze, rådmand 
i Stralsund. 1368: 159, 183, 240. 1369: 288. 

Buren se Burchard, Didrik og Gobelin. 
Byg se Bent.
Bülow se Henneke.
Büschow se Henneke.

C
Castorp se Gerhard, Johan og Rothger.
Cecilie: 1. C. Gyntersdatter, enke efter Lytbert 

Bukhorn. 1368: 161. 1370: 500, 501, 506. - 
2. C. Josefsdatter, afdød, moder til Niels 
Erlandsen. 1370: 408. - 3. C., fru, over
drager gods til Næstved St. Petri kloster. 
1367: 104. 1368: 254.

Clemens 5., afdød pave. 1367: 77. (Se også 
Klement).

de Cruce se Guido.
de Culenborg se Reynaldus.

D
Då sejens.
Dårsvend se Bo.
Damman se Henrik.
Dankvard v. See, rådmand i Lübeck. 1367: 

49, 70. 1370: 391, 468.
Danneke se Henrik.
Dannenberg se Godeke.
David se Jakob.
Degenhard Buggenhagen, i Pommern. Omkr. 

1367: 1.
Degn se Jens, Morten, Tord og Troels. 
Deneke se Johan.
Detlev: 1. D. Lützow, mecklenburgsk væbner. 

1368: 129, 130. - 2. D. Meinerstorp, Timme 
Meiners torps farbroder. 1369: 305. - 3. D. 
Parken tin, lauenburgsk ridder. 1368: 146. - 
4. D. v. Siggen, i Holsten. 1369: 365. - 
5. D. Stampe, ridder. 1369: 323. - 6. D. 
Verchemin, rådmand i Kolberg. 1367: 
1368: 124, 240. 1369: 305, 326. - 7. D. v. 
Züle, mecklenburgsk ridder. 1368: 129, 
130.

Detmar: 1. D. Svart, i Lübeck. 1369: 284. - 
2. D. Tidemansen, junker, borger i Ribe, — 
Sapientia. 1367: 67, 79. 1369: 380.
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Deventer se Arent.
Deuwel se Gerike.
Dewitz se Otto.
Didrik: 1. D., biskop af Brandenburg. 

1369: 292. 1370: 436. - 2. D., forhen 
biskop af Slesvig. 1370: 410. - 3. D. Stra- 
lendorp fra Kiel, kannik i Slesvig. 1367: 101. 
- 4. D. Vrese, kannik i Lübeck, Dorpat, 
Reval og Utrecht, i kong Valdemars tje
neste. 1367: 89, 90. - 5. D. v. Beke, i 
Stralsund. 1368: 230, 243. - 6. D. Brand, 
rådmand i Kampen. 1368: 183. - 7. D. v. 
Buren, rådmand i Stralsund. 1370: 513. - 
8. D. Dudesen, har mistet gods ved Salt
holm. 1368: 205. - 9. D. v. Herna, rådmand 
i Stralsund. 1368: 183. - 10. D. den Hoyer, 
i Deventer. 1368: 208, 215. - 11. D. Krü
dener, rådmand i Stralsund. 1368: 211. - 
12. D. Mönnik, rådmand i Wismar. 1368: 
211. 1369: 288, 354. - 13. D. Rampen, 
rådmand i Wismar. 1367: 37, 46. 1368: 183, 
211, 240, 246. 1369: 288, 319. - 14. D. 
Jakobssen Rode, rådmand i Kampen. 1369: 
288, 319, 354, 364. - 15. D. Stureman, hos 
Konrad Kannengeter. 1370: 400. - 16. D. 
Sukow, mecklenburgsk ridder. 1368: 214. - 
17. D. v. Unna, rådmand i Stralsund. 1367: 
84. 1368: 238. - 18. D. Wacker, rådmand i 
Stettin. 1369: 305, 326. - 19. D. van Ver- 
der, i kong Valdemars tjeneste. 1367: 39. - 
20. D. v. Vieregge, mecklenburgsk væbner. 
1369: 319.

Dissow se Emeke.
Doernik se Otto.
Dondeman se Peder.
Dortmund se Arnold og Johan.
Dosenrode se Markvard og Sigfred.
Drivot se Nicolaus.
Dulmen sejan.
Dummer se Arent.
Dun sejens.
Dunk sejens.
Durekop se Johan og Tideman.
Dus se Niels.
Dülmen se Herman.
Dyre se Bo og Jens.

E
Ebbe: 1. E. Jensen Galt, pantsætter gods 

til Peder Falk. 1370: 427, 428. - 2. E. 
Mathiasen, væbner. 1369: 278. - 3. E. Piik, 
ridder. 1367: 102, 122, 123. -4. E. Strange- 
sen, ridder. 1367: 29, 32, 79.

Ebel Heidebreke, væbner. 1369: 326.
Eblo de Miers, pavelig kammerklerk. 1370: 

410, 411, 413.
Edelheid, abbedisse i Roskilde St. Clara 

kloster. 1370: 446.
Edvard 3., konge af England. 1367: 2, 8. 1368: 

139, IÖ3- 1369: 336. 1370: 434.
Eg sejens.
Egbert: 1. E. fra Danmark, dominikaner

munk. 1370: 434. - 2. E. Gerwer, rådmand 
i Stettin. 1368: 240. 1370: - 3. E. v.
Wilsem, udsendt til Danmark Ira Deventer. 
1368-69: 268.

Eggert: 1. E. Bitsere, ridder. 1368: 248. - 
2. E. Rosenveld, i Lübeck. 1367: 49. - 
3. E. Wulf, lauenburgsk væbner. 1368: 146.

Elav Jensen af Krogsager. 1368: 171.
Elene Assersdatter, enke efter Niels Grimmer- 

sen. 1367: 74.
Eler: 1. E. Trente, kannik i Slesvig. 1368: 

131. - 2. E. Kummerfeld, har tiltaget sig 
gods ved Saltholm. 1368: 205. - 3. E. v. Sig
gen, holstensk væbner. 1369: 365. - 4. E. 
Stampe, Peder Ivarsens medlover. 1369: 323.

Elias, dominikaner, pavelig pønitentiar. 1367: 
33-

Elisabeth: 1. E. ~ Anders Pedersen af Sonne- 
rup og Svanholm. 1370: 518. 1370-1408: 536 
(noten). - 2. E., enke efter Markvard Holst. 
1369: 303. - 3. E. — Peder Bonde. 1368: 
236.

Elst se Heine.
Emeke Dissow, i Lübeck. 1367: 53.
Emelrik, bymand i Næstved. 1367: 28, 30.
Engelbert, greve af Mark. 1368: 135.
Erik: I. Gejstlige: I. E., forhen abbed i Alle

helgens kloster i Lund, nu biskop af Odense. 
1367: 54, 55, 65, 71. 1368: 173. 1369: 279. 
1370: 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 488, 
492-

II. Verdslige: 1. E. 5. Glipping, afdød 
konge. 1368: 152, 233. - 2. E. 2. den ældre,
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hertug af Sachsen-Lauenburg. 1367: 67, 96, 
1368: 132, 136, 147, 217. 1370: 465.-3. E. 4., 
hertug af Sachsen-Lauenburg, søn af hertug 
Erik 2. 1368: 146. 1369: 272, 282, 288, 292. - 
4. E. Barnumsen, ridder, ~ Gertrud Pe- 
dersdatter. 1367: 36. 1369: 338. - 5. E. 
Blå, fader til Jens Eriksen. 1367: 81. - 6. E. 
Holk, ridder. 1370: 415. - 7. E. Karlsson 
(Ornfot), svensk ridder. 1368: 191, 192. 
1370: 433, 476. - 8. E. Nielsen af Hagerup, 
ridder. 1367: 69. - 9. E. Nielsen, ridder. 
1370: 415. - 10. E. Nielsen (Saltensee) af 
Hørsholm, væbner. 1369: 369, 370, 371, 
372, 373. 1370: 453. - 11. E. Nielsen, væb
ner. 1368: 213. - 12. E. (Sjællandsfar), aldød 
ridder, — Margrete. 1370: 508. - 13. E. Sjæl
landsfar, afdød, — Margrete Jakobsdatter. 
1370: 509. - 14. E., broder til Barnum Erik
sen. 1369: 338.

Erland: 1. E. Algotsson, skøder gods til Ebbe 
Piik. 1367: 122. - 2. E. Isaksen, væbner. 
1367: 99. 1369: 278. - 3. E. Kalv, ridder. 
1369: 296. - 4. E. Stut, skøder gods til Ebbe 
Piik. 1367: 123.

Erle se Johan.
Ermegård — Kristian Kule. 1367: 62.
Ertmar v. Hereke, rådmand i Kulm. 1367: 

37» 92. 1368: 238, 240. 1369: 288, 319, 354, 
356, 364, 375» 376. 1370: 457, 469.

Esbern Nielsen (Bille), væbner, kong Valde
mars justitiar. 1367: 24, 25, 26, 27. 1368: 
236. 1369: 309. 1370: 453.

Eseke se Bertold.
Esger: 1. E. Brok, væbner. 1367: 19. 1370: 

427, 428. - 2. E. Frost, ridder, fader til 
Sofie. 1367: 29, 32, 79. - 3. E. Hedesen, 
bevidner brev af Esger Jensen Hagel. 1367: 
23. - 4. E. Jensen Hagel, væbner. 1367: 
23, 29. - 5. E. (Ebbesen) Krog (Bild), rid
der. 1367: 25, 26. - 6. E. Krog, søn af Esger 
(Ebbesen) Krog. 1367: 25.

Eskil: 1. E. Brødpenge, giver fru Ida brev på 
Jersie. 1369: 383. - 2. E. Falk af Vallø, 
væbner. 1370: 453. - 3. E. Falk, broder til 
Bo og Peder Falk og Ida Pedersdatter.
1370: 427, 428. - 4. E. Ged, slægtning af 
Anders Jakobsen af Tosterup. 1368: 166.

Esping se Bent.

Essen se Lydeke og Tideke.
Everhard: 1. E. Beseler, rådmand i Rostock. 

1368: 207. - 2. E. Rinhof, rådmand i Thorn. 
1367: 37. 1369: 288. — 3. E. Rubenow, råd
mand i Greifswald. 1367: 37. 1370: 457. - 4. 
E. v. Stade, rådmand i Stettin. 1369: 319. 
1370: 457. (Se også Evert).

Evert: 1. E. Bose, rådmand i Kampen. 1367: 
92. 1370: 457. - 2. E. Moltke, afdød ridder, 
~ Helene af Bjernede. 1367: 35. 1370: 461. 
- 3. E. Moltke, ridder, ~ Kristine. 1367: 63. 
1368: 261. — 4. E. Moltke, væbner. 1369: 
326. - 5. E. Moltke, søn af Konrad Moltke. 
1369: 371. 1370: 451. - 6. E. fra Slesvig. 
1369: 289.

Everwin Stenbek, i Lübeck. 1370: 438.

F
Fader Pedersen, borger i Lund. 1369: 291. 

1370: 408.
Falk se Bo, Eskild og Peder.
Falkenberg se Herman.
Falkenhagen, i kong Valdemars tjeneste. 1367: 

39-
Falster se Jakob.
Feldhusen se Arnold.
Femern se Nicolaus.
Fetggy se Niels.
Fikke: 1. F. v. Hitzacker, sachsisk ridder. 

1368: 146. - 2. F. Moltke af Divitz, meck- 
lenburgsk ridder. 1368: 214. 1369: 321. 1370: 
429. - 3. F. Moltke af Kyse, ridder. 1370: 
453- - 4- F Moltke, ridder, høvedsmand på 
Nebbe. 1367: 37, 67. 1369: 326, 344, 349, 
369. 370. 37 b 372, 373, 376. 1370: 449, 
45°, 45>, 452, 453, 456, 488, 492. - 5. F. 
Moltke, mecklenburgsk ridder. 1368: 129, 
130. 1369: 326. - 6. F. Skarpenberg, hanse- 
stædernes udsending. 1370: 467. - 7. F. v. 
Tempele, eksekutor af Peder Svendsens te
stamente. 1368: 238.

Filip, biskop af Kammin. 1370: 471.
Finvid Finvidsson, svensk væbner. 1368: 191, 

192.
Fleming se Johan og Peter.
Foged se Henneke.
Folkvin: 1. F. Deinertsen, kannik i Lund, søn 

af Cecilie Gyntersdatter. 1370: 500, 501,
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506. - 2. F. Skarpenberg, sachsisk væbner. 
1368: 146.

Folmer Levetzow, rådmand i Wismar. 1368: 
124, 132, 183, 211.

Fredbjørn (Kabok), ridder, broder til Heine 
Kabolt. 1368: 224, 225.

Frede se Wilken.
Frederik (se også Fikke): 1. F., biskop af 

Schwerin. 1367: 6. 1369: 294. - 2. F., afdød 
romersk konge. 1369: 367, 368. - 3. F., 
markgreve af Meissen. 1368: 135, 2i7(?). 
1369:^2^2). 1370: 474. - 4. F. Suderland, 
høvedsmand på Borgholm. 1370: 465. - 5. 
F. van Ölzschau, i kong Valdemars tje
neste. 1367: 38.

Friis se Johan og Ove.
Frost se Esger, Ofrad og Walter.
Ful se Tyge.
Følzeke, fra Helsingborg, borger i Stralsund. 

1370: 506.

G
Gad se Tyge.
Galen se Tue.
Galle se Bonde.
Galt se Ebbe Jensen.
Gatterstedt se Sigired.
Gaucelinus, biskop al Maguelonne, pavelig 

skatmester. 1367: (40). 1368: 125. 1369: 
275-

Gebhard: 1. G. v. Alvensleven, branden
bu rgsk ridder. 1369: 292. -2. G. v. Alvens
leven den ældre, markgreve Ottos foged ved 
Oder. 1370: 436. (Se også Gevert).

Ged se Eskil.
Gedved se Svend.
Gemelin se Henning.
Gerardus Xendeti, pavelig skriver og kollek

ter. 1367: 40. 1369: 275. (Se også Gerhard 
og Gerrit).

Gerhard (se også Gerrit): 1. G., Biskop af 
Hildesheim. 1368: 135. 1369: 294. - 2. G. v. 
Mölln, evig vikar i Lübeck. 1369: 355. — 
3. G. Poltzenhagen, præst i Stralsund. 1369: 
341. - 4. G., greve af Hoya. 1368: 135. - 
5. G. v. Attendorn, rådmand i Lübeck. 
1367: 84, 92. 1368: 124, 132. 1369: 319. 
1370: 391, 457. - 6. G. Bassewitz, væbner.

3. rk. 8. bd. — 27

1369: 326. - 7. G. Gastorp, farbroder til 
Johan Castorp. 1367: 22. - 8. G. Möser, 
tysk væbner. 1368: 250. - 9. G. Negen- 
danke, mecklenburgsk væbner. 1368: 129, 
130. - 10. G. Sassendorp, rådmand i 
Braunsberg. 1368: 240. - 11. G. Waren- 
dorp, har været fange i Helsingborg. 1370: 
422. - 12. G. Wikbolds, rådmand i Kolberg. 
1368: 183.

Gerike: 1. G. v. Bredeveld, broder til Hen- 
neke v. Bredeveld. 1367: 53. - 2. G. Deu- 
wel, væbner. 1369: 326. - 3. G. Koesfeld, i 
Lübeck. 1370: 468. - 4. G. Rubenow, Greifs
walds foged i Falsterbo. 1367: 113. 1370: 
400, 421. — 5. G. Sergensen, borger i Lund. 
1367: 19. 1368: 161. 1369: 291. 1370: 408.

Gerlak: 1. G., ærkebiskop af Mainz. 1368: 135. 
1369: 294. - 2. G. Heideby, afdød borger i 
Lübeck. 1'367: 47. - 3. G. Skjalmsen, arving 
efter Hågen Hildebrandsen. 1370: - 4.
G. Upgang, rådmand i Harderwijk. 1367: 
92. - 5. G., ærkedegnen Macarius’ svend. 
1368: 236.

Gerrit: 1. G. v. Brinke, rådmand i Zutphen. 
1370: - 2. G. Grote, rådmand i Amster
dam. 1369: 319, 354. - 3. G. van Oester- 
wijk, foged på Texel og Vlieland. 1367: 107. - 
4. G. Winekenssen, Deventers udsending.
1368: 233. 1369: 276. - 5. G. Vrancken, 
sendt til Danmark fra Deventer. 1368-69: 
268. 1369: 352.

Gertrud: 1. G. Pedersdatter — Erik Barnum
sen. 1367: 36. 1369: 338. - 2. G. — Niels 
Pedersen Snefugl. 1370: 498. - 3. G., frue, 
har mistet gods ved Saltholm. 1368: 205.

Gerwer se Egbert.
Gerwin Wilde, rådmand i Rostock. 1367: 92. 

1368: 246. 1369: 319.
Gesow se Lyder.
Gevert, kapellan i Deventer. 1368-69: 268. 
Giese se Gotfred.
Gise v. Helpte, væbner. 1369: 326, 337. 

1370: 476.
Glinder se Lars Jensen.
Glob se Niels og Povl.
Gobelin: 1. G. de Buren, rådmand i Elbing. 

1368: 240. - 2. G. Wanthof fra Soest. 
1369: 289 (note).
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Godeclerik se Mathias.
Godeke (se også Gødeke): 1. G. Dannenberg, 

hamburgsk løber. 1367: 105. - 2. G. Giese 
se Gotfred Giese. - 3. G. Lythoy, har be
talt pund told i København. 1369: 301. - 4. 
G. Recklinghausen, giver Rostock kvitte
ring. 1370: 419.

Godesknecht se Nicolaus.
Godskalk: 1. G. (Mule af Falkendal), biskop 

af Linkoping. 1370: 506. - 2. G. Barne- 
kow, mecklenburgsk væbner. 1369: 326. - 3. 
G. Grote, rådmand i Elbing. 1369: 288. - 
4. G. Hemmingsen, kong Valdemars Justi
tiar. 1369: 338. 1370: 507. - 5. G. Limbæk, 
væbner. 1370: 415. - 6. G. Preen, mecklen
burgsk ridder. 1368: 129, 130. - 7. G. Skar- 
penberg, væbner. 1368: 129, 130, 142, 143, 
156. 1370: 464, 465, 466. - 8. G. Stampe, 
Peder Ivarsens medlover. 1369: 323. - 9. G. 
Wildberch, holstensk ridder. 1368: 129, 130. 
- 10. G. v. Zülow, mecklenburgsk ridder. 
1368: 129, 130.

Goswin: 1. G. Borrentin, dekan ved kirken i 
Bützow. 1367: 89. - 2. G. Luutginssen, 
rådmand i Kampen. 1369: 288, 319, 354, 
364. 1370: 457.

Gotfred Giese, rådmand i Stralsund. 1367: 
37, 46-

Gothland se Ludolf.
Grammendorp se Rikwin.
Granzow se Nicolaus.
Grasmeyer se Tideman.
Gravetop, skibsejer. 1370: 464.
Grifenberg se Johan.
Grimmen se Tideman.
Gregers Nielsen, væbner. 1369: 326.
Gregor Swerting, rådmand i Stralsund, hø

vedsmand på Helsingborg. 1370: 438, 476.
Grote se Gerrit, Godskalk og Henrik. 
Grubbe se Niels og Peder.
Grønning se Tideman.
Guido de Cruce, pavelig nuntius og kollektor. 

1368: 125, 162, 222. 1369: 307.
Guillelmus: 1. G., kardinalbiskop af Sabina, 

kardinalkollegiets kammermester. 1367: 73. 
- 2. G., kardinalpresbyter af S. Stefano in 
Celiomonte. 1369: 357. - 3. G. de Monte

Lauduno, forfatter til Sacramentale. 1369: 
270.

Gumme Nielsen, væbner. 1370: 473.
Gunne: 1. G., præst i Frojered. 1368: 181. - 

2. G. Jensen, væbner. 1367: 29, 32, 79.
Gunzel v. Bertensleven, brandenburgsk væb

ner. 1369: 292.
Gus se Johan.
Gutzekow se Nicolaus.
Gyncelin Gyncekesen (Mule af Falkendal), 

broder til Jacob. 1367: 17. 1369: 309.
Gynter, søn af Lytbert Bukhorn — Cecilie 

Gyntersdatter. 1368: 161.
Giinther: 1. G. Lenderode, i kong Valdemars 

tjeneste. 1367: 39. - 2. G. v. Tetow, i kong 
Valdemars tjeneste. 1367: 38.

Gøde Eriksen, kong Håkons udsending. 1369: 
320.

Gødeke Thomsen, rådmand i Roskilde. 1367: 
28.

Gødmer Abrahamsen, i Skåne. 1368: 181. 
1369: 297. 1370: 502.

H
Hågen Hildebrandsen, borger i Lund. 1367: 

50. 1370: 437.
Håkon 6., konge af Norge og Sverige, søn af 

kong Magnus af Sverige. 1367: 42, 92. 1368: 
129, 130, 132, 138, 140, 141, 142, 143, 153, 
180, 211, 240. 1369: 299, 320, 356, 375. 
1370: 464, 465, 466, 467, 470, 497, 506.

Hachede se Hartvig.
Hademan van Heten, i Deventer. 1368: 167, 

170, 223.
Haderslief sejan.
Hagel se Esger Jensen.
Hagemester se Klaus.
Hagen se Johan.
Hak se Niels.
Halvegge se Jakob Nielsen.
Halveploch se Nicolaus.
Hamburg se Johan.
Hameln se Johan.
Hanentzaghel se Johan.
Hannes (se også Johan): 1. H. Maxin, i kong 

Valdemars tjeneste. 1367: 38. - 2. H. Man
korn, i kong Valdemars tjeneste. 1367: 38. -



Hannes—Henneke 419

3. H. v. Rochow, brandenburgsk ridder. 
1369: 292. - 4. H. Stopaz, i kong Valde
mars tjeneste. 1367: 39.

Hans (se også Jens og Johan): 1. H. Urne, 
provst i Odense (1485). 1368: 257. - 2. H. 
W arschow, i Greifswald. 1370: 421.

de Haren se Arnold.
Hartmud se Nicolaus.
Hartvig: 1. H., abbed i Reinfeld kloster. 1369: 

294- - 2. H. Beteke, rådmand i Elbing. 
1367: 92. - 3. H. Eriksen, broder til Jens 
Eriksen. 1367: 81. 1369: 280. - 4. H. v. 
Hachede, rådmand i Hamburg. 1368: 124. 
- 5. H. Hummersbüttel, væbner. 1368: 132, 
136, 137, 226. - 6. H. Kale, væbner. 1369: 
326, 349. - 7. H. Kule, mecklenburgsk væb
ner. 1368: 129, 130. - 8. H. v. d. Lohe, 
væbner. 1369: 326. - 9. H. Pogwisch, væb
ner, broder til Wulf Pogwisch. 1368: 129, 
130, 142, 143, 156. 1369: 348. - 10. H. 
Porsfeld, holstensk væbner. 1370: 391. - 11. 
H. Pul, rådmand i Thorn. 1368: 180, 183. - 
12. H. v. Sunde, rådmand i Stettin. 1368: 
124, 183. - 13. H. Zabel, sachsisk 
væbner. 1370: 486. - 14. H., søn af Peder 
Svendsen. 1368: 230.

Hase se Troels og Trued.
Hasse: 1. H. Tueson, væbner. 1368: 191, 192.

- 2. H. v. Wedel af Uchtenhagen, branden
burgsk ridder. 1370: 436.

Hasse se Helmeke.
Hatnegghe se Johan.
Haugwitz se Swithger og Wekman. 
Hauweschilt se Henneke.
Havene se Johan og Martin.
Hedenrik Lunow, far gods i pant af Henneke 

og Timme Limbæk samt Ivar Nielsen. 
1369: 296, 298.

Heidebreke se Ebel.
Heideby se Gerlak og Johan.
Heine: 1. H. van Elst, Deventers løber. 

1367: 103. - 2. H. van Heirde, rådmand i 
Harderwijk. 1368: 238, 240. 1369: 288, 
3J9> 354- 1370: 457- - H. Hoyers, borg
mester og rådmand i Hamburg. 1367: 21. 
1369: 288, 319. - 4. H. Kabolt, ridder, 
høvedsmand på Ørkild. 1368: 224, 225.

/569: 369, 370, 371, 372, 373. 1370: 449, 
450, 451, 452, 453, 456, 488, 492. - 5. H. 
Kannengeter, fader til Konrad Kannenge- 
ter. 1370: 400, 421. - 6. H. Rode fra Stral
sund, skipper. 1368: 246. - 7. H. Scheele se 
Henrik Scheele. - 8. H. Wittebeke, væb
ner. 1369: 326.

Heirde se Heine.
Helene (se også Elene): 1. H. Olufsdatter 

(Saltensee) ~ Kristoffer Eriksen. 1367: 60. 
1370: 425. - 2. H. af Bjernede, enke efter 
Evert Moltke. 1367: 35. 1370: 461.

Helle se Johan.
Helmeke: 1. H. Hasse, har mistet gods ved 

Saltholm. 1368: 205. - 2. H. Svart, i Kø
benhavn, fader til Reineke. 1369: 284.

Helpte se Gise, Otto, Wilken og Zabel. 
Helrik Beienfleth, væbner. 1368: 214. 
Helsingborg se Følzeke.
Hemming: 1. H., magister, ærkedegn i Ros

kilde. 1367: 78. - 2. H. Pedersen Knøppel, 
i Københavns St. Jørgens hospital./565; 
151. - 3. H. Meinerstorp se Henning 
Meinerstorp. - 4. H., fæster i Høng. 1369: 
338-

Henneke: 1. H. Bessin, død på Stevns, 
Ratislava. 1370: 511. - 2. H. v. Bredeveld, 
broder til Gerike. 1367: 53. - 3. H. Bülow, 
mecklenburgsk væbner. 1369: 326. - 4. H. 
Büschow, væbner. 1369: 326. - 5. H. (i seg
let Johannes) Foged, væbner. 1369: 369, 371, 
372./570: 453.-6. H. Hauweschilt, væbner. 
1369: 326. - 7. H. Hinkesen, fader til Tel- 
seke. 1367: - 8. H. Hvid, rådmand i
Næstved. 1367: 30. - 9. H. Kempe, væbner. 
1369: 326. - 10. H. Kind, væbner, i Ro
stocks tjeneste. 1370: 499. - 11. H. Kurow, 
vistnok væbner. 1368: 238. - 12. H. Lim
bæk, væbner, søn af Klaus Limbæk, broder 
til Timme og Ulf Limbæk. 1368: 187. 
1369: 296. - 13. H. Moltke, væbner, 
høvedsmand på Nyborg. 1369: 369, 370, 
371 > 372> 373- I370: 449, 45°, 45 b 452, 
453, 456, 488, 492. - 14. H. Møller, har mi
stet gods ved Saltholm. 1368: 205. - 15. H. 
van Ortze, væbner. 1369: 326. - 16. H. Sas
sen, hamburgsk løber. 1370: 514. - 17. H.
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Schacke, sachsisk væbner. 1368: 146. - 18. 
H. Sivekesen, eksekutor af Henneke Vetels 
testamente. 1368: 252 (note). - 19. H. Ve- 
tel, udsteder testamente. 1368: 252. - 20. 
H. Witte, Kristines befuldmægtigede. 1370: 
479. - 21. H. Zepelin, væbner 1369: 326. 
— 22. H. Øblitze, bevidner brev af Nico
laus Stryzeman. 1369: 318. - 23. H., søn af 
Niels Albertsen. 1367: 47. - 24. H., Deven
ters løber. 1368: 154, 186, 223. 1369: 276. 

Henning: 1. H. Alderstorp (i seglet Alghestorp)
Vndeer, væbner. 1368: 214. - 2. H. Barolds, 
væbner, i Rostocks tjeneste, broder til Kon
rad. 1368: 250. - 3. H. Braske, vistnok 
væbner. 1368: 238.-4. H. Gemelin, rådmand 
i Kolberg. 1368: 124, 240. 1370: $57. - 5. 
H. Knop, mecklenburgsk ridder. 1368: 129, 
130, 214. - 6. H. Køtelberg, væbner, senere 
ridder, høvedsmand på Ørkild. 1369: 369, 
371, 372. 1370: 449, 450, 451, 452, 453, 456, 
488, 492. - 7. H. Lowentsnider, rådmand 
i Stettin. 1368: 124. - 8. H. Meinerstorp, 
ridder, senere høvedsmand på Tranekær. 
1367: 3. 1368: 226. 1369: 369, 370, 371, 372, 
373. 1370: 449, 450, 451, 452, 453, 456, 488, 
492. - 9. H. Meinerstorp, væbner. 1369: 
326. - 10. H. Moltke se Henneke Moltke. - 
11. H. v. d. Osten, ridder. 1368: 224, 225. 
- 12. H. Podebusk, ridder, forhen gælker i 
Skåne, senere Danmarks riges høvedsmand, 
søn af Borante Podebusk. 1367: 25, 26. 
1369: 299, 369, 370, 371, 372, 373, 374. 
1370: 400, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 
457» 459» 460» 488» 492» 497- - H van der 
Schulenburg, brandenburgsk ridder. 1369: 
292. - 14. H. Westfal, rådmand i Stettin. 
1367: 37, 84. 1368: 124, 159, 183, 238, 240. 
1369: 288, 319.

Henrik: I. Gejstlige: 1. H., biskop af Pader
born. 1368: 135. - 2. H., biskop af Ratze- 
burg. 1369: 294. 1369: 378. - 3. H., biskop 
af Roskilde. 1367: 43, 46, 71. 1368: 236. 
1369: 327. - 4. H., afdød biskop af 
Slesvig. 1370: 410. - 5. H. Biskop, provst i 
Bremen, kannik i Lübeck og Uppsala, senere 
biskop af Slesvig, pavelig nuntius og kollektor. 
1367: 40. 1368: 222, 251. 1369: 275. 1370: 
403, 404, 405, 406, 407, 410, 430, 441, 442, 

443, 444, 445, 472, 481. - 6. H., biskop af 
Verden. 1369: 294. - 7. H. Bokholt, dekan i 
Lund. 1369: 270. - 8. H., dekan i Hildes
heim. 1367: 41. - 9. H. Karlsson, kannik i 
Uppsala. 1370: 481. - 10. H. Koesfeld, 
kannik i Hamburg. 1367: 21. - 11. H. 
Werners, magister, biskop Erik af Odenses, 
senere Kamminkirkens befuldmægtigede. 
1368: 173. 1370: 471. - 12. H. Koesfeld, 
forstander for Roskilde St. Clara kloster. 
1370: 446. - 13. H. Höneke, official i Bre
men. 1368: 131. - 14. H. de Tibern, under- 
kollektor. 1369: 275.

IL Verdslige: 1. H., hertug af Glogau. 
1367: 91. 1368: 135. — 2. H. 3., hertug af 
Mecklenburg, søn af Albrecht 2., broder til 
Albrecht og Magnus. 1367: 80, 86. 1368: 128, 
129, 130, 132, 140, 141, 152, 153, 158, 160, 
180, 184, 191, 224, 225, 226, 233, 239, 240. 
1369: 292, 319, 326. 1370: 458, 459, 460. - 3. 
H., hertug af Sønderjylland, ~ Kunigunde. 
1367: 81, 109. 1368: 156, 168, 189, 256. 
1369: 290, 366, 380. 1370: 415, 480. - 
4. H. 2., greve af Holsten, broder til Klaus. 
1367: 12, 37, 46, 84, 92, 105, 128, 129, 130, 
132, 142, 143, 144, 146, 147, 155, 156, 158, 
159, J72» I8o, 183, 224, 225, 226, 246. 
1369: 288, 293, 323, 326, 345, 365. 1370: 466, 
486. - 5. H., landgreve af Hessen. 1368: 135. 
- 6. H. Andersen, rådmand og borger i Ribe. 
1368: 187, 221. - 7. H. (Arentssen), kæmner 
i Deventer. 1370: 496. - 8. H. Belter, borger 
i Visby. 1367: 11. - 9. H. Berensterd, borger 
i Rostock. 1370: 426. - 10. H. Berner, råd
mand i Riga. 1368: 240. - 11. H. Brand, borg
mester i København. 1368: 151. - 12. H. van 
dem Brinke, broder til Tale. 1368: 212. - 
13. H. Brockdorf, holstensk ridder. 1368: 
129, 130. - 14. H. ter Brugge, rådmand i 
Deventer. 1369: 319, 354. - 15. H. ter Brugge, 
udsendt til Danmark fra Deventer (= nr. 
14?). 1368-69: 268. 1369: 302, 352. - 16. 
H. Bukstok, på Viborg landsting. 1367: 79. - 
17. H. Damman, afdød borger i Visby. 1367: 
11. - 18. H. Danneke fra Seehusen. 1367: 
98. - 19. H. Grote, rådmand i Danzig. 1368: 
183. - 20. H. Hermansen, borger i Lund, 
møntmester. 1367: 19, 50. 1368: 161. - 21.
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H. Hogedorp, død i Trelleborg. 1367: 4. - 
22. H. Iwertssen, rådmand i Stavern. 1368: 
183. - 23. H. Jensen (Saltensee), ridder. 
1370: 449, 450, 451, 452, 453, 456, 488, 492. 
- 24. H. Klosterman, fader til Nicolaus 
Holsts hustru. 1370: 409. - 25. H. Koesfeld, 
borger i Lübeck. 1367: 70. - 26. H. Korte, 
rådmand i Amsterdam. 1367: 92. - 27. H. 
Krowel, rådmand i Reval. 1369: 274. - 28. 
H. van Krummesse, sachsisk væbner. 1368: 
146. - 29. H. Kusel, skibsejer. 1368: 220. - 
30. H. Lassan, rådmand i Stargard. 1368: 
183. - 31. H. Linstow, væbner, i Rostocks 
tjeneste. 1370: 420. - 32. H. v. Lohe, råd
mand i Lübeck. 1367: 53. 1368: 227. 1369: 
284. - 33. H. v. Lübeck, borgmester i Greifs
wald. 1370: 421. - 34. H. Møller, har mistet 
gods ved Saltholm. 1368: 205. - 35. H. 
Moltke, mecklenburgsk væbner. 1368: 129, 
130. — 36. H. Nannemanssen, rådmand i 
Elburg. 1367: 92. - 37. H. van der Osten, 
ridder, høvedsmand på Ves borg. 1368: 224, 
225. 1369: 369, 371, 372. 1370: 449, 450, 
451, 452, 453, 456, 488, 492. - 38. H. Polle, 
Hartvig Porsfelds tjener. 1370: 391. - 39. 
H. Preen, mecklenburgsk væbner. 1368: 
129, 130. - 40. H. Preen, væbner (= nr. 
39?). 1369: 326. - 41. H. Prutzeke, væbner, 
i Rostocks tjeneste. 1368: 250. -42. H. Raspe, 
i kong Valdemars tjeneste. 1367: 39. — 43. 
H. v. Rinteln, borger i Malmø, ~ 
Kristine. 1370: - 44. H. Scheele, råd
mand i Stralsund. 1367: $7, 46. 1368: 240. 
1369: 288, 354. 1370: - 45. H. van der
Schulenburg, brandenburgsk væbner. 1369: 
292. -46. H. Schonenberg, borger i Lübeck. 
1368: 219. - 47. H. Schuppelenberg, råd
mand i Greifswald. 1367: 67. 1368: 124, 147, 
159, 183. 1369: 354. 1370: 400. - 48. H. v. 
Siggen, holstensk væbner. 1369: 365.-49. H. 
Stormer, i Lübeck. 1369: 287. - 50. H. v. 
Stralendorp, mecklenburgsk ridder. 1368: 
129, 130. 1369: 345. - 51. H. Subbezow, 
væbner. 1368: 214. - 52. H. Warendorp, har 
været fange i Helsingborg. 1370: 422. - 
53. H. Wessel, rådmand i Wismar. 1369: 
305, 326. - 54. H. Westhof, Lambert 
Boykings svoger. 1370: 468. - 55. H. Vier- 

acker, borger i Stralsund. Omkr. 1370: 516. 
- 56. H. Volmesten, afdød, fader til Adel
heid. 1368: 164. - 57. H. Vos, rådmand i 
Anklam. 1367: 46, 67. - 58. H. Wulf, råd
mand og kæmner i Reval. 1369: 350. 1370: 
457. — 59. H., søn af Johan Recklinghausen. 
1367: 106. - 60. H., »Vrome«, død i Køben
havn, broder til Vendele. 1370: 426.

Henze: 1. H. Kosbroder, i kong Valdemars 
tjeneste. 1367: 38. - 2. H. Meine, afdød 
borger i Viborg. 1367: 27. - 3. H. Rodewald, 
afdød. ~ Hille. 1367: 27.

Henzeke, afdød søn af Tale van dem Brinke. 
1368: 212.

Herbert: 1. H. van Rectem, i Deventer. 1368: 
150. - 2. H., hamburgsk løber. 1370: 514.

Herding Rubenow, i Greifswald. 1370: 421. 
Hereke se Bertold og Ertmar.
Herman: I. Gejstlige: 1. H. Hermansen, kan

nik i Lund. 1369: 342, 379. - 2. H. Wester- 
beke, afdød kannik i Lübeck. 1367: 89.

II. Verdslige: 1. H. Armbrøstmager, afdød 
borger i Lübeck, — Kristine. 1368-70: 267. - 
2. H. v. Dülmen, rådmand i Thorn. 1368: 
180, 183, 240, 249. 1369: 319. - 3. H. Fal
kenberg, væbner. 1369: 326. - 4. H. Kop
persleger, borger i Stralsund. 1369: 341. - 
5. H. Kröpelin, rådmand i Wismar. 1368: 
183, 207, 211. 1369: 305, 326. - 6. H. Kulse, 
rådmand i Amsterdam. 1368: 183, 240. 
1369: 288. - 7. H. Lordenbeke, borger i Ro
stock. 1367: 28, 30. - 8. H. Minden, borger i 
Ribe. 1368: 221. - 9. H. Osenbrugge, råd
mand i Lübeck. 1369: 288, 319, 376. 1370: 
457. - 10. H. v. Owe, i Skåne på hansestæ- 
dernes vegne. 1369: 351. - 11. H. Pape, råd
mand i Stettin. 1367: 84. 1369: 288. - 12. H. 
Papenhagen, guldsmed i Stralsund. 1368: 
242. - 13. H. Plads, på Viborg landsting. 
1367: 79. - 14. H. Ribe, Stralsunds foged i 
Falsterbo. 1368: 220. - 15. H. v. Rode, råd
mand i Stralsund. 1367: 37, 46. 1368: 240, 
246. 1369: 288, 319, 354. 1370: 457. - 16. H. 
Specht, i Stralsund. 1367: 5. - 17. H. Stilow, 
i Greifswald. 1370: 400. - 18. H. Storm, 
mecklenburgsk væbner. 1368: 129, 130. - 
19. H. Tralow, sachsisk ridder. 1369: 282. 
1370: 486. - 20. H. v. Vitzen, ridder. 1370:



422 Herman—Jakob-

466. - 21. H. Vogt, væbner, i Rostocks 
tjeneste. 1368: 250.

Herna se Didrik og Lars.
Herscho v. Roscilowicz, kejser Karls tro 

mand. 1370: 503.
Heten se Hademan.
Hille, enke efter Henze Rodewald. 1367: 27.
Hingsteberg se Serins.
Hitzacker se Fikke.
Hogedorp se Henrik.
Holger Knudsen af Kädarp. 1367: 115.
Holk se Erik.
Holst se Markvard og Nicolaus.
Holstener se Nicolaus.
Hond se Jan.
Honendorp se Tideke.
Höppener se Bernhard og Johan.
Horborg se Bertram og Johan.
Horst se Borante.
Hoved se Oluf.
den Hoyer se Didrik.
Hoyers se Heine.
Hugo: 1. H. van Lochten, rådmand i Zierik- 

zee. 1370: - 2. H. Storm, rådmand i
Briel. 1367: 92.

Hummersbüttel se Hartvig og Johan.
Hund se Johan og Jon.
Hurley se Lydeke.
ter Humen se Johan.
Hvid se Henneke og Niels Jensen.
Høg se Bo.
Höneke se Henrik.

I
Ida: 1. I. Olufsdatter, enke efter Peder Falk. 

1370: 427. - 2. I. Pedersdatter, datter af 
Peder Falk, — Torkil Nielsen af Gladsax. 
1370: $27, 428. -3. L, frue, far gods af 
Eskil Brødpenge. 1369: 383.

Inge — Jens Rødmersen. 1370: 446, 447.
Ingeborg: 1. L, grevinde af Holsten, — grev 

Henrik 2. Holsten. 1369: 292. -2. L, datter 
af Niels Klementsen. 1370: 461.

Ingemar Nielsen, borger i Lund. 1368: 
Ingerd, nonne i Dalum kloster. 1368: 253.
Ingvar: 1. I. Nielsen af Fårdrup. 1367: 82. - 

2. I. Nielsen af Kragerup, ridder. 1370: 453.
Innocens 6., afdød pave. 1370: 483.

Itzehude se Burchard.
Ivan: 1. I. Markmand i Harrested. 1368: 

232. - 2. I. van Tasken, i kong Valdemars 
tjeneste. 1367: 39.

Ivar: 1. L, provst i Thy. 1367: 29. - 2. I. Ivar- 
sen (Lange), væbner. 1367: 23, 29, 32.-8. 
I. Nielsen (Rosenkrantz), ridder. 1368: 129, 
130, 142, 143, 156. 1369: 298, 323. - 4. I. 
Pedersen (Galskøt), foged i Thy. 1367: 23, 
29, 32, 79-

J
Jakob: I. Gejstlige: 1. J., biskop af Viborg. 

1367: 94, 95. Omkr. 1370: 535. - 2. J. Eb
besen, kannik i Slesvig. 1370: 462. - 3. J. 
Falster, kannik i Roskilde. 1367: 78. -4. J. 
Jensen, kannik i Roskilde. 1367: 78. 1368: 
236. — 5. J. Jensen, dominikaner, pavelig 
pønitentiar for Danmark, Norge og Sverige. 
1370: 418.

II. Verdslige- 1. J. Bettesen fra Dor
drecht, skipper. 1368: 246. -2.J. David, råd
mand i Kolberg. 1369: 319. - 3. J. Erland
sen, far gods i Halland af Bent Eskilsen. 
1367: 121. - 4. J. Gisekenssen, rådmand i 
Amsterdam. 1367: 92. - 5. J. Guldbrandsen, 
betænkes i Henrik Bokholts testamente. 
1369: 270. - 6. J. Gyncekesen (Mule af Fal
kendal), broder til Gyncelin. 1369: 309. - 7. 
J. Krüdener, borger i Stralsund. 1370: 464. 
— 8. J. Mogensen, kvitterer Niels Kirt for 
arv. 1367: 76. -9. J. Nielsen (Due), væbner, 
senere ridder, høvedsmand på Søborg og 
Gurre. 1369: 369, 371, 372. 1370: 449, 450, 
451, 452, 453, 456, 488, 492. - 10. J. Niel
sen, ridder. 1370: 461. - 11. J. Nielsen 
(Ravensberg) af Vognserup, væbner. 1370: 
461, 485, 532. - 12. J. Nielsen Halvegge, 
pantsætter gods til Karl Jensen. 1370: 517. - 
13. J. Olufsen (Lunge), ridder. 1368-87: 269. 
13®: 3°9, 3*9, 369> 370, 37L 372, 373. 
1370: 449, 450, 451, 452, 453, 456, 488, 
492. - 14. J. Pleskow, borgmester og råd
mand i Lübeck. 1367: 31, 37, 46, 67, 84, 
92. 1368: 124, 132, 147, 159, 183, 207, 211, 
240. 1369: 288, 319, 354, 365, 376. 1370: 
438, 457- 1370-81: 487. - 15. J. Seinessen, 
rådmand i Kampen. 1367: 92. - 16. J. Skave
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af Hjelmsø. 1370: 505. - 17. J. Skæg, fæster i 
Hjembæk. 1369: 338. - 18. J. Swertsliper, 
rådmand i Stralsund. 1370: 512. - 19. J., 
søn af Bernhard. 1367: 70. - 20. J., søn af 
Jens Tuesen. 1369: 309. - 21. J., Henrik 
Bokholts svend. 1369: 270.

Jan: 1. J. van der Gouda, greve af Biois, her
tug af Geldern. 1367: 107. - 2. J. Didriks- 
sen, rådmand i Briel. 1368: 183, 240. - 3. 
J. Dulmen, rådmand i Kampen. 1368: 240. 
- 4. J. Haderslief, kæmner i Deventer. 1368: 
208. - 5. J. Hond, rådmand i Zierikzee. 
1369: 319, 354. 1370: 457. - 6. J. ter Hür
nen, i Deventer. 1368: 208. 1369: 281. - 7. J. 
Janssen, borger i Briel. 1370: 515. - 8. J. 
Kogge, borger i Briel. 1370: 515. - 9. J. 
Koppenssen, rådmand i Amsterdam. 1370: 
457. - 10. J. Lepping, udsendt til Danmark 
fra Deventer. 1368-69: 268. - 11. J. Page
mund, rådmand i Deventer. 1368: 215. 
1370: 457, 496. - 12. J. Sconevrent, råd
mand i Deventer. 1369: 276. - 13. J. Span, 
rådmand i Zutphen. 1368: 240.

Janneke Jensen, ridder. 1368: 189. 1370: 415. 
Jaroslav, ærkebiskop af Gnesen. 1370: 471. 
Jens (se også Jan, John og Jon): I. Gejstlige:

1. J. Mikkelsen, forhen provst i Vidå, 
biskop af Børglum, senere af Ribe. 1367: 6, 
101. 1369: 357, 359, 360, 361, 362, 363, 377. 
1370: 392, 411, 413. - 2. J. Eg, domini- 
kanerprovincial i Danmark. 1370: 498. - 3. 
J., broder, prior i Odense. 1369: 279. - 4. 
J. Kappelgård, provst i Roskilde. 1367: 55, 
77, 78. 1368: 2^. - 5. J. Wannekesen, 
provst i Slesvig. 1370: 462. - 6. J., provst i 
Viborg. 1367: 25, 26, 79. - 7. J. Henneke- 
sen, provst i Østersyssel, kannik i Roskilde. 
1369: 324, 343. - 8. J. Brun, kannik i Ros
kilde. 1367: 78. - 9. J. Henriksen, 
kannik i Lund. 1369: 270. - 10. J. Kristian
sen, kannik i Roskilde. 1367: 78. 1368: 236. 
1369: 309. - 11. J. Sommer, kannik i Lund. 
1367: 50, 114. 1369: 270. - 12. J. Pedersen, 
lægbroder i Næstved St. Petri kloster. 1368: 
255-

II. Verdslige: 1. J. Absalonsen, ridder. 
1370: 449, 450, 451, 452, 453, 456, 488, 492. 
-2.J. Andersen (Brok), ridder, høvedsmand 

på Bygholm. 1369: 369, 371, 372. 1370: 453. 
- 3. J. Basse, ridder. 1368: 224, 225. - 4. J. 
Bonde, på Lolland. 1368: 224, 225. - 5. J. 
Brun, vistnok væbner. 1368: 238. - 6. J. 
Brun, fæster i Stenum. 1369: 298. - 7. J. 
Då, fæster i Markeslev. 1370: 425. - 8. J. 
Degn, frafalder krav mod Bruno Waren- 
dorps arvinger. 1369: 376. - 9. J. Dun, vist
nok væbner. 1368: 238. - 10. J. Dunk, 
ridder. 1370: 415. - 11. J. Dyre, søn af 
Bonde Jensen. 1370: 505. - 12. J. Eriksen, søn 
af Erik Blå, broder til Hartvig Eriksen. 1367: 
81. 1369: 280. - 13. J. Erlandsen, bevidner 
brev af Tue Nielsen. 1369: 278. - 14. J. Es- 
bernsen, vistnok væbner. 1368: 238. - 15. J. 
Gerikesen, bymand i Kalundborg, kong 
Valdemars foged i Skanør. 1367: 28, 30. 
1370: 468. - 16. J. Gummesen, i lybsk 
fangenskab. 1368: 248. - 17. J. Gunnesen, 
kong Valdemars målsmand. 1370: 507. - 18. 
J. Henzesen, borger i København. 1368: 
205. - 19. J. Hermansen, fæster i Bjerg
sted. 1369: 338. - 20. J. Ingvarsen, borger 
i Lund. 1369: 291. - 21. J. Jakobsen, 
væbner. 1370: 408. - 22. J. Jensen af 
Tjæreby. 1369: 323. - 23. J. Lalesen, lar 
gods i Halland af Lars Svendsen. 1369: 271. 
- 24. J. Lange, pantsætter gods til Knud 
Pedersen. 1370: 482. - 25. J. Læge, søn af 
Peder. 1369: 309. - 26. J. Navnesen, væb
ner. 1369: 338. 1370: 453. - 27. J. Nielsen af 
Kragerup, ridder. 1367: 17. 1369: 338. 1370: 
453. - 28. J. Nielsen (Rosenkrantz), ridder, 
broder til Ivar Nielsen. 1368: 156. 1369: 
298. - 29. J. Nielsen, kvitterer Niels Kirt for 
arv. 1367: 76. -30. J. Nielsen af Svanholm, 
væbner, broder til Elisabeth ~ Anders 
Pedersen. 1370: 453, 518, 536 (noten). - 
31. J. Nielsen, fæster i Korup. 1369: 280. - 
32. J. På af Svenstorp, væbner, landstings
hører i Skåne. 1367: 10, 50, 52. - 33. J. 
Pedersen af Bellinge, ridder. 1370: 453. - 
34. J. Pedersen af Bjårsjdholm. 1368: 248. - 
35. J. Pedersen, afdød søn af Adelheid ~ 
Peder Tordsen. 1370: 519. - 36. J. Pedersen, 
borger i Ålborg. 1367: 16. - 37. J. Pedersen, 
borger i København. 1368: 205. - 38. J. 
Pele, høvedsmand på Kalø. 1370: 449, 450,
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451, 452, 453, 456, 488, 492. - 39. J. Piik, 
ardød broder til Arvid Piik. 1370: 431. — 40. 
J. Povlsen, pantsætter Reersø. 1368: 264. - 
41. (J.) Rud, væbner, høvedsmand på Kor
sør. 1369: 369, 370, 371, 372, 373. 1370: 
449, 450, 451, 452, 453, 456, 488, 492. - 
42. J. Rødmersen ~ Inge, far gods i Vi- 
vede og Lundby. 1369: 384. 1370: 446, 447. 
- 43. J. Sakstorp af Horby. 1367: 50, 51. - 
44. J. Skave, væbner. 1368: 169. - 45. J. 
Skytte af Høm. 1368: 169. -46.J. Svendsen, 
far gods af Niels Jensen Hvid. 1369: 277. - 
47. J. Troelsen, væbner, landsdommer på 
Sjælland. 1370: 461. - 48. J. Trold, i 
København. 1368: 151. - 49. J. Tuesen, 
ridder. 1369: 326. - 50. J. Tuesen, fader 
til Jakob. 1369: 309. - 51. J. Tygesen, fæster 
i Paderup. 1368: 171. - 52. J. Vognsen, fæ
ster i Saltum. 1369: 298.

Jensike Paris, ridder. 1370: 449, 450, 451, 
452> 453- 456, 488, 492-

Johan (se også Hannes, Hans, Jan, Johannes 
og John): I. Gejstlige: 1. J., biskop af Kam- 
min. 1367: 91. 1368: 135. 1369: 294. - 2. 
J. Klenedenst, dekan i Lübeck. 1368: 163. 
1369: 365. - 3. J., dekan i Schwerin. 1367: 
9, 41. - 4. J. Heideby, afdød klerk i Lü
beck. 1367: 89, 90. - 5. J. v. Helle, præst i 
Slesvig stift. 1367: 20, 21, 85, 97. - 6. J. Lu
man, sognepræst i Kiel. 1368: 131. - 7. J. 
Trutenow, magister. 1367: 97. - 8. J. Vritze, 
magister, notar i Lübeck. 1367: 46, 67. 
1368: 124.

II. Verdslige: 1. J. 1., hertug af Mecklen
burg. 1367: 91. 1368: 180. - 2. J., greve af 
Hoya. 1368: 135. - 3. J. v. Allen, borger i 
Lübeck. 1368: 227. - 4. J. Berchteheyle, 
mecklenburgsk væbner. 1368: 129, 130, 140. 
— 5. J. Bokholt, rådmand i Greifswald. 1368: 
240. — 6. J. Bomgarden, rådmand i Rostock. 
1367: 31, 84. 1368: 124, 147, 159, 240, 246. 
1369: 288. - 7. J. Borwold, rådmand i Kol
berg. 1368: 238, 240. 1369: 288, 319, 354. 
1370: 457. - 8. J. Brasche, rådmand i Greifs
wald. 1370: 421. - 9. J. v. Bremen, i Stral
sund. 1368: 243. - 10. J. Brunsvig, oplader 
bod til Johan v. d. Havene. 1369: 358. - 11. 
J. Castorp, borger i Lübeck. 1367: 22. - 12.

J. Degenhards, borger i Visby. 1367: 11. - 
13. J. Deneke, rådmand i Stettin. 1367: 37. 
— 14. J. v. Dortmund, far skadeserstatning 
af Lübeck. 1370: 399. - 15. J. Durekop, råd
mand i Riga. 1368: 183. - 16. J. van Erle, 
på Viborg landsting. 1367: 79. - 17. J. 
Fleming, ridder, hansestædernes udsen
ding. 1370: 467. - 18. J. Friis, får gods i 
pant af Albert Albertsen. 1370: 534. - 19. J. 
Gemelin se Henning Gemelin. - 20. J. Gri- 
fenberg, rådmand i Stralsund. 1370: 513. - 
21. J. Gus, fra Randers. 1367: 98. - 22. J. 
Haderslief se Jan Haderslief. - 23. J. van 
Hagen, høvedsmand i København. 1369: 
301. - 24. J. Hamburg, Johan v. Sees be
fuldmægtigede. 1367: 5. - 25. J. v. Hameln, 
i Stralsund. 1367: 4. - 26. J. Hanent- 
zaghel, væbner i Rostocks tjeneste. 1368: 
250. - 27. J. v. Hatnegghe, borger i 
Recklinghausen. 1368: 164. - 28. J. (Hen- 
neke v. Havene), afdød broder til Martin v. 
Havene. 1367: 49. - 29. J. v. Havene, nevø 
af Martin v. Havene. 1367: 49. 1369: 358. - 
30. J. Hoppener, i Stralsund. 1367: 4. - 
31. J. Horborg, i Lübeck. 1367: 49. - 
32. J. Hummersbüttel, ridder. 1367: 67. 
1370: 486. - 33. J. Hund, har overfaldet 
Vardeborgere. 1368-70: 265. - 34. J. Jul, fra 
Wismar. Omkr. 1370: 516. - 35. J. Kahl, 
rådmand i Rostock. 1370: 419, 499. - 36. 
J. Kale, væbner. 1369: 326. - 37. J. Kart- 
low, arving efter Lydeke Kartlow. 1370: 510. 
- 38. J. Koesfeld, nevø af Henrik Koesfeld. 
1367: 70. - 39. J. Koesfeld, skomager. 
1367: 70. - 40. J. Kordelitz, rådmand i 
Thorn. 1369: 319, 354, 356, 364. -41.J. v. 
Kyritz, rådmand i Rostock. 1367: 31, 37, 84, 
92. 1368: 124, 132, 159, 183, 207, 238, 240. - 
42. J. Lange, rådmand i Kiel. 1367: 46. - 
43. J. Lange, rådmand i Lübeck. 1368: 246. 
1370: 468. - 44. J. Lobeke, dræbt ved Kø
benhavn. 1369: 304. - 45. J. Lobeke, arving 
efter Johan Lobeke. 1369: 304. - 46. J. v. 
Lohe, rådmand i Thorn. 1370: 457. - 47. J. 
Ludenschede, borger i Stralsund. 1369: 341. 
-48.J. v. Lübeck, rådmand i København. 
1368: 205. 1369: 349. - 49. J. Manderow, 
rådmand i Wismar. 1367: 37, 46, 67, 84, 92.
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1368: 147, 159, 240, 319. - 50. J. Manke
mus, borger i Stralsund. 1368: 230. - 51. J. 
Manteufel, mecklenburgsk ridder. 1369: 
326. - 52. J. Meteler, rådmand i Lübeck. 
1367: 70, 85. 1368: 183. - 53. J. v. d. Mole, 
rådmand i Reval. 1369: 274. - 54. J. 
Moltke, mecklenburgsk ridder. 1368: 129, 
130. - 55. J. Muggle, har haft gods i pant af 
grev Henrik af Holsten. 1369: 293. - 56. J. 
v. Münster, oplader bod til Arnold Feldhu
sen. 1370: 390. - 57. J. Nachtraven, råd
mand i Rostock. 1368: 147, 211. - 58. J. 
Pertzeval, rådmand i Lübeck. 1368: 132, 
183. 1369: 288, 319. - 59. J. Pleskow, råd
mand i Lübeck. 1367: 31, 37, 46. - 60. J. 
Piessen, mecklenburgsk ridder. 1369: 326. - 
61. J. Recklinghausen, i Stralsund. 1367: 
106. - 62. J. Ruge, rådmand i Stralsund. 
1367: 67, 84, 92. 1368: 124, 132, 147, 159. 
1369: 319, 354. 1370: 457. - 63. J. Ruten
sten, nevø af Arnold Rutensten. 1368: 148. — 
64. J. Rønnow Kurlewitz, væbner. 1369: 
323. - 65. J. Schepenstede, rådmand i Lü
beck. 1367: 49. 1368: 132, 159. 1369: 319. - 
66. J. v. See, borger i Stralsund. 1367: 5. - 
67. J. v. Siggen, holstensk væbner. 1369: 
365. - 68. J. Stage, væbner. 1369: 326. - 69. 
J. Stureman, notar i Stettin. 1367: 31, 46. 
1369: 354. - 70. J. Svinekule, ridder. 1370: 
461, 528. - 71. J. leding fra Seehusen, 
afdød. 1367: 98. - 72. J. Thun, i kong Val
demars tjeneste. 1369: 285. - 73. J. Tir- 
bach, ridder, høvedsmand på Vordingborg. 
1368: 224, 225. 1369: 369, 371, 372. 1370: 
449, 45°, 45L 452, 453, 454, 45^, 488, 492- 
- 74. J. v. Tweten, hr., hanses tædernes ud
sending. 1370: 467. - 75. J. Wartberg, bor
ger i Lübeck. 1370: 424. - 76. J. v. Wenden, 
i Rostocks tjeneste. 1370: 419. - 77. J. 
Wentdorp, rådmand i Wismar. 1369: 319. - 
78. J. Wesler, i Lübeck. 1369: 355. - 79. J. 
Westerrode, rådmand i Thorn. 1368: 240. 
- 80. J. Wilde, rådmand i Stralsund. 1370: 
400. - 81. J. v. Vinnen, borger i Stralsund. 
1368: 230. - 82. J. Visch, rådmand i Kiel. 
1367: 46. 1368: 252 (note). - 83. J. Witte, i 
Lübeck. 1367: 70. - 84. J. Volmesten, råd
mand i Elbing. 1367: 37, 92. 1368: 183, 240.

1370: 457. - 85. J. Vorste, rådmand i Dor- 
pat. 1369: 288, 319, 354. 1370: 457. - 86. J. 
Wren, rådmand i Stralsund. 1369: 354. - 
87. J. mid der Wunst, afdød borger i Greifs- 
wald. 1370: 400. - 88. J. Wunstorp, hr., 
notar i Hamburg. 1367: 37.

Johannes (se også Henneke, Henning, Jan, 
Jens, Jensike, Johan, John og Jon): l.J. 22., 
afdød pave. 1367: 77. - 2. J. de Meirannes, 
pavelig kancellist. 1370: 410, 411, 413.

John de Watlyngton, engelsk serjeant-at-arms. 
1370: 434.

Jon: 1. J. Sakstorp, kannik i Lund. 1367: 50. 
- 2. J. Hund, Peder Ivarsens medlover. 
1369: 323. - 3. J. Jul, hr., i Skanør. 1370: 
409. - 4. J. Nielsen (Bille), væbner. 1369: 
338. 1370: 485.

Jordan: 1. J. Krowe, væbner. 1369: 326. - 
2. J. Lobeke, arving efter Johan Lobeke. 
1369: 304.

Josef Nielsen, skøder gods til Niels Erlandsen. 
1370: 408.

Jul se Johan, Jon og Peter.
Junge se Bertold.
Jyde se Peder.

K
Kås se Kristian.
Kabolt se Fredbjørn og Heine.
Kagge se Niels.
Kahl se Johan.
Kale se Hartvig, Johan og Reimer.
Kalle, hr., præst. 1369: 290.
Kalsow se Bertold.
Kalv se Erland.
Kannengeter se Heine og Konrad.
Kappelgård sejens.
Karl: 1. K. 4., romersk kejser. 1367: 67, 83, 

91, 100. 1368: 132, 136, 149, 157, 158, 179. 
1X9: 367, 368. 1370: 448, 474, 475, 503, 
504. - 2. K. Jensen, far gods i pant af Jakob 
Nielsen Halvegge. 1370: 517. - 3. K. Mik
kelsen, skænker gods til franciskanerne i 
Randers. 1368: 120. — 4. K. Ragnvaldsson, 
udsteder testamente. 1368: 175. - 5. K. 
Ulfsson af Tofta, svensk ridder. 1368: 191, 
192. - 6. K. Ulfsson af Ulvåsa, svensk rid
der. 1368: 191, 192. 1370: 433.



426 Kartlow—Kristine

Kartlow se Johan og Lydeke.
Kasimir: 1. K., konge af Polen. 1367: 91. 

1368: 135. 2. K. 3., hertug af Pommern- 
Stettin, broder til Swantibor og Bugislav. 
1368: 245. 1369: 345.

Katerine Klausdatter, priorinde i Roskilde St. 
Agnete kloster. 1370: 498.

Kayman Janssen, Rådmand i Zierikzee. 1369: 
288.

Kegeler se Konrad.
Kemerer se Werneke.
Kempe se Henneke.
Ketelhot se Mads, Mathias og Olrik.
Kirt se Niels.
Kind se Henneke.
Kjeld: 1. K. Absalonsen, har udstedt kvitte

ring. 1367: 50. - 2. K. Skalehals, på Viborg 
landsting. 1367: 79.

Klaus (se også Nicolaus): 1. K., greve af 
Holsten, broder til Henrik 2. 1367: 105. 
1368: 128, 129, 130, 132, 142, 143, 144, 
146, 147, 156, 158, 172, 180, 224, 225, 226, 
228. 1369: 293, 323, 326, 365, 381. 1370: 
466, 514. - 2. K. Gyncikesen, bevidner 
brev af Jens Nielsen af Kragerup. 1367: 17. 
- 3. K. Hagemester, i Greifswald. 1370: 421. 
- 4. K. Meseke Krummedige, holstensk rid
der. 1368: 129, 130. - 5. K. Køge, skøder 
gods til Peder Jensen af Emdrup. 1370: 529. 
- 6. K. Limbæk, ridder, senere høvedsmand 
på Ribe. 1368: 128, 129, 130, 142, 143, 147, 
156, 159, 187. - 7. K. Skriver, i Varberg. 
1369: 371. 1370: 451.

Klement: 1. K., prior for nonnerne i Lund. 
1369: 270. - 2. K. Tordsen Købmand, i 
Lund. 1370: 502. - 3. K., fæster i Hjembæk. 
1369: 338.

Klenedenst se Johan.
Klix se Sakman og Sigfred.
Klosterman se Henrik.
Kniprode se Winrich.
Knop se Henning.
Knoppe se Peter.
Knud: 1. K. Jensen, far gods af Morten 

Svane. 1370: 521. - 2. K. Pedersen, far 
gods i pant af Jens Lange. 1370: 482. - 3. 
K., broder til Barnum Eriksen. 1369: 338. -

4. K., betænkes i Henrik Bokholts testa
mente. 1369: 270.

Knøppel se Hemming Pedersen.
Koch se Werneke.
Koesfeld se Gerike, Henrik og Johan.
Kogge sejan.
Koning se Konrad.
Konrad (se også Kunze): 1. K., ærkebiskop af 

Trier. 1368: 135. - 2. K., biskop af Øsel 
1368: 206. — 3. K. Barolds, væbner, bro
der til Henning. 1368: 250. - 4. K. Kan- 
nengeter, i Skanør. 1370: 400, 421. - 5. K. 
Kegeler, rådmand i Reval. 1369: 274. - 6. 
K. Koning, i Lubeck. 1369: 284. - 7. K. 
Moltke, væbner, høvedsmand på Varberg. 
1369: 369, 371, 372, 373. 1370: 449, 450, 
45 b 452. 453. 456, 488, 492. 497 - 8. K. 
Plads, på Viborg landsting. 1367:

Koppersleger se Herman.
Kordelitz, se Johan.
Korte se Henrik.
Kosbroder se Henze.
Krabbe se Mikkel Nielsen.
Krag se Niels.
Kranevis se Lubbeke.
Krek se Boldewin.
Krevet se Albrecht.
Kristian: 1. K. Frellesen, far gods i pant af 

hertug Henrik af Sønderjylland. 1369: 380. 
— 2. K. Kås, ridder. 1368: 156. - 3. K. Kule, 
ridder, ~ Ermegård, høvedsmand på Ål
holm. 1367: 62, 67, 75. 1368: 224, 225. 
1369: 369, 370, 371, 372, 373, 376. 1370: 
449» 45°» 45L 452, 453» 45^, 486, 488, 492- 
- 4. K. Lehsten, broder til Mathias 
Lehsten. 1368: 243. - 5. K. Nagel, justitiar 
og foged på Gottorp. 1369: 348. - 6. K. 
Vendelbo, ridder, senere høvedsmand på 
Skanderborg. 1367: 24, 25, 26. 1369: 369, 
371, 372. 1370: 453, 457.

Kristine: 1. K. Hemmings af Kvislemark. 
1367: 104. - 2. K. ~ Evert Moltke. 1367: 
63. — 3. K. ~ Henrik v. Rinteln, søster til 
Lars Herna. 1370: - 4. K., enke efter
Herman Armbrøstmager. 1368-70: 267. - 5. 
K., enke efter Regner. 1367: 13.-6. K., 
frøken, søster til Barnum Eriksen. 1369: 
338. — 7. K., datter af Jens Rødmersen,
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nonne i Roskilde St. Clara kloster. 1370: 
446, 447-

Kristoffer: 1. K., (afdød) søn af Valdemar 4. 
Atterdag. 1370: 465. - 2. K. Eriksen, ridder, 
~ Helene Olufsdatter (Saltensee). 1367: 60. 
1370: 425, 508.

Krog se Esger, Esger Ebbesen og Niels. 
Kros Lasbeke, væbner. 1369: 326.
Krowe se Jordan.
Krowel se Henrik.
Krüdener se Didrik og Jakob.
Krulle se Peter.
Krum se Bent.
Krummedige se Klaus Meseke og Segebod. 
Krummesse se Henrik.
Kröpelin se Arnold og Herman.
Kule se Hartvig og Kristian.
Kulpe se Ludolf.
Kulse se Herman.
Kummerfeld se Eler.
Kunigunde — hertug Henrik af Sønderjyl

land. 1369: 366. 1370: 415, 514.
Kunze van Bomstorp, i kong Valdemars tje

neste. 1367: 38.
Kurlewitz se Johan Rønnow.
Kurow se Henneke.
Kusel se Henrik.
Kuther se Lorenz.
Kyritz se Johan.
Købmand se Klement Tordsen.
Køge se Klaus.
Köhler se Bernhard.
Køneke, tjener for rådet i Wismar. 1368: 235.

L
Låle se Mads og Peder.
Laie se Troels.
Lambert: 1. L. Olufsen, kannik i Roskilde. 

1367: 78. - 2. L. v. Borke, i Lübeck. 
1369: 289 (note). - 3. L. Boyking, kaldet 
Reygher, borger i Lübeck. 1370: 468. - 4. 
L. v. Osenbrugge, borger i Lübeck. 1369: 
284. - 5. L. Rode, rådmand i Rostock. 
1367: 31. - 6. L. Warendorp, rådmand i 
Greifswald. 1367: 37, 46. 1368: 124. - 7. L. 
Witte, rådmand i Rostock. 1367: 31, 46, 67, 
84. 1368: 124, 159, 207, 246.

Lancken se Rikman.

Lange, borger i Stralsund. 1368: 246. 
Lange se Anselm, Arnold, Jens og Johan. 
Langelow, i lybsk fangenskab. 1368: 248. 
Langen se Radulf.
Langenow se Nicolaus.
Lars (se også Lorenz): 1. L. Truedsen, ma

gister, kannik i Ribe og Slesvig, senere 
provst i Vardesyssel. 1367: 101. 1368: 190. 
1369: 377. - 2. L. Bjørnsen, kong 
Håkons udsending. 1369: 320. - 3. L. 
Herna, afdød broder til Kristine. 1370: 479. 
- 4. L. Jensen Glinder (Skernov), Peder 
Ivarsens medlover. 1369: 323. - 5. L. Lar
sen, hr., far gods i pant af Niels Raneher- 
ret. 1368: 260. - 6. L. Pedersen, vistnok 
væbner. 1368: 238. - 7. L. Skytte af Bjår- 
sjoholm. 1368: 248. - 8. L. Smed, fæster i 
Kristrup. 1368: 171. - 9. L. Svendsen, pant
sætter gods til Arvid Piik og Jens Lalesen. 
1369: 271.

Lasbeke se Kros.
Lassan se Henrik
Lave Uffesen (Panter), væbner, senere ridder 

(?). 1368: 129, 130, 156.
Lehsten se Kristian og Mathias.
Lenderode se Giinther.
Lendrerode se Nicolaus.
Lentzeke se Otto.
Leo Semlow, i Stralsund. 1368: 230.
Lepping sejan.
Levetzow se Folmer.
Limbæk se Godskalk, Henneke, Klaus, Lyder, 

Timme og Ulf.
Linstow se Henrik.
Lippold van Bredow, brandenburgsk ridder, 

markgrev Ottos marsk. 1369: 292.
Lobeke se Johan og Jordan.
Lochten se Hugo.
Lohe se Hartvig, Henrik og Johan. 
Lordenbeke se Herman.
Lorenz Kuther, dømmes fredløs i Stralsund. 

1370: 512.
Lowentsnider se Henning.
Lubbeke Kranevis, i lybsk fangenskab. 1368: 

248.
Ludenschede se Johan.
Ludolf: 1. L. v. Gothland, rådmand i Rostock.

1367: 31, 37. 1369: 319. -2. L. v. Kulpe, råd-
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mand i Stralsund. 1367: 31, 37. 1368: 124, 
147, 183, 240, 246. 1369: 288, 319. - 3. L. 
Niendorp, rådmand i Rostock. 1367: 46. 
1369: 288, 319, 354.

Ludvig, hertug af Brabant, greve af Flandern. 
1368' 135. i83> 24°-

Luman se Johan.
Lunge se Oluf.
Lunow se Hedenrik.
Luther Brüsehaver, væbner, i Rostocks tje

neste. 1368: 250.
Lübeck se Henrik, Johan, Sigfred og Tide

man.
Lydeke: 1. L. v. Essen, kommendator i Dan

zig. 1367: 37. - 2. L. Hurley, borger i Lü
beck. 1367: 53. - 3. L. Kartlow, død i Ny
købing. 1370: 510. - 4. L. v. Kulpe se 
Ludolf v. Kulpe. - 5. L. Preen, i Stralsund. 
1370: 510. - 6. L. v. Reken, borger i Ro
stock. 1370: 419. - 7. L., brodér til Tide
man Grasmeyer. 1370: 424. - 8. L., har 
mistet gods ved Saltholm. 1368: 205.

Lyder: 1. L. v. Blücher, mecklenburgsk væb
ner. 1369: 326. - 2. L. Gesow, ridder. 1367: 
25, 26. 1370: 453. - 3. L. Limbæk, ridder. 
1368: 129, 130, 142, 143. 1369: 296, 323. 
1370: 415. -4. L. Lützow, mecklenburgsk 
væbner. 1368: 129, 130, 214.

Lytbert: 1. L. v. Besten, har mistet gods ved 
Saltholm. 1368: 205. - 2. L. Bukhorn, bor
ger i Lund, — Cecilie Gyntersdatter. 1367: 
19. 1368: 161. 1370: 500, 501, 506.

Lythoy se Godeke.
Lützow se Burchard, Detlev, Volrad og Lyder.
Læge sejens Pedersen.

M
Macarius Mogensen, præst, senere ærkedegn i 

Roskilde. 1367: 56. 1368: 236.
Mads (seogså Mathias): 1. M. Bager, i Odense. 

1370: 533. — 2. M. Ketelhot, sælger gods til 
Æbelholt kloster. 1367: 69. - 3. M. Låle, 
befuldmægtiget for Henneke og Telseke. 
1367: — 4. M. Pedersen af Dørslund.
1368: 323. - 5. M. Sod, far gods i Sæby afjens 
Nielsen af Kragerup. 1367: 17. - 6. M., 
fæster i Bedsted. 1367: 25, 26.

Magnus (se også Mogens): 1. M., konge af 

Sverige og Norge, fader til Håkon 6. 1370: 
464, 465, 466, 467. - 2. M., hertug af Braun- 
schweig-Liineburg. 1368: 135, 217. 1369: 292, 
347. 1370: 486.-3. M. 1., hertug af Mecklen- 
burg, søn af Albrecht 2. 1368: 128, 129, 
130, 132, 140, 141, 145, 152, 153, 158, 160, 
180, 191, 224, 225, 226, 233, 239. 1369: 326. 
- 4. M. Buciin, i kong Valdemars tjeneste. 
1367: 39. - 5. M. Karlsson, har haft gods i 
Rådmanskop. 1367: 123.

Mallin se Povl.
Man Basse, ridder. 1368: 169. 1369: 338. 1370: 

453-
Manderow se Johan.
Manegold, broder til Tideman Grasmeyer. 

1370: 424.
Mankemus se Johan. 
Mankorn se Hannes. 
Manteufel se Johan.
Margrete: 1. M. Eriksdatter, enke efter hr. Niels 

Agesen. 1369-84: 389. - 2. M. Jakobsdatter af 
Oreby, enke efter Erik Sjællandsfar. 1370: 
509. - 3. M. Volmesten, søster til Adelheid. 
1368: 164. - 4. M., enke efter hr. Erik 
(Sjællandsfar). 1370: 508. -5. M., afdød, ~ 
Niels Kirt af Næsholm. 1367: 75, 76. -6. M., 
nonne i Dalum kloster. 1368: 253.

Marina: 1. M., frue, af Tosterup. 1367: 36. - 
2. M. — Wilken Frede. 1367: 61.

Markmand se Ivan.
Markvard: 1. M., provst i Rehna kloster. 1368: 

140. 1369: 319.-2. M. Jensen, gejstlig i Sles
vig stift, notar. 1369: 355.-3. M. Becker, råd
mand i Wismar. 1368: 211. - 4. M. Dosen
rode, holstensk væbner. 1368: 129, 130. - 5. 
M. Holst, afdød borger i Ribe, — Elisabeth. 
1369: 303. - 6. M. v. Siggen, holstensk væb
ner. 1369: 365. - 7. M. Unen, borger i Ham
burg. 1369: 287. -8. M. v. Westensee, afdød. 
1367: 67. -9. M. v. d. Wisch, holstensk væb
ner. 1368: 129, 130. - 10. M. Vorrad, råd
mand i Stettin. 1368: 159, 240.

Marsvin se Peder Jensen.
Martin (se også Morten): 1. M. Bommyrk, i 

kong Valdemars tjeneste. 1367: 39. -2. M. v. 
Havene, borger i Lubeck. 1367: 49.-3. M. v. 
Havene, fader til Johan og Martin v. Havene. 
1367: 49. -4. M. Raceborch, Preussens foged
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(i Skåne). 1369: 317. - 5. M. v. d. Wiek, i 
Greifswald. 1370: 400.

Mathias: 1. M., præst i Hørby. 1370: 425. - 2. 
M. Godeclerik fra Zierikzee, skipper. 1368: 
246. -3. M. Ketelhot, ridder. 1367: 75. 1368: 
224, 225. - 4. M. Lehsten, afdød, broder til 
Kristian Lehsten. 1368: 243. - 5. M. Raven, 
mecklenburgsk ridder. 1368: 129, 130.-6. M. 
Terling, afdød morbroder til Niels Pedersen. 
1367: 44.

Maxin se Hannes.
Mechtild af Falkenburg og Voorne, fru, borg

grevinde af Zeeland. 1368: 195. 1369: 295.
Meine se Henze.
Meinerstorp se Detlev, Henning og Timme. 
de Meirannes se Johannes.
Mecklenburg, hamburgsk stadstjener. 1367: 

105.
Meritslev, frøken, søster til Barnum Eriksen. 

1369: 338.
Meseke se Klaus Krummedige.
Meteler se Johan.
Michiel Michielssen, rådmand i Dordrecht. 

1368: 183, 240.
Miers se Eblo.
Mikkel: 1. M. Jensen, på Viborg landsting. 

1367: 79. - 2. M. Nielsen Krabbe, væbner. 
1367: 24, 25, 26. - 3. M. Pedersen, borger i 
Malmø. 1370: - 4. M. Skytte, på Vi
borg landsting. 1367: 79.

Minden se Herman.
Moder Pedersdatter, enke efter »den magni- 

fike« Morten. 1370: 432.
Mogens: I. Gejstlige: 1. M., biskop af Ribe, 

forhen af Børglum. 1367: 6, 23, 34, 36, 37, 
43, 67, 72, 73, 87. 1368: 148, 162. 1369: 294, 
361, 363. - 2. M. Nielsen, provst i Odense, 
senere dekan i Lund, kong Valdemars ka
pellan. 1367: 54, 55, 77, 101. 1369: 270. 1370: 
500. - 3. M. Nielsen, magister, kannik i 
Lund. 1367: 48.

II. Verdslige: 1. M. Esbernsen, væbner. 
1369: 326. - 2. M. Ingvarsen, rådmand i 
Roskilde. 1367: 28. - 3. M. Jonsen, sælger 
gods til Mogens Vinge. 1367: 119. - 4. M. 
Jordansen, vistnok væbner. 1368: 238. — 5. 
M. Loftsen, sælger gods til Peder Stød. 1367: 
108. - 6. M. Maltesen, bevidner brev af Es

ger Jensen Hagel. 1367: 23. - 7. M. Mogen
sen, høvedsmand på Falsterbo. 1368: 176, 
177. - 8. M. Mogensen, borger i Lund. 
1369: 278. - 9. M. Nielsen, hr., vistnok rid
der. 1370: 525. - 10. M. Pedersen af Mag
iarp. 1368: 176. 1370: 432. - 11. M. Skoma
ger, fæster i Bedsted. 1367: 25, 26. - 12. M. 
Skomager, fæster i Bedsted (= nr. 11?). 1367: 
25, 26. - 13. M. Skæg, forhen fæster i Hjem
bæk. 1369: 338. - 14. M. Stensen, bevidner 
brev af Ivar Nielsen. 1369: 298. - 15. M. 
Vinge, hr., far gods af Mogens Jonsen. 1367: 
^9-

Mole se Johan.
Moltke se Albert, Arnold, Evert, Fikke, Hen- 

neke, Henrik, Johan og Konrad.
Morkerke se Thomas.
Morten: 1. M. Degn, har mistet gods ved 

Saltholm. 1368: 205. — 2. M. Olufsen, råd
mand i Næstved. 1367: 30. - 3. M. Peder
sen, væbner. 1367: 19. -4. M. Svane, skøder 
gods til Knud Jensen. 1370: 521. - 5. M., 
»den magnifike«, afdød, — Moder Peders
datter. 1370: 432.

Mosseke, fra Stralsund, skibsejer. 1370: 464. 
Moth se Niels.
Muggie se Johan.
Munk se Niels og Peder.
Murre se Willem.
Mus se Niels Jensen.
Miinster se Johan.
Møller se Henneke og Henrik. 
Molln se Gerhard.
Monnik se Didrik.
Morner se Otto.
Møser se Gerhard.

N
Nachtraven se Johan.
Nagel se Kristian.
Narve, ridder, høvedsmand på Bohus, norsk 

råd. 1370: 464, 465, 506.
Negendanke se Gerhard.
Nicolaus (se også Klaus, Niels og Nils): I. 

Gejstlige: 1. N., kardinaldiakon af Sta. 
Maria in Via lata. 1368: 251. - 2. N. biskop 
af Pesaro. 1370: 417. - 3. N. v. Barth, præst. 
1369: 341. -4. N. Rosselin, præst. 1369: 341.
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— 5. N. Granzow, hr., notar i Greifswald. 
1367: 31. - 6. N. Rode, notar i Stralsund. 
1367: 67.

II. Verdslige: 1. N., greve af Tecklenburg. 
1368: 135. - 2. N. Alberts, i Lübeck. 1367: 53. 
- 3. N. Alkun, mecklenburgsk ridder. 1369: 
321. - 4. N. v. Barth, farbroder til præsten 
Nicolaus v. Barth. 1369: 341. - 5. N. Babbe, 
væbner. 1369: 326. - 6. N. v. Besten, har 
mistet gods ved Saltholm. 1368: 205. - 7. 
N. v. Bismark, markgrev Ottos hofmester. 
1369: 292, 345. 1370: 436. — 8. N. Drivot, 
skibsejer. 1370: 464, 465. - 9. N. v. Femern, 
i Lübeck. 1367: 49. - 10. N. Godesknecht, 
rådmand i Danzig. 1370: ^7. - 11. N. Gut- 
zekow, rådmand i Greifswald. 1370: 421. - 
12. N. Halveploch, rådmand i Kiel. 1367: 
31. - 13. N. Hartmud, rådmand i Kolberg. 
1368: 183. - 14. N. Holst, sælger grunde i 
Skanør til rådet i Stralsund. 1370: 409. - 15. 
N. Holstener, borgeri Danzig. 1368: 176, 177. 
— 16. N. van Langenow, i kong Valdemars 
tjeneste. 1367: 39. - 17. N. Lendrerode, i 
kong Valdemars tjeneste. 1367: 39. - 18. N. 
Rockut, rådmand i Stralsund. 1368: 207. - 
19. N. van dem Rode, rügisk væbner. 1370: 
484. - 20. N. Sivekens, rådmand i Wolmar. 
1369: 346. - 21. N. Smeger, mecklenburgsk 
væbner. 1368: 214. - 22. N. Stryzeman, 
løser Tideke Skytte fra forpligtelser. 1369: 
318. - 23. N. v. Wartberg, borger i War
burg. Omkr. 1370: 516. - 24. N. Westfal, 
rådmand i Greifswald. 1367: 37, 46. 1370: 
400. - 25. N. Wittenborg, har tiltaget sig 
gods ved Saltholm. 1368: 205. - 26. N. 
Wobbermin, rådmand i Stettin. 1368: 240. 
-27. N. Vrieholt, i Rostocks tjeneste. 1370: 
419. - 28. N. Wusseke, rügisk væbner. 
1370: 484. - 29. N., livlandske stæders ud
sending. 1369: 375.

Niels (se også Nils): I. Gejstlige: 1. N., ærke
biskop af Lund. 1367: 48, 67, 71, 95. 1368: 
126, 161, 234. 1369: 270, 278, 294, 315, 333, 
363. 1370: 397, 402, 407, 449, 450, 451, 
452> 453. 454. 456, 4^3, 477, 478. 483, 488, 
492, 500. Omkr. 1370: 535. -2. N. Jakobsen 
(Ulfeld), provst i Lund, senere ærkedegn i 
og biskop af Roskilde. 1367: 24, 25, 26. 

1368-87: 269. 1369: 294, 322, 327, 328, 329, 
33°, 33L 332, 333, 339, 343- 1370: 416, 449, 
450, 451, 452, 453, 454, 456, 483, 488, 492. 
- 3. N., biskop af Slesvig. 1368: 190. 1369: 
294. 1370: 403, 410. -4. N. Jensen, dekan i 
Roskilde. 1367: 55, 77, 78, 88. 1368: 247. 
1370: 447. - 5. N., prior i Dalum kloster. 
1368: 253. - 6. N. Erlandsen, kannik og 
kantor i Lund. 1370: 408. - 7. N. Krog, kannik 
i Ribe. 1367: 34. 1370: 411, 413. — 8. N. 
Pedersen, kannik i Ribe, Slesvig og Lubeck, 
kantor i Slesvig, valgt men ikke stadfæstet 
biskop af Slesvig. 1367: 72, 73. 1370: 439, 
440. - 9. N. Pose, kannik i Lund. 1369: 
270. - 10. N. Magister, kannik i Lund. 1368: 
234. 1369: 270. - 11. N. Pedersen, degn i 
Roskilde stift. 1367: 57. - 12. N. Basse, 
præst. 1368: 236. — 13. N. Fetggy, præst i 
Odense stift. 1367: 58. — 14. N. Jensen, 
præst. 1368: 151.

II. Verdslige: 1. N. Ågesen (Galen), rid
der, — Margrete Eriksdatter. 1369: 297. 
1369-84: 389. - 2. N. Albertsen, fader til 
Henneke. 1367: 47. - 3. N. Basse, væbner. 
1370: 425. - 4. N. Brok, borger i Odense. 
1367: 110. - 5. N. Bunge, har mistet gods 
ved Saltholm. 1368: 205. —6. N. Dus, sælger 
gods til Ebbe Piik. 1367: 102. - 7. N. Erik
sen (Gyldenstjerne), ridder. 1367: fy. 1368: 
129, 130, 156. 1369: 323. - 8. N. Esgesen, 
ridder, senere grev Klaus’ råd. 1367: 7, 29, 
32, 79. 1368: 156, 228. 1369: 323. - 9. N. 
Frellesen, Kristian Frellesens befuldmægti
gede. 1369: 380. - 10. N. Glob, væbner. 
1368: 129, 130, 156. - 11. N. Grimmersen, 
afdød, — Elene Assersdatter. 1367: 74. - 12. 
N. Grubbe, afdød broder til Jens Nielsen af 
Kragerup. 1367: 17. — 13. N. Hak, væbner. 
1369: 326. - 14. N. Jakobsen, fæster under 
Allindemagle. 1369: 338. - 15. N. Jensen 
Hvid, skøder gods til Jens Svendsen. 1369: 
2?]. - 16. N. Jensen, fæster i Ulsted. 1369: 
298. - 17. N. Kagge, foged i Ravlunda. 
1370: 513. - 18. N. Kirt af Næsholm ~ 
Margrete. 1367: 76. - 19. N. Krag,
væbner. 1367: 75. - 20. N. Klementsen 
(Rani), ridder, fader til Ingeborg. 1369: 369, 
37°, 37L 372, 373- 1370: 453, 461. - 21.
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N. Knudsen af Svanholm. 1370-1408: 536 
(noten). - 22. N. Mogensen af Lovestad. 
1367: 50. - 23. N. Moth, fæster i Bedsted. 
1367: 25, 26. - 24. N. Munk, bevidner brev 
af Peder Munk. 1367: 24.-25. N. Jensen Mus 
(Thott), ridder, senere høvedsmand på 
Kalø. 1367: 23, 29, 32. 1369: 369, 371, 372. 
- 26. N. (Esbernsen) Påske, på Viborg 
landsting. 1367: 79. - 27. N. Pape, på Thy 
bygdeting. 1367: 29, 32. - 28. N. Pedersen, 
væbner. 1370: 408. - 29. N. Pedersen, 
sælger gods til Janneke Jensen. 1368: 189. - 
30. N. Pedersen, søstersøn af Mathias Ter- 
ling. 1367: 44. - 31. N. Raneherret (fejl for 
hr. Niels Rani?), pantsætter gods til Lars 
Larsen. 1368: 260. - 32. N. Ribrig (fejl for 
Ribbing?), giver Absalon Kjeldsen brev på 
gods. 1370: 520. - 33. N. Skytte, pantsæt
ter gods til Jens På af Svenstorp. 1367: 10. - 
34. N. Pedersen Snefugl ~ Gertrud. 1370: 
498. - 35. N. Sten af Harlosa, væbner. 1367: 
51. - 36. N. Stigsen af Ris, ridder. 1367: 35, 
36. - 37. N. Tokkesen, har skænket gods 
til Løgum kloster. 1368: 168. - 38. N. Tord- 
sen, borger i Varde. 1368-70: 265. - 39. N. 
Torstensen, ridder. 1367: 24. 1368: 156. - 
40. N. Tuesen, ridder, fader til Tue Nielsen. 
1368: 257, 258, 259. 1369: 278. -41. N. Tue
sen, væbner. 1367: 75.-42. N. Tømmermand, 
fæster i Tise. 1369: 298. - 43. N. Vind, 
ridder. 1367: 7, 29. - 44. N. Ye. ..., fæster 
i Jyderup. 1369: 338.

Niendorp se Ludolf.
Nils Knutsson af Horebo. 1368: 181. 
Nors se Berend.
Numegen se Tideman.

O
Odbert Witte, Kristines befuldmægtigede. 

1370: 479.
Odbrecht Stumpel, har mellemværende med 

Konrad Kannengeter. 1370: 400, 421.
Ode Ghenen, i Deventer. 1368: 229. 
Oesterwijk se Gerrit.
Ofrad Frost, slægtning af Anders Jakobsen af 

Tosterup. 1368: 166.
Olrik Ketelhot, væbner, i Rostocks tjeneste. 

1368: 250.

Oltmanus, abbed i Rastede kloster. 1368: 251. 
Oluf: 1. Gejstlige: 1. O., ærkedegn, nu biskop 

af Århus. 1369: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 
325. Omkr. 1370: 535. - 2. O., abbed i Lø
gum kloster. 1367: 87. 1368: 168. 1369: 290, 
308. - 3. O., ærkedegn i Ribe. 1369: 306, 
308. - 4. O. Pedersen, ærkedegn i Roskilde, 
kannik i Oslo og Roskilde, biskop Niels’ 
kapellan. 1370: 415, 417, 440. - 5. O., 
kantor i Roskilde. 1367: 55, 77, 78.

II. Verdslige: 1. O. Bjørnsen (Bjørn), 
ridder. 1367: 35. 1368: 180. 1369: 369, 370, 
37L 372, 373- 1370: 453, 461. - 2. O. 
Hoved, har mistet gods ved Saltholm. 1368: 
205. - 3. O. Jensen af Tystrup, ridder. 1370: 
453. - 4. O. Lunge, ridder. 1367: 35. 1370: 
453. - 5. O. Lunge, skøder gods til Absalon 
Mogensen. 1367: 18. - 6. O. Mikkelsen, 
sælger gård i Ålborg til Jens Pedersen. 1367: 
16. - 7. O. Mogensen, forpagter gods af 
Roskilde St. Clara kloster. 1370: 485. - 8. 
O. Pedersen af Nyrup, ridder. 1370: 453. - 
9. O. Pedersen, fæster i Kongsted. 1370: 
505. - 10. O. Stud, vistnok væbner. 1368: 
238. - 11. O. Unesen, stiller sikkerhed for 
Ove Arvidsen. 1368: 248.

Ortze se Henneke.
Osbert Nielsen fra Danmark. 1367: 8. 1368:

*39
Osenbrugge se Herman, Lambert og Walter. 
Osten se Henning og Henrik.
Otto: 1. O. Jensen, kannik i Slesvig. 1370: 462. 

- 2. O., markgreve af Brandenburg. 1367: 
91. 1368: 135, 184. 1369: 292, 345. 1370: 436. 
- 3. O., hertug af Braunschweig. 1368: 135. - 
4. O. Babbe, væbner. 1369: 326. - 5. O. v. 
Dewitz, mecklenburgsk ridder. 1368: 129, 
130. - 6. O. van Doernik, hr., i Deventer. 
1368: 229. - 7. O. v. Helpte, mecklenburgsk 
ridder. 1368: 129, 130. - 8. O. Lentzeke, i 
Lübeck. 1370: 391. - 9. O. Mörner, mark- 
grev Ottos hofretsdommer. 1370: 436.

Otze, (i seglet: Ulrik), Bydelsbak af Jungs- 
hoved, ridder. 1367: 67. 1369: 369, 371, 372. 
1370: 449, 450, 451, 452, 453, 456, 488, 492.

Ove: 1. O., præst i Thisted. 1367: 29, 79. - 2. 
O. Arvidsen, i lybsk fangenskab. 1368: 248.
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— 3. O. Friis, fæster i Tise. 1369: 298. - 4. O. 
Pedersen, væbner. 1369: 326. - 5. O. v. Sig- 
gen, holstensk væbner. 1369: 365. - 6. O. 
Skål, væbner. 1370: 473. - 7. O. Wesselsen, 
ridder. 1369: 326.

Owe se Herman.

P
På sejens.
Påske se Niels.
Pagemund sejan.
Pape se Herman og Niels. 
Papenhagen se Herman. 
Paris se Bosse og Jensike. 
Parkentin se Detlev.
Peder (se også Peter, Pieter og Petrus): I. 

Gejstlige: 1. P., afdød ærkebiskop af Lund. 
1369: 270. - 2. P. Eriksen, provst i Oslo, 
kong Håkons udsending. 1369: 320. - 3. P., 
ærkedegn i Lund. 1369: 270. - 4. P. Larsen, 
forstander for helligåndshuset i Lund. 1370: 
408. - 5. P. Dondeman, kannik i Roskilde. 
1367: 78. - 6. P. Jensen, kannik i Lund. 
1369: 270. - 7. P. Markvardsen, kannik i 
Roskilde. 1367: 78. - 8. P. Simonsen, kannik 
i Lund. 1369: 270. - 9. P. Tuesen, sogne
præst i Barløse. 1367: 65. - 10. P. Mogen
sen, Henrik Bokholts vikar. 1369: 270. - 11. 
P. Nielsen, magister, gejstlig i Ribe stift. 
1369: 357.

II. Verdslige: 1. P. Absalonsen (Thott) af 
Bjornholm, væbner. 1370: 449, 450, 451, 
452, 453, 456, 488, 492. - 2. P. Albertsen 
(Eberstein), ridder. 1368: 171.-3. P. Bonde 
— Elisabeth. 1368: 236. - 4. P. Brevfører, på 
Viborg landsting. 1367: 79. - 5. P. Lavesen 
Bryning (Fasti), Peder Ivarsens medlover. 
1369: 323. - 6. P. Ebbesen, far gods i pant 
af Peder Albertsen. 1368: 171. - 7. P. Elav- 
sen, fæster i Bjergsted. 1369: 338. - 8. P. 
Eskilsen, væbner, høvedsmand på Laholm. 
1370: 449, 450, 451, 452, 453, 456, 488, 492. 
- 9. P. Eskilsen, far gods i pant af Holger 
Knudsen af Kådarp (= nr. 8?). 1367: 115. - 
10. P. Falk, afdød ridder, ~ Ida Olufsdatter. 
1370: 427, 428. - 11. P. Falk, væbner. 1369: 
326, 384. 1370: 427, 428, 449, 450, 451, 452, 
453, 456, 488, 492. - 12. P. Grubbe, ridder.

1367: 36. 1368: 180. 1369: 338, 369, 370, 371, 
372’ 373, 376- 453- - P Henriksen,
får Næsbyhoved på kong Valdemars vegne. 
1368: 261. — 14. P. Ingvarsen, borgmester i 
København. 1368: 151. - 15. P. Ivarsen 
(Lykke), ridder, høvedsmand på Hindsgavl. 
1369: 323. 1370: 453. - 16. P. Jensen af Em- 
drup. 1370: 529. - 17. P. Jensen, fæster i 
Ferslev. 1367: 7. - 18. P. Jensen, fæster i 
Tise. 1369: 298. - 19. P. Jyde, har mistet 
gods ved Saltholm. 1368: 205. - 20. P. 
Knudsen, ridder. 1369: 380. 1370: 415. -21. 
P. Låle, fæster i Virke. 1'367: 19. - 22. P. 
Larsen, skal møde på Skanør byting for Ni
colaus Holst. 1370: 409. - 23. P. Ludvigsen, 
ridder. 1369: 338. — 24. P. Jensen Marsvin, 
skøder gård i Odense til St. Knuds kloster. 
1370: 533. - 25. P. Mogensen, ridder. 1367: 
112, 113. - 26. P. Munk af Holbæk, ridder. 
1367: 24, 25, 26. - 27. P. Munk (med spar
re), bevidner brev af Esger Jensen Hagel. 1367: 
23. — 28. P. Nielsen, væbner, høvedsmand på 
Lindholm. 1370: 449, 450, 451, 452, 453, 
456, 488, 492. - 29. P. Nielsen, fæster i 
Paderup. 1368: 171. - 30. P. Olufsen, skøder 
gods til Børglum kloster. 1370: 523. - 31. P. 
Rask, fæster i Norrewind. 1367: 24. - 32. P. 
Rask, har mistet gods ved Saltholm. 1368: 
205. - 33. P. Storm, pantsætter gods til Ab
salon Mogensen. 1367: 82. - 34. P. Stød, 
modtager gods på kong Valdemars vegne. 
1367: 108. - 35. P. Svendsen, udsteder tes
tamente. 1368: 230. - 36. P. Tordsen, afdød, 
~ Adelheid. 1370: 519. - 37. P. Trodsen, 
fæster i Bjergsted. 1369: 338. - 38. P. Tyge- 
sen, fæster i Ferslev. 1367: 7. - 39. P. Tyge- 
sen, fæster i Sæby. 1367: 17. -40. P. Tyrger- 
sen, fæster i Jetsmark. 1369: 298. - 41. P. 
Uffesen af Egede, væbner. 1370: 453. - 42. 
P. Wasche, har mistet gods ved Saltholm. 
1368: 205.

Pele sejens.
Pertzeval se Johan.
Peter: 1. P. Boke, borger i Lubeck. 1367: 98. 

1368: 219. 1370: 468. - 2. P. van Bomens
torp, i kong Valdemars tjeneste. 1367: 38. - 
3. P. Brun, har taget Bertold Witte til 
fange. 1368: 144. - 4. P. Fleming, svensk
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ridder. 1370: 464, 465. - 5. P. Jul, ham- 
burgsk løber. 1370: 514. - 6. P. Knoppe, i 
Finnveden. 1367: 14. 1369: 271. - 7. P. 
Krulle fra Magdeburg. 1370: 513. - 8. P. 
Porse, svensk ridder. 1370: 433, 464, 465, 
466. - 9. P. Rusbard, rådmand i Anklam. 
1367: 46. - 10. P. Stockestorp, rådmand i 
Reval. 1369: 274. - 11. P. Strömekendorp, 
rådmand i Wismar. 1367: 31. 1368: 207, 
238, 240, 246. 1369: 288. - 12. P. van Tas
ken, i kong Valdemars tjeneste. 1367: 39. - 
13. P. Wende, dræbt i Skåne. 1370: 512. - 
14. P. Vot, i Rostocks tjeneste. 1370: 419. - 
15. P. Zulver, rådmand i Danzig. 1368: 
240.

Petrides Gerri tssen fra Zeeland, skipper. 
1368: 246.

Petrus (se også Peder, Peter og Pieter): 1. P. 
d’Albiartz, pavelig kancellist. 1367: 101. 
1370: 410, 411, 413. - 2. P. de Sourzac, 
magister, dekan ved S.-Félix de Caraman, 
pavelig kapellan og auditør. 1367: 89.

Pieter Janssen, rådmand i Zierikzee. 1368: 
183, 240.

Piik se Arvid, Ebbe og Jens.
Piksten se Reimar.
Pinnow se Nicolaus.
Plads se Herman og Konrad.
Pleskow se Jakob og Johan.
Piessen se Johan og Reimar. 
Plötze se Burchard.
Podebusk se Borante og Henning.
Pogwisch se Hartvig og Wulf. 
Polle se Henrik.
Poltzenhagen se Gerhard.
Pommern, hertugerne af (se også Barnim, 

Bugislav, Kasimir, Swantibor og Vartislav): 
1367: 91. 1368: 145.

Poppe se Anders. 
Porse se Peter. 
Porsfeld se Hartvig. 
Pose se Niels.
Povl: 1. P., biskop af Århus. 1369: 310, 311. - 

2. P. Glob, væbner. 1368: 156. -3. P. Jensen 
(Munk), ridder. 1368: 129, 130, 156. 1369: 
323. - 4. P. Mallin, rådmand i Stargard. 
1368: 240. 1370:

Preen se Bertold, Godskalk, Henrik og 
Lydeke.

Pretemin se Bertold.
Prop se Arent.
Prutzeke se Henrik og Tabbard.
Puder se Tyge.
Pul se Hartvig.

R
Raceborch se Martin.
Radike Swarte, i Lübeck. 1370: 468.
Radulf (se også Rudolf): 1. R. Langen, præst 

i Bremen stift. 1368: 131. - 2. R. Schyren- 
now, væbner. 1369: 300.

Rampen se Didrik.
Raneherret se Niels.
Rask se Peder.
Raspe se Henrik.
Ratslave — Henneke Bessin. 1370: 511.
Raven se Albrecht og Mathias.
Recklinghausen se Bertold, Godeke og Johan. 
Rectem se Herbert.
Regner, afdød, — Kristine. 1367: 13.
Reimar: 1. R. v. Barnekow, mecklenburgsk 

væbner. 1368: 129, 130. 1369: 326. - 2. R. 
Bistiksee, pantsætter gods til Reimar Piksten.
1370: 480. - 3. R. Kale, væbner. 1369: 326. - 
4. R. Piksten, far gods i pant af Reimar Bi
stiksee. 1370: 480. - 5. R. v. Piessen, meck
lenburgsk ridder. 1368: 129, 130. - 6. R. v. 
Segeberg, i Lübeck. 1370: 391.

Reineke, søn af Helmeke Svart. 1369: 284. 
Reken se Lydeke.
Reygher se Lambert Boyking.
Reynaldus de Culenborg, kannik i Bremen og 

Utrecht. 1370: 472.
Ribbing, i holstensk fangenskab. 1367: 12.
Ribe se Herman.
Ribrig se Niels.
Rikard: 1. R. Reinekesen, borger i Odense.

1367: in. - 2. R. Rike, rådmand i Reval. 
1368: 183, 188, 240, 1369: 274.

Rike se Rikard.
Rikman v. d. Lancken, væbner, høvedsmand i 

Falsterbo. 1367: 2, 37, 67. 1368: 132, 136, 
137. 1369: 369, 370, 371, 372, 373. 1370: 
449, 45°, 45L 452, 453, 456, 488, 492.

Rikwin Grammendorp, i Stralsund. 1367: 5.

3. rk. 8. bd. — 28
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Ringemode, den ældre, i Lübeck. 1367: 53.
Rinhof se Everhard.
Rinteln se Henrik.
Rixtorp se Wulf.
Robert: 1. R. de Sustede, magister, sherif! i 

Oxford, sognepræst i Willingham. 1370: 434. 
- 2. R., hertug af Heidelberg, pfalzgreve. 
1368: 135.

Rochow se Hannes.
Rockut se Nicolaus.
Rode se Didrik Jakobssen, Heine, Herman, 

Lambert, Nicolaus og Willem.
Rodewald se Henze.
Rokswale se Werneke.
Rolav Barolds, væbner, i Rostocks tjeneste. 

1368: 250.
Romylowe se Stephen.
de Roscilowicz se Herscho.
Rosenveld se Eggert.
Rossche se Tideke.
Rosselin se Nicolaus.
Rothger, søn af Gerhard Castorp. 1367: 22. 
Rubenow se Everhard, Gerike og Herding. 
Rud sejens.
Rudolf 2., hertug af Sachsen(-Wittenberg), 

kurfyrste og ærkemarskalk. 1368: 135, 179. 
1369: 367, 368. 1370: 448.

Ruge se Johan.
Rusbard se Peter.
Rutensten se Arnold og Johan.
Rysen se Werner.
Rønning se Absalon.
Rønnow se Johan.

S
Sachsen, hertugerne af (se også Erik og Ru

dolf). 1367: 91.
Sager se Albrecht.
Sakman van Klix, i kong Valdemars tjeneste. 

1367: 38.
Sakse Ågesen, broder til Anders Ågesen. 1370: 

528.
Sakstorp se Jens, Jon og Svend Henzesen.
Sapientia — Detmar Tidemansen. 1367: 64. 

(Se også Sofie).
Sappi se Valdemar.
Sassen se Henneke.
Sassendorp se Gerhard.

Schacke se Henneke og Wasmod.
Schauenburgerne, illi de Schowenborgh. 1369: 

381.
Scheele se Henrik.
Schenk Wardenberg, ridder. 1368: 224, 225.
Schepenstede se Johan.
Schonenberg se Henrik.
Schulenburg se Henning og Henrik.
Schulte se Willem.
Schuppelenberg se Henrik.
Schyrennow se Radulf.
Sconevrent sejan.
See se Dankvard og Johan.
Segeberg se Reimar.
Segebod: 1. S. Crispin, rådmand i Lübeck. 

1368: 183, 207, 211, 238, 240, 246. 1369: 288, 
319, 354. 1370: 438, 457. - 2. S. Krumme
dige, far kvittering af Radulf Schyrennow. 
1369: 300.

Segod, Henrik Bokholts skaffer. 1369: 270. 
Semlow se Leo.
Serins van Hingsteberg, rådmand i Thorn. 

1367: 92. 1368: 240.
Sidencop se Arnold.
Sieversdorf se Tetze og Wrenzel.
Sigbold Simon Alardessen, rådmand i Stavern. 

1369: 288.
Sigfred: 1. S. Dosenrode, holstensk væbner. 

1368: 129, 130. 1369: 323. - 2. S. van Gat
terstedt, i kong Valdemars tjeneste. 1367: 
39. - 3. S. van Klix, i kong Valdemars tje
neste. 1367: 38. - 4. S. v. Lübeck, rådmand i 
Greifswald. 1368: 147, 159. 1369: 305, 319, 
326, 354. - 5. S. Woldehorn, hamburgsk lø
ber. 1367: 105.

Siggen se Detlev, Eler, Henrik, Johan, Mark- 
vard og Ove.

Simon: 1. S., herre til Lippe. 1368: 135. - 2. S. 
Alardessen se Sigbold. - 3. S. Bere, råd
mand i Stavern. 1368: 240. 1369: 288. - 4. 
S. Frederikssen, rådmand i Briel. 1369: 288. 
1370: . - 5. S. Swerting, rådmand i Lü
beck. 1367: 31, 37. 1368: 124, 132, 147, 
159, 183. 1369: 284, 288, 354. 1370: 438. 
1370-81: 487.

Sjunde Jensen, broder til Bent Jensen. 1367: 
>7-

Sjællandsfar se Erik.
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Skål se Ove.
Skalehals se Kjeld.
Skarpenberg se Fikke, Folkvin, Godskalk og 

Johan.
Skave se Jakob og Jens.
Skomager se Mogens.
Skriver se Klaus.
Skytte se Anders, Bruno, Jens, Lars, Mikkel, 

Niels og Tideke.
Skæg se Jakob og Mogens.
Skæv se Asser.
Smalensee se Bertold.
Smed se Lars.
Smeger se Nicolaus.
Snefugl se Niels Pedersen.
Snep se Svend.
Sod se Mads.
Sode, fæster i Norrewind. 1367: 24.
Soest se Arnold.
Sofie, datter af Esger Frost, — Bo Høg. 1367: 

29» 32, 79-
Sommer, fæster i Hjembæk. 1369: 338.
Sommer se Jens.
de Sourzac se Petrus.
Spadehale, fæster ved Hvidbjergbro. 1367: 25, 

26.
Spån sejan.
Specht se Herman.
Splitof se Berend.
Stålbug, fæster i Norrewind. 1367: 24.
Stade se Everhard.
Stage se Johan.
Staldsvend, fæster i Bedsted. 1367: 25, 26.
Stampe se Detlev, Eler og Godskalk.
Steger se Bo.
Sten Basse, ridder. 1368: 169.

1369: 369, 370, 372, 373. 1370: 453.
Sten se Niels.
Stenbek se Everwin.
Stenhagen se Wikbern.
Stephanus, kardinalpresbyter af S. Eusebio, 

pavelig pønitentiar. 1369: 308. (Se også Ste
phen).

Stephen Romylowe, høvedsmand på Notting- 
ham. 1368: 139.

Stig: 1. S. Andersen (Hvide), ridder. 1368: 129, 
130, 142,143,156.-2. S. Bryning, Peder Kar
sens medlover. 1369: 323.

Stilow se Herman.
Stockestorp se Peter.
Stokflet se Thomas.
Stopaz se Hannes.
Storm se Herman, Hugo og Peder.
Stormer se Henrik.
Stralendorp se Didrik og Henrik.
S trange Jensen, vistnok væbner. 1368: 238.
Stryzeman se Nicolaus.
Stromekendorp se Peter.
Stumpel se Odbrecht.
Stud se Oluf.
Sture se Thomas.
Stureman se Didrik og Johan.
Stut se Erland.
Stød se Peder.
Subbezow se Henrik.
Suderland se Fredrik.
Suhm af Jasmund, riigisk væbner. 1370: 484. 
Sukow se Didrik.
Sunde se Hartvig.
Sune Jakobsen, væbner. 1367: 35. 1370: 461.
Sustede se Robert.
Svane se Morten.
Swantibor, hertug af Pommern(-Stettin), bro

der til Kasimir 3. og Bugislav 7. 1368: 245.
Svart, Svarte se Detmar, Helmeke og Radike.
Svend: 1. S., biskop af Børglum. 1370: 392, 

393, 394. 395> 396, 397> 39»> 402, 4>3- 
Omkr. 1370: 535. - 2. S. Henzesen Sakstorp, 
kannik i Lund. 1368: 161. 1369: 270, 291. - 
3. S. Gedved, giver skøde på gods. 1367: 
116. - 4. S. Snep, fæster i Saltum. 1369: 
298. - 5. S. Torkilsmåg, fæster i Håstenslov. 
1367: 19.

Swerting se Gregor og Simon.
Swertsliper se Jakob.
Svinekule se Johan.
Swithger van Haugwitz, i kong Valdemars tje

neste. 1367: 39.
Sønnike, væbner. 1370: 415.

T
Tabbard Prutzeke, væbner, i Rostocks tjene

ste. 1368: 250.
Tage U(Tesen, væbner. 1368: 156.

3. rk. 8. bd. — 29
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van dem Brinke. 1368: 212.

Tasken se Ivan og Peter.
Teding se Johan.
Telseke: 1. T., datter af Henneke Hinkesen.

1367: 47. — 2. T., Peder Svendsens tjeneste
pige. 1368: 230.

Tempele se Fikke.
Terling se Mathias.
Tesmer se Tideke.
Tetow se Günther.
Tetze van Sieversdorf, i kong Valdemars tje

neste. 1367: 38.
Thomas: 1. T. Lambertsen, præst. 1370: 508. - 

2. T. Morkerke, rådmand i Lübeck. 1368: 
248. 1369: 305, 326, 334. - 3. T. Stokflet, 
væbner. 1367: 3.-4. T. Sture, Kristian 
Frellesens befuldmægtigede. 1369: 380. - 5. 
T., fæster i Bjergsted. 1369: 338.

Thun se Johan.
Tibern se Henrik.
Tideke: 1. T. Alderstorp, væbner, broder til 

Henning Alderstorp. 1368: 214. -2. T. van 
Essen, afdød borger i Greifswald. 1370: 400. 
- 3. T. van Heyde, på Viborg landsting. 
1367: 79. - 4. T. Honendorp, eksekutor af 
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apparat). - 5. T. Rossche, anmoder Lübeck 
om forsyninger. 1370-81: 487. - 6. T. Skytte, 
fritages for forpligtelser. 1369: 318. - 7. T. 
Tesmer, væbner. 1369: 326. - 8. T. Witte, 
skibsejer. 1370: 464.

Tideman: 1. T. Durekop, eksekutor af Peder 
Svendsens testamente. 1368: 230. - 2. T. 
Grasmeyer, borger i Flensborg. 1370: 424. - 
3. T. v. Grimmen, i Stralsund. 1370: 510. - 
4. T. Grønning, far gods i pant af Niels 
Brok. 1367: 110, 111. - 5. T. v. Lübeck, i 
Lübeck. 1368: 284.-6. T. van Numegen, råd
mand i Harderwijk. 1367: 92. - 7. T. van 
Rampen se Didrik v. Rampen. - 8. T. v. 
Unna se Didrik v. Unna. - 9. T. Wacker se 
Didrik Wacker.

Timme: 1. T. Bevense, eksekutor af Henneke 
Veteis testamente. 1368: 252 (note). - 
2. T. Limbæk, pantsætter gods til Hedenrik 
Lunow. 1369: 296. - 3. T. Meinerstorp, 
væbner. 1369: 305, 326. - 4. T. Wriver, i

Lübeck. 1367: 53. - 5. T. Zide, rådmand i 
Kiel. 1367: 31.

Tirbach se Johan.
Tole, provst i Vestervig. 1367: 25, 26, 29, 32.
Torben Pedersen af Lundby, ridder. 1370: 453.
Tord: 1. T. (Ivarsen) Degn, landstinghører i

Viborg. 1367: 79. - 2. T. Jakobsen, i Jyl
land. 1367: 7. 1369: 228. - 3. T. Jakobsen, 
fæster i Hundslund. 1369: 298.-4. T. Jensen, 
borgmester i Falsterbo. 1368: 176, 177. - 5. 
T. Terkelsen, fæster i Saltum. 1369: 298. 

Torkil: 1. T. Barun, svensk væbner. 1370:
464, 465, 466. -2. T. Nielsen (Bing) af Glad
sax, væbner, senere høvedsmand på Ahus, 
~ Ida Pedersdatter Falk. 1369-84: 389. 
1370: 427, 428, 449, 450, 451, 452, 453, 
456, 488, 492.

Torkilsmåg se Svend.
Tralow se Herman.
Tramme, i Lübeck. 1367: 49.
Travelman se Albrecht.
Trente se Eler.
Treptowerne, i Greifswald. 1370: 400.
Troels: 1. T., hr., vistnok præst i Långaryd. 

1369: 271. - 2. T., præst i Tölö. 1367: 102. - 
3. T. Bi, vistnok væbner. 1368: 238. - 
4. T. Degn, borger i Lund. 1369: 291. - 5. 
T. Hase, væbner. 1369: 326. - 6. T. Laie, 
fæster i Tise. 1369: 298.

Trold sejens.
Trued Tuesen Hase, afdød, har ejet gælds

brev. 1370: 433.
Trutenow se Johan.
Tubbe Eriksson, svensk væbner. 1370: 433.
Tue: 1. T. Torstensen, provst i Vardesyssel, 

biskop Jens af Ribes kapellan. 1369: 377, 
378. - 2. T. Galen af Näsbyholm, ridder, 
marsk. 1367: 14. 1368: 191, 192. 1369: 297, 
326. 1370: 433. - 3. T. Ingvarsen, fæster i 
Ulsted. 1369: 298. - 4. T. Nielsen (Bild) af 
Fyn, væbner, søn af Niels Tuesen af Tangå. 
1367: 99. 1368: 259. 1369: 278, 326, 369, 
37°> 37 b 372. 373- 1370: 453-

Ture Gunnesen, borger i Varde. 1368-70: 265.
Tweten se Johan.
Tydulv, fæster i Tise. 1369: 298.
Tyge: 1. T. Ful, fæster i Bedsted. 1367: 25, 26. 

- 2. T. Gad, fæster i Sæby. 1367: 17.-3. T.
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Puder, væbner, høvedsmand på Oresten. 
1370: 449,450,451,452,453, 456,488,492. - 
4. T. Skammelsen, væbner. 1367: 25, 26, 79. 
- 5. T. Vispe, bevidner brev af Jens Dyre. 
1370: 505. - 6. T., fæster i Korup. 1369: 280. 
- 7. T., betænkes i Henrik Bokholts testa
mente. 1369: 270.

Tømmermand se Niels.

U
Uffe Basse, ridder. 1370: 449, 450, 451, 452, 

453, 456,488,492-
Ugod Ebbesen, besegier brev af Peder Albert- 

sen. 1368: 171.
Ulf Limbæk, væbner, søn af Klaus Limbæk, 

broder til Henneke Limbæk. 1368: 187. (Se 
også Wulf).

Unen se Markvard.
Unna se Didrik.
Upgang se Gerlak.
Upperheest se Arent.
Urban 5., pave. 1367: 6, 9, 41, 48, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 
74, 77, 88, 89, 90, 94, 95. 1368: 126, 131, 
I32, 136, 157, 162, 163, 173, 190, 222, 234, 
244. 1369: 294, 306, 308, 311, 312, 313, 314, 
315, 316, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
333’ 339» 357’ 359’ 360’ 36L 362, 363’ 377’ 
378. 1370: 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 
402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 413, 
416, 417, 418, 430, 439, 440, 441, 442, 443, 
444’ 445’ 462, 472, 481.

Urne se Hans.

V og W
Wacker se Didrik.
Walbert Veeracker, rådmand i Zutphen. 1368: 

240. 1369: 319, 354.
Valdemar: 1. V. 2. Sejr, afdød konge. 1368: 

172. - 2. V. 4. Atterdag, konge. Omkr. 1367: 
1. 1367: 2, 3, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 
54, 66, 67, 68, 79, 80, 83, 84, 86, 89, 91, 92, 
93, 96, 100, 105, 108, 109, 112, 113, 114. 
1368: 124, 128, 129, 130, 132, 135, 136, 
137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147,
!5°’ >53’ *54’ i56’ *57’ 158, i67» 17°’ >7$,
177, >79, 180, 183, i84’ 207, 210, 211, 214, 

215, 216, 217, 223, 224, 225, 226, 239, 240, 
245, 247, 250, 256, 261. 1368-70: 268. 1369: 
276, 285, 288, 292, 299(?), 305, 316, 323, 
326, 332, 338, 345, 347, 367, 368, 369, 370, 
37L 372, 373’ 374’ 375’ 382. 1370: 398, 401, 
412, 414, 420, 436, 448, 449, 450, 451, 452, 
453’ 454’ 455’ 456’ 457’ 459’ 460, 461, 4^4’ 
465, 466, 467, 469, 474, 475, 486, 488, 489, 
490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 499, 503, 
5°4’ 5°7’ 518, 519, (53°) • “ V. Klausen, 
bevidner brev af Mads Ketelhot. 1367: 69. - 
4. V. Sappi, ridder. 1367: 24, 25, 26. 1369: 
289.

Wale se Berend.
Walter: 1. W. v. d. Borch, rådmand i Dorpat. 

1368: 240. - 2. W. Box, i Kingston-upon- 
Hull. 1367: 8. - 3. W. Frost, i Walter Box’ 
tjeneste. 1367: 8. - 4. W. v. Osenbrugge, 
eksekutor af Peder Svendsens testamente. 
1368: 230.

Walworth se William.
Wanthof se Gobelin.
Wardenberg se Schenck.
Warendorp se Bruno, Gerhard, Henrik og 

Lambert.
Warschow se Hans.
Wartberg se Johan og Nicolaus.
Vartislav: 1. V. 5., den ældre, hertug af Pom- 

mern(-Wolgast). 1368: 135, 158. - 2. V. 6., 
den yngre, hertug af Pommern(-Wolgast). 
1367: 1 (note 2). 1368: 135, 158.

Wasche se Peder.
Wasmod Schacke, sachsisk ridder. 1368: 146. 
Watlyngton se John.
Wedege Buggenhagen, ridder. 1368: 184. 
Wedekind, herre af Berge. 1368: 135. 
Wedel se Hasse.
Veeracker se Walbert.
Wekman van Haugwitz, i kong Valdemars 

tjeneste. 1367: 39.
Wende se Peter.
Vendelbo se Kristian.
Wendele, søster til Henrik. 1370: 426. 
Wenden se Johan.
Wenemar Berkhof — Adelheid. 1368: 164. 

1370: 468.
Wentdorp se Johan.
Verchemin se Detlev.
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Verden se Albrecht.
Verder se Didrik.
Werle, herrerne af. 1367: 91. 1368: 135.
Werneke: 1. W. Roksvale, sachsisk væbner. 

1368: 146. - 2. W. Koch, frigives af Rostock. 
1369: 321. - 3. Wr. Kemerer, i Greifswald. 
1370: 400.

Werner: 1. W. Broker, mecklenburgsk væb
ner. 1368: 214. - 2. W. van Rysen, i Deven
ter. 1368: 170.

Wesler se Johan.
Wessel se Henrik.
Veste Tubesen, har pantsat gods til Jens På. 

1367: 10.
Westensee se Markvard.
Westerbeke se Herman.
Westerrode se Johan.
Westfal se Bernhard, Henning og Nicolaus. 
Westhof se Henrik.
Vetel se Henneke.
van der Wiek se Martin.
Vieracker se Henrik.
Vieregge se Didrik.
Wikbern Stenhagen, i Stralsund. 1370: 511. 
Wildberch se Godskalk.
Wilde se Gerwin og Johan.
Vildfang, har haft hus i pant i Ribe. 1368: 

221.
Vilhelm (se også Willem og William): I. V., 

hertug af Braunschweig-Lüneburg. 1368: 
135, 158. 1369: 292, 347. - 2. V., hertug af 
Meissen. 1368: (2i7(?). 1369: (292). 1370: 
474-

Wilken: 1. W. Henriksen, afdød sognepræst i 
Barløse. 1367: 65. - 2. W. Berwin (el. 
Berwins), i Lübeck. 1369: 284. - 3. W. 
Frede, junker, — Marina. 1367: 61. - 4. W. 
v. Helpte, ridder. 1369: 326. 1370: 458.

Willem: 1. W. Murre, rådmand i Kampen, 
foged i Skåne. 1368: 183, 201, 231, 238, 240. 
1370: 423. - 2. W. Rode, rådmand i Briel. 
1369: 319, 354. - 3. W. Schulte, rådmand i 
Zutphen. 1369: 288. - 4. W., mester, arm
brøstmager. 1368-69: 268. - 5. W., mester, 
»stråtemager«. 1368-69: 268.

William: 1. W. de Bodekysham, dominikaner
nes provincialprior i England. 1370: 434. -

2. W. de Walworth, borger i London. 1369: 
336.

Wilsem se Egbert.
Vind se Niels.
Vinge se Mogens.
Vinnen se Johan.
Winrich v. Kniprode, højmester for den tyske 

orden. 1367: 15, 31, 37. 1368: 192, 199. 
1369: 373» 374- 1370: 4°L 452-

Visch se Johan.
van der Wisch se Albrecht og Markvard.
Vispe se Tyge.
Witte se Bertold, Brand, Johan, Lambert, 

Odbert og Tideke.
Wittebeke se Heine.
W'ittenborg se Nicolaus.
Vitzen se Herman.
Vndeer se Henning Alderstorp.
Wobbermin se Nicolaus.
Vogt se Herman.
Woldehorn se Sigfred.
Volmesten se Henrik, Johan og Margrete.
Volrad: 1. V. Liitzow, mecklenburgsk væbner.

1368: 129, 130. - 2. V. v. Ziile, sachsisk 
væbner. 1368: 146.

Vorenholte se Bosse.
Vorrad se Bertram og Markvard.
Vorste se Johan.
Vorwerk se Arnold.
Vos se Henrik.
Vot se Peter.
Vrancken se Gerrit.
Wren se Johan.
Wrenzel: 1. W. van Bomens torp, ridder. 1367: 

38. - 2. W. van Sieversdorf, i kong Valde
mars tjeneste. 1367: 39.

Vrese se Didrik.
Vrieholt se Nicolaus.
Vritze se Johan.
Wriver se Timme.
Vrome se Henrik.
Wulf (se også Ulf): 1. W. Pogwisch, holstensk 

væbner, broder til Hartvig Pogwisch. 1368: 
129, 130. 1369: 348. - 2. W. Rixtorp, hol
stensk væbner. 1367: 12. 1368: 129, 130.

Wulf se Arnold, Eggert og Henrik.
Wulflam se Bertram.
mid der Wunst se Johan.
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Wunstorp se Johan.
Wusseke se Bertold og Nicolaus.

X
Xandeti, Xendeti se Gerardus.

Z
Zabel v. Helpte, væbner. 1369: 326.
Zabel se Bredehoved og Hartvig.
Zaneke Rubenow, søster til Gerike Rubenow, 

~ 1) Bodo Kannengeter, 2) Odbrecht 
Stumpel. 1370: 400, 421.

Zepelin se Henneke.
Zide se Timme.
Zulver se Peter.
Züle se Detlev og Volrad.
Zülow se Godskalk.

0
0blitze se Henneke.
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Flensborg (Sdrj.): 159, 266, 288, 300, 424, 514.
Fleskum h.: 7.
Fodby (0. Flakkebjerg h.): 269.
Fosie (Oxie h., nu under Malmø, Skåne): 99, 

278.
Frankfurt a. d. Oder (Tyskland): 211. 
Fridene (Västergötland, Sverige): 181. 
Frosta h. (Skåne): 369, 450, 492.
Fröjered (Västergötland, Sverige): 181.
Fyn: 110, 128, 261, 278, 293, 323, 369, 372, 

453-
Fälared (Fjäre h., Halland): 102.

G
Gårdsilt (Tönnersjö h., Halland): 520.
Gadebusch (Mecklenburg): 124.
Gamtofte (Båg h.): 110.
Gardelegen (Tyskland): 211.
Gedser (Falster Sd. h.): 214.

Gellen (farvand mellem Pommern og Rügen): 
92, 180.

Gerlev (Horns h.): 517.
Gethekør (vistnok fejl for Gethekær ved Var- 

berg, Halland): 464.
Gillarp (Halmstads h., Halland): 520.
Gislinge (Tuse h.): 453.
Gisselfeld (Ringsted h.): 453.
Gladsax (Järrestads h., Skåne): 389, 427, 428.
Glamsbjerg (Båg h.): 257, 258, 259.
Gnesen (nu Gniezno, Polen): 471.
Gnoien (Mecklenburg): 345.
Goldenbeck (nu Kullamaa, Estland): 89.
Goslar (Tyskland): 211.
Gotland (Sverige): 128, 133, 140, 141, 240, 

375» 457» 464» (Se også Visby).
Gottorp (Arns h., Sdrj.): 105, 293, 348, 514.
Granslevholm (forsv. bebyggelse, Granslev s., 

Houlbjerg h.): 296.
Greifswald (Pommern): 1, 31, 37, 46, 67, 68,

I24» *47» ’ö2» !53» »59» l6°» »82» i83» »91»
192, 207, 233, 238, 240, 299, 305, 319, 326,
354» 369» 37b 372» 400, 42»» 449» 450» 45b
452, 453, 455, 457, 464.

Grevesmühlen (Mecklenburg): 80, 132, 147. 
Groningen (Holland): 369, 371, 372, 449, 450, 

451, 452, 453, 455.
Gubbahult (Höks h., Hailand): 520.
Guben (Tyskland): 211, 448.
Gudhem kloster (Västergötland, Sverige): 209.
Gunderslev (0. Flakkebjerg h.): 232.
Gundslevmagle (Falsters N. h.): 386.
Gurre (Lynge-Kronborg h.): 369, 372, 449, 

450, 451, 452, 453, 456, 488, 492.
Gylling (Hads h.): 527.
Gällared (Faurås h., Hailand): 271.
Gärdslöv (Vemmenhögs h., Skåne): 478.
Göinge h. (V. og ö. Göinge h., Skåne): 166.
Gørløse (Lynge-Frb. h.): 536.
Göttingen (Tyskland): 211.

H
Hårby (Hjelmslev h.): 117, 262.
Håstenslov (Onsjö h., Skåne): 19, 500.
Hagerup (Lynge-Frb. h.): 69.
Halberstadt (Tyskland): 211, 294.
Hald (Strø h.): 69.
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Halland: 121, 369, 371, 372, 449, 450, 451, 
452, 453, 456, 488, 492, 520.

Halle (Tyskland): 211.
Halmstad (Halland): 465.
Halsnæs (Strø h.): 69.
Hamburg (Tyskland): 21, 37, 45, 92, 100, 105, 

124, 134, 138, 178, 192, 240, 256, 267, 287, 
288, 319, 354, 369, 371, 372, 381, 449, 450, 
451, 452, 453, 455, 457, 464, 514.

Hameln (Tyskland): 211.
Hammershus (Bornholm N. h.): 463, 477, 478, 

483-
Hanerau (Holsten): 105.
Hannover (Tyskland): 192, 211.
Hansestæderne: 15, 31, 37, 46, 66, 67, 68, 84, 

92, 93, 96, 100, 105, 124, 127, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, *38» 14°, 14b *5$» !57» *59» 
160, 174, 176, 177, 183, 188, 191, 192, 207, 
211, 216, 219, 223, 224, 225, 226, 237, 238, 
239, 240, 246, 256, 268, 272, 281, 283, 285, 
286, 288, 292, 299, 319, 320, 326, 340, 345, 
349. 35'. 353. 354, 356, 369, 37°, 37', 372. 
375. 449. 45°. 45'. 452, 453, 454, 455, 457, 
458, 459, 46°, 464, 465, 466, 487, 489, 470, 
496-

Harburg (Tyskland): 381.
Harderwijk (Holland): 42, 92, 167, 170, 186, 

196, 223, 238, 240, 268, 273, 276, 288, 319, 
354,369,371,372,449,450,451,452,453, 
455, 457, 49'. 494-

Harjagers h. (Skåne): 51, 369, 450, 492.
Harlosa (Frosta h., Skåne): 51.
Harplinge (Halmstads h., Halland): 520.
Harrested (0. Flakkebjerg h.): 232.
Harsyssel (Jylland): 29, 32, 79, 534.
Hasager (nu Hasagergård, Houlbjerg h.): 296.
Hasselt (Holland): 192, 369, 371, 372, 449, 

450» 45 b 452, 453» 455-
Hassing h.: 29, 32, 79.
Havelberg (Tyskland): 211.
Hegnede (Ramsø h.): 461.
Helsingborg (Skåne): 38, 39, 106, 175, 183, 

305» 3’9» 320, 326, 334, 340, 344» 350» 369» 
374» 422, 438, 450, 452, 457» 458» 464» 465» 
466, 476, 492, 493, 494, 495.

Heltborg (Refs h.): 524.
Henne (V. Horne h.): 34.
Herrestads h. (Skåne): 477.

Hertzburg (forsv. borg, Pommern): 240.
Hildesheim (Tyskland): 41, 135, 192, 211, 

216, 294.
Hindelopen (Holland): 193.
Hindsgavl (Vends h.): 261, 323, 453.
Hjelmsømagle (Ringsted h.): 505.
Hjembæk (Tuse h.): 338.
Holbæk (Rougsø h.): 24, 25, 26.
Holbæk: 369, 372, 449, 450, 451, 452, 453, 

456, 488, 492.
Holland: (42), 92, 93, 132, 133, 158, 182, 207, 

239, 286.
Holme (Ning h.): 310.
Holme (Slogs h.): 290.
Holmskår (Fjåre h., Halland): 102.
Holsten: 354.
Homburg (forsv. borg ved Eschershausen, 

Tyskland): 381.
Hornaryd (Våstra h., Småland, Sverige): 175.
Hornum, 0.- (Hornum h.): 263.
Horsens: 219.
Horsens (Kær h.): 119.
Hundborg (Hundborg h.): 29, 32, 79.
Hundborg h.: 29, 32, 79.
Hundslund (nu Dronninglund, Dronninglund 

h.): 298.
Hvalsø (Kirke-Hvalsø el. N.-Hvalsø, Volborg 

h.): 508.
Hvetbo h.: 298.
Hvidbjergbro (Hassing h.): 25, 26.
Hyllebjerg (Års h.): 263.
Hårslov (Ronnebergs h., Skåne): 175.
Håsslås (Faurås h., Halland): 271.
Høed (Ringsted h.): 508.
Høgslund (Tønder h.): 290.
Højst, 0.- (Slogs h.): 290.
Hollviken (bugt ved Skanør): 200, 340.
Høm (Ringsted h.): 169.
Høn borg (forsv. borg, Elbo h.): 323.
Høng (Løve h.): 338.
Hørby (Tuse h.): 425.
Horby (Frosta h., Skåne): 51.
Horebo (Våstbo h., Småland, Sverige): 181.
Hørsholm (Lynge-Kron borg h.): 369, 372, 

453-

I
Itzehoe (Holsten): 159, 288, 514.
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J
Jasmund (halvø, Rügen): 484.
Jellinge (S.-Jellinge el. Ting-Jellinge, V. Flak

kebjerg h.): 338.
Jersie (Tune h.): 383.
Jerslev h. (nu Dronninglund og Børglum h): 

298.
Jetsmark (Hvetbo h.): 298.
Jungshoved (Bårse h.): 369, 372, 449, 450, 

451,452,453,456,488,492.
Jyderup (Tuse h.): 338.
Jylland: 124, 128, 132, 144, 156, 158, 159, 180, 

228, 252, 345, 354, 369, 372, 400, 449, 450, 
451. 452> 453. 456, 488, 492, 527.

K
Kallies (Neumark, Tyskland): 469.
Kalmar (Sverige): 66, 465.
Kalmer (Horns h., Jylland): 522.
Kalundborg: 28, 30, 338, 468, 497.
Kalvsund (Bohus län, Sverige): 464.
Kalø (0. Lisbjerg h.): 362, 372, 449, 450, 451, 

452, 453, 456. 488, 492-
Kammin (Pommern): 91, 135, 294, 471.
Kampen (Holland): 31, 37, 42, 92, 93, 132, 

133, ’34, >4L !5°> !54> 180, i83» *97, 200, 
201, 202, 203, 231, 238, 239, 240, 246, 288, 
299» 3’9» 354» 364» 3^9» 37 L 372, 423, 449, 
450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 467, 489,

Kelstrup (Slagelse h.): 385.
Kiel (Holsten): 31, 46, 100, 101, 105, 131, 159, 

183, 192, 252, 288, 464.
Kingston-upon-Hull (England): 8.
Kirkerup (V. Flakkebjerg h.): 530.
Klamby (Färs h., Skåne): 437.
Kolberg (Pommern): 37, 46, 100, 124, 183, 

192, 207, 238, 240, 288, 299, 305, 319, 326, 
354. 369. 37'. 372> 449. 45°. 45b 452, 453. 
455. 457. 464-

Kolding: 180, 323, 381.
Kongsted (Fakse h.): 505.
Korsør: 369, 372, 449, 450, 451, 452, 453, 456, 

488, 492.
Korup (Slogs h.): 280.
Kragerup (Løve h.): 17, 453.
Krenkerup (Musse h.): 82.
Kristrup (Sønderhald h.): 171.
Krogsager (Sønderhald h.): 171.

Kropp (Luggude h.): 161.
Krumbeke (ved Lübeck): 355.
Kulm (nu Chelmno, Polen): 37, 92, 192, 199, 

238, 240, 288, 299, 319, 354, 356, 369, 371, 
372, 373. 374. 376, 401, 4>2, 449- 45°. 45'. 
452, 453. 455. 457-

Kummerow (Pommern): 345.
Kvislemark (0. Flakkebjerg h.): 104.
Kyritz (Tyskland): 211.
Kyse (0. Flakkebjerg h.): 453.
Kädarp (Bara h., Skåne): 115.
Kämpinge (Skytts h., Skåne): 161.
Kær h.: 298.
Kärrstorp (Onsjö h., Skåne): 408.
Kärrstorps dam (Onsjö h., Skåne): 408.
København: 43, 70, 140, 141, 151, 174, 180, 

183, 185, 205, 240, 284, 301, 304, 319, 349, 
419, 420, 426, 464, 466, 497.

Køge: 353. 364-
Köln (Tyskland): 42, 46, 68, 84, 92, 93, 96, 

100, 124, 135, 136, 137, 182, 192, 252, 354, 
369. 371. 372, 449. 45°, 45'. 452, 453. 455. 
457-

Königsberg (Ostpreussen): 192, 199, 369, 371, 
372,373.374.4°'.4'2,436,449,450,451,452, 
453. 455-

Köpinge, Lilla (Ingelstads h., Skåne): 270.

L
Långaryd (Västbo h., Småland, Sverige): 271.
Laholm (Halland): 449, 450, 451, 452, 453, 

456, 488, 492.
Langeland: 109, 128, 156, 226, 369, 372, 449, 

450» 45L 452, 453» 456» 4ÖÖ» 492.
Lemsal (Letland): 274.
Lerbæksholm (forsv. gård, Gelsted s., Vends h.): 

323-
Liebenwalde (Tyskland): 345.
Limmanäs (Fjäre h., Halland): 102.
Lindholm (Oxie h., Skåne): 340, 351, 449, 

450, 451, 452, 453, 456, 488, 492.
Linköping (Sverige): 506.
Livland (Letland): 92, 124, 192, 239, 240, 274, 

286, 288, 340, 369, 371, 372, 375, 449, 450, 
45'. 452, 453. 457- 489-

Ljunits h. (Skåne): 477.
Lo (Tyskland): 9.
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Lolland: 75, 224, 225, 226, 369, 372, 449, 450, 
45'. 452’ 453, 456. 488- 492, 5°9, 5'9-

London (England): 336.
Lubbow (Tyskland): 292.
Luggude h. (Skåne): 369, 450, 492.
Lund (Skåne): 19, 22, 71, 161, 230, 248, 270, 

291, 408, 500, 501, 502, 535. - Allehelgens 
kloster: 71, 270. - Borgmestre, rådmænd, by 
og borgere: 19, 50, 161, 278, 291, 408, 501.- 
Dekan: 270, 500. — Dominikanerne: 213, 
270, 502. - Domkirke, kapitel og kanniker: 
48, 50, 114, 126, 161, 234, 270, 278, 291, 
342, 379, 408, 463, 477, 478, 483, 500, 501, 
506. - Drottenskirke: 230. - Franciskanerne: 
270. - Helligåndshus: 270, 408. - St. Jakobs 
kirke: 502. - Kantor: 270, 408. - Kirke
provins (se også Danmark): 325, 413. - 
Krypten: 270. - Lille Vor Frue kirkegård: 
291. - Lundegård: 478, 500. - Møntmester: 
19. - Official: 463. - St. Peders nonneklo
ster: 270. - Provst: 24, 25, 25, 322, 483. - 
Spedalskhus: 270. - Stift: 251, 478. - Ærke
biskop: 48, 67, 71, 95, 126, 161, 234, 270, 
278,294,315,333,363,397,402, 407,449, 
450, 45 L 452, 453, 455, 456, 463, 477, 478, 
483, 488, 492, 500, 535. - ÆLrkedegn: 270. 
- Østerport: 502.

Lundby (V. Flakkebjerg h.): 446, 447.
Lundby (Hammer h.): 453.
Lundtofte (Sokkelund h.): 529.
Lubeck (Tyskland): 20, 21, 22, 31, 37, 44, 46, 

67, 84, 92, 97, 100, 124, 127, 132, 133, 134, 
<35, 136, i37, ’4°, >4L ’44’ ’46’ ’47’ ’49’
152, ’53, ’58’ ’59, ’8o’ ’64, >65, 180, 182,
183, 188, 191, 192, 199, 204, 207, 210, 211,
224, 225, 226, 233, 238, 239, 240, 246, 248,
283, 286, 288, 294, 295, 299, 319, 326, 340,
35L 354, 355’ 368’ 3^9’ 37L 372’ 375’ 378,
391, 401, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
457, 464, 465, 466, 487, 504, 515. - Biskop:
83, 126, 294, 439. - Borgmestre, rådmænd, 
by og borgere: 11, 15, 20, 21, 22, 31, 37, 43, 
44, 46, 47, 49, 53, 67, 70, 80, 83, 84, 85, 86, 
92, 97, 124, 132, 133, 135, 136, 138, 141, 
142, 143, 146, 147, 148, 149, 153, 155, 157,
158, 159, 165, 174, 179, 182, 183, 184, 192,
207, 211, 212, 219, 227, 233, 240, 246, 265,
266, 267, 272, 284, 286, 288, 294, 299, 304, 

3°5’ 319, 326, 334’ 335’ 345’ 347’ 349’ 353’ 
354’ 358’ 3^5’ 3^7’ 375’ 378, 39°’ 399’ 422’ 
424, 426, 435, 438, 448, 452, 453, 455, 457, 
459’ 46°’ 464’ 468’ 479’ 487» 5’5“ Dekan: 
163, 365. — Dominikanerne: 227. — Dom
kirke, kapitel og kanniker: 89, 90, 131, 163, 
43°’ 439’ 440- - St. Egidius’ kirke: 355. - 
Kantor: 131. - Niederstadtbuch: 98, 148, 
164, 205, 212, 287, 289, 358, 390, 391, 424. 
- Notar: 46, 67, 93. - Stift: 163, 294, 471.

Lüchow (Tyskland): 292.
Lüneburg (Tyskland): 45, 192, 272, 347. 
Løgum kloster (Lø h.): 87, 168, 290, 308. 
Løve h.: 36, 338(?).
Lövestad (Fårs h., Skåne): 50.

M
Magdeburg (Tyskland): 91, 192, 211, 294, 

513
Magiarp (Skytts h., Skåne): 176, 432. 
Maguelonne (Frankrig): 6, 125, 275. 
Mainz (Tyskland): 135, 294.
Majbølle (Musse h.): 18.
Malchin (Mecklenburg): 345.
Malmø (Skåne): 11, 67, 181, 205, 240, 299, 

335, 369, 374, 399, 423, 437, 45<>, 45«, 457, 
479, 492, 493, 494, 495.

Markeslev (Tuse h.): 425.
Marslev (Bjerge h., Fyn): 279.
Marstrand (Sverige): 92, 133, 134, 375, 464, 

465-
Menstrup (0. Flakkebjerg h.): 104, 254. 
Merløse h.: 531.
Middelburg (Holland): 369, 371, 372, 449, 

450, 451’ 452’ 453’ 455-
Minden (Tyskland): 9, 90, 294.
Monbjerg (Voer h.): 116.
Montefiascone (Italien): 173, 190, 222, 311, 

312, 313, 314, 315, 316, 325, 327, 328, 329, 
33°, 33L 332, 333, 439, 44°, 441, 462, 471, 
472, 481-

Montpellier (Frankrig): 6.
Mostorp (?) (Halmstads h., Halland): 520.
Morup (forsv. gd., Bested s., Hassing h.): 25, 

26.
Münster (Tyskland): 192.
Møn (Mønbo h.): 128.
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N
Nakskov: 47.
Nebbe (forsv. borg, Sømme h.): 369, 372, 449, 

45°. 45'> 452, 453. 456. 488, 492.
Neuenburg (Vestpreussen, nu Polen): 401.
Nîmes (Frankrig): 162.
Njærsterp (forsv. bebyggelse, nu under Frij- 

sendal, Houlbjerg h.): 277.
Nordhausen (Tyskland): 211.
Norge: 31, 37, 40, 46, (92), 124, 133, 134, 

(138), 183, 211, 222, 307, 354, 375, 418, 442, 
443» 444» 445» 47°-

Norrewind (forsv. bebyggelse, Rårup s., Bjerge 
h.): 24.

Nottingham (England): 139.
Nyborg: 257, 369, 372, 449, 450, 451,452, 453, 

456, 488, 492, 507.
Nydala kloster (Småland, Sverige): 175.
Nyhus (forsv. borg ved Flensborg, Sdrj.): 66, 

67.365.514-
Nykøbing (Falster): 214, 242, 249, 457, 510.
Næs (nu opgået i Blenstrup s., Helium h.): 

119. (Se også Næsholm).
Nås (Årstads h., Halland): 271.
Nåsbyholm (Vemmenhogs h., Skåne): 297, 

433-
Næsbyhoved (Odense h., nu under Odense): 

261.
Næsfærge (forsv. gd., Vorup s., Galten h.): 

296.
Næsholm (nu Lindenborg, Helium h.): 75. 
Næstved: 28, 30. - St. Petri Kloster: 254, 255. 
Nørrejylland: 156. (Se også Jylland).

O
Odense: 110, 111, 509. - Adelgade: 533. - 

Biskop: 54, 55, 65, 71, 173, 279, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 456, 488, 492. - Borger: 
110, 111. - Dominikanerne: 509. - Grå- 
brødre kirkegård: 533. - St. Knuds kloster: 
54, 71, 77, 257, 279, 533. - Prior: 279. - 
Provst: 54, 55, 77, 101, 257, 270. - Stift: 58, 
59, 61, 62, 63, 65, 74. - Vestergade: 533.

Oder (flod, Tyskland): 436.
Olstrup (Fakse h.): 255.
Onsjô h. (Skåne): 297, 369, 408, 450, 492.
Oreby (Musse h.): 509.
Orléans (Frankrig): 472.

Oslo (Norge): 124, 133, 320, 416.
Osnabrück (Tyskland): 192.
Osterburg (Brandenburg): 292.
Overgård (forsv. gd., Haurum s., Houlbjerg 

h.): 277.
Ovstrup (V.- el. Ø.-Ovstrup, Ars h.): 119.
Oxford (England): 434.

P
Paderborn (Tyskland): 135.
Paderup (Sønderhald h): 171.
Paris (Frankrig): 236.
Pasewalk (Pommern): 211, 345.
Peene (flod, Pommern): 147.
Perleberg (Brandenburg): 211, 246.
Pernau (Letland): 182, 192, 274, 369, 371, 

372, 449» 45°» 45 L 452, 453» 455-
Pesaro (Italien): 417.
Plunkau (Oldenburg): 365.
Polen: 240.
Prag (Czekoslovakiet): 474, 475, 503, 504.
Prenzlau (Brandenburg): 211.
Preussen: 15, 31, 37, 42, 46, 68, 84, 92, 93, 

132, 133, 134, 140, 141, 158, 180, 182, 183, 
188, 192, 199, 207, 211, 239, 240, 249 
(note), 286, 288, 317, 319, 354, 364, 369, 
37b 372. 373. 374, 401, 4'2, 449. 450, 45'. 
452, 453. 457. 469-

Pritzwalk (Brandenburg): 211, 246.

R
Rådmanskop (Våstbo h., Småland, Sverige): 

123.
Rågelund (Åsum h.): 279.
Radsted (Musse h.): 82.
Ralswiek (Rügen): 484.
Ramelsloh (Tyskland): 41.
Ramsø h.: 461.
Randers: 98, 457. - Franciskanerne: 120.
Rastede kloster (Tyskland): 251.
Ratzeburg (Lauenburg): 294, 378.
Ravlunda (Albo h., Skåne): 513.
Ravnsborg (Lollands N. h.): 226, 486.
Recklinghausen (Tyskland): 164.
Reersø (Musse h.): 264.
Refsund (Norge): 464.
Rehna (Mecklenburg): 140, 319.
Reinfeld (kloster, Holsten): 282, 294.
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Remmarlov (Harjagers h., Skåne): 51. 
Rendsburg (Holsten): 105, 514. 
Reslov (Onsjd h., Skåne): 213.
Reval (nu Tallinn, Estland): 89, 182, 183, 185, 

188, 192, 240, 274, 346, 350, 369, 371, 372, 
449, 450, 451» 452, 453» 455» 457-

Ribe: 34, 87, 148, 186, 187, 354, 514. - Biskop: 
6, 34» 36» 37» 67, 72, 73» 87, 148, ’62, 294, 
359» 360, 361, 362, 363» 377» 392, 4’’- - 
Dekan: 163. - Domkirke, kapitel og kanni
ker: 6, 34, 36, 43, 72, 73, 87, 101, 162, 163, 
221, 244, 303, 306, 308, 359, 360, 361, 363, 
377» 392, 4”» 413» 439- " Foged: 148. - 
Grønnegade: 303. - Rådmand, by og bor
gere: 79, 172, 187, 221, 303, 361, 362. - 
Riberhus: 187. - Stift: 64, 87, 162, 308, 357, 
361, 362, 377. - Ærkedegn: 306, 308.

Ribnitz (Mecklenburg): 84, 124, 132, 140, 141, 
’52-

Riga (Letland): 174, 182, 183, 185, 188, 192, 
240, 288, 326, 340, 344, 346, 354, 369, 371, 
372, 375» 449» 45°» 45’» 452, 453, 455, 457.

Ringkøbing: 187.
Ringsted h.: 236, 508.
Ris (Ods h.): 35.
Roager (Hviding h.): 380.
Rom (Italien): 89, 90, 95, 125 (note), 126, 131, 

149, 163, 252, 275, 357, 359, 360, 361, 362, 
363- 377- 378, 392, 393, 394, 395, 396, 397> 
398, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 
413, 416, 417, 418, 430.

Roskilde: 78, 114, 236, 309, 446, 447, 484, 485, 
498. - St. Agnete kloster: 498. - Biskop: 43, 
46, 71, 269, 294, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 333» 339» 343» 4’6, 449» 45«, 45’» 452, 
453» 454» 456, 484» 488» 492. - St. Clara 
kloster: 446, 447, 485. - Dekan: 55, 77, 78, 
88, 247, 447. - Domkirke, kapitel og kanni
ker: 55, 77, 78, 234, 236, 247, 309, 324, 327, 
328, 33’» 343» 4’6, 4’7» 44°» 5°8 (note 2). - 
Kantor: 55, 77, 78, 234, 447. - St. Olufs sogn: 
309,498. - Provst: 55,77,78,247.-Rådmænd, 
by og borgere: 28, 329, 330. - Snævresti: 
498. - Stift: 56, 57, 60, 329, 330, 416, 417, 
471. - Torvet: 309. - Ærkedegn: 78, 236, 
327, 416, 417, 440.

Rostock (Mecklenburg): 28, 30, 31, 37, 43, 46, 
67, 68, 84, 86, 92, 100, 124, 132, 133, 136,

140, 141, 142, 143, 145, 147, 152, 153, 159,
160, 165, 182, 183, 191, 192, 207, 211, 224,
225, 226, 233, 238, 240, 246, 250, 285, 288,
299» 305» 3’9» 32’, 326, 354, 369» 37’» 372,
419, 420, 426, 449, 450, 451, 452, 453, 454,
459» 464» 479» 499-

Ryd kloster (Husby h., Sdrj.): 163.
Rügen (Tyskland): 183, 484.
Røjle (Vends h.): 261.
Rönnebergs h. (Skåne): 369, 450, 492.

S
Sabina (Italien): 73.
Sachsen (Tyskland): 240, 286, 354.
Saint-Félix de Caraman (Frankrig): 89. 
Saltholm (0 i Øresund): 205.
Saltum (Hvetbo h.): 298.
Salzwedel (Brandenburg): 211, 292.
Samsø: 369, 372, 449, 450, 451, 452, 453, 456, 

488, 492-
Sandby (Tybjerg h.): 260.
Santiago de Compostela (Spanien): 443.
Sarstedt (Tyskland): 304.
Schwerin (Mecklenburg): 6, 9, 41, 89, 184, 

294» 34’» 47’-
Sedagre (snarest Sodåkra, Luggude h., Skåne): 

”5-
Seehusen (Tyskland): 98.
Sejlstrup (nu Sejlstrupgård, Børglum h.): 6. 
Simlinge (Vemmenhögs h., Skåne): 161. 
Simrishamn (Skåne): 5.
Sjælland: 36, 128, 183, 369, 372, 449, 450, 451, 

452, 453» 456, 461, 488, 492, 5”.
Sjørring (Hundborg h.): 29, 32, 79.
Sjörup (Ljunits h., Skåne): 19.
Skåne: 31, 36, 37, 42, 46, 53, 66, 67, 68, 84, 

115 (note), 124, 128, 132, 140, 141, 152, 
159, 160, 172, 183, 188, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 205, 206, 207, 211, 212,
2’3» 233, 240, 246, 278, 283, 288, 317, 319,
336, 354» 358, 369» 372, 374» 390, 400» 423»
427» 449» 45°» 452, 456, 457» 464» 465» 487»
492, 512, 515. - Fed: 66, 204, 231, 233, 240,
288, 319. - Fogeder: 199, 288, 317, 372, 423, 
449, 456. - Gælker: 400. - Landsting: 50, 
51, 408, 478.

Skanderborg: 369, 372, 453.
Skanør (Skytts h., Skåne): 28, 30, 160, 172,
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183, I92, 204, 211, 23I, 24O, 246, 319, 35I, 
358, 369- 372, 374, 4°°> 4°', 409, 412. 421, 
449, 45°, 452, 456, 492 , 493, 494, 495- - 
Borgen: 204, 240, 288, 457. - Fed: 200, 201, 
202, 203, 241, 372. - Foged: 28, 30, 351. - 
Kirkegården: 358.

Skardeholm (Norge): 464.
Skarresholm (Skippinge h.): 338, 453.
Skensved, Lille- (Ramsø h.): 461, 528.
Skerne (Falsters N. h.): 386.
Skive: 26.
Skjoldborg (Hundborg h.): 29, 32, 79.
Skodborg (forsv. borg, Vejen s., Malt h.): 189.
Skog (Faurås h., Halland): 271.
Skotland: 354, 457.
Skytts h. (Skåne): 108, 369, 450, 492.
Skævlund (Bjerge h., Jylland): 24.
Slaglille (Alsted h.): 13.
Slesvig (Sdrj.): 289. - Biskop: 190, 294, 403, 

404, 405, 406, 407, 410, 430, 439, 441, 442, 
443, 444, 445, 472 , 482- - By: 405, 406. - 
Domkirke, kapitel og kanniker: 41, 101, 131, 
>9°, 3°6, 378, 403, 404, 407, 43°, 439, 44°, 
462, 472, 481. - Hertug: se Henrik. - Kan
tor: 378. - Provst: 9, 41, 101, 306, 440, 462. 
- Stift: 20, 21, 85, 97, 163, 251, 355, 365, 
405, 406, 462.

Slogs h.: 168.
Småland (Sverige): 175.
Sneslev (0. Flakkebjerg h.): 446.
Soest (Tyskland): 192, 289 (note).
Sonnarp (Onsjd h., Skåne): 213.
Sonnerup (nu Sonnerupgård, Volborg h.): 

518.
Sorø kloster: 13, (338), 417, 534.
Spandau (Brandenburg): 436.
St. Søren (i Rye, Gjern h.): 252.
Stade (Tyskland): 100, 138, 192, 354.
Stafsinge (Faurås h., Halland): 271.
Stargard (Pommern): 92, 100, 183, 192, 207, 

240, 299, 369, 371, 372, 449, 450, 451, 452, 
453, 455, 457, 464-

Stavern (Holland): 42, 92, 183, 193, 240, 241, 
288, 319, 354, 369, 371, 372, 449, 450, 451, 
452, 453, 455, 457, 488, 492-

Stegeborg (forsv. borg ved Stege): 243, 457, 
458-

Stendal (Tyskland): 211.

Steninge (Halmstads h., Halland): 431. 
Stenum (Jerslev h., nu Børglum h.): 298. 
Stettin (Pommern): 31, 37, 46, 84, 100, 124, 

159, 183, 192, 207, 238, 240, 288, 299, 305, 
319, 326, 354, 369, 371, 372, 449, 450, 451, 
452, 453, 455, 457, 464-

Stevns h.: 511.
Stillinge, Kirke- (Slagelse h.): 385.
Stokkebjerg (Tuse h.): 338.
Storebælt: 37, 66, 67.
Stralsund (Tyskland): 1, 4, 5, 15, 31, 37, 43, 

46, 67, 68, 84, 86, 92, 100, 106, 124, 132, 
133, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 152, 
153, 159, 160, 165, 182, 183, 188, 191, 192, 
207, 210, 211, 220, 224, 225, 226, 230, 233, 
237, 238, 239, 240, 242, 243, 246, 288, 295, 
299, 3°5, 3'9, 326, 337, 34°, 34’, 353, 354, 
356, 364, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 
376, 400, 409, 412, 435, 449, 450, 451, 452, 
453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 464, 
478, 492, 496, 5°6, 5’°, 5'', 5>2, 5'3, 5'6-

Strassburg (Brandenburg): 345.
Stubbekøbing: 44.
Svanholm (Horns h.): 453, 536.
Swantow (Rügen h., Skåne): 484.
Svenstorp (Torna h., Skåne): 10.
Sverige: 40, 86, 125, 128, 140, 141, 191, 222, 

239, 270, 278, 307, 336, 354, 418, 441, 442, 
443’ 444. 445, 463. 465- (467)- 477- 483-

Svostrup (Hids h.): 482.
Sæby (Volborg h.): 17.
Søborg (Holbo h.): 369, 372, 449, 450, 451, 

452’ 453, 456, 488, 492.
Söderköping (Sverige): 465.
Sønderborg: 380.
Sønderjylland (se også hertug Henrik): 81.
Søndersted (Merløse h.): 531.
Sønderstrup (Merløse h.): 485.
Sønderød (Løve h.): 36.
Sørup (vistnok Vetterslev s., Ringsted h.): 518. 
Sösdala (V. Göinge h., Skåne): 166.
Söstared (Fjäre h., Halland): 102.

T
Tangermünde (Tyskland): 211.
Teestrup (Ringsted h.): 236.
Texel (0, Holland): 107.
Thann (Alsace, Frankrig): 252.
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Themsen (flod, England): 336.
Thisted: 29, 32, 79.
Thorn (nu Toruh, Polen): 37, 92, 180, 183, 

192, 199, 240, 249, 288, 319, 354, 356, 369, 
37i, 372, 373, 374, 4Oi> 4^, 4^ 449» 45°’ 
45b 452, 453’ 455’ 457-

Thy: 23, 29, 32, 79.
Tilsted (Hundborg h.): 29, 32, 79.
Tise (Jerslev, nu Børglum h.): 298.
Tjæreborg (Skast h.): 377.
Tjæreby (V. Flakkebjerg h.): 323.
Tofta (Uppland, Sverige): 191, 192.
Tolstrup (Volborg h.): 517.
Tom (Fjåre h): 102.
Topetorp (snarest Tågerup, Løve h.): 526.
Tornved (l use h.): 338.
Torpe (Skippinge h.): 338.
Torup (Hundborg h.): 29, 32, 79.
Tosterup (Ingelstads h., Skåne): 36, 166.
Toulouse (Frankrig): 89.
Tranekær (Langelands N. h.): 109, 369, 372, 

449. 45°, 45452. 453. 456. 488, 492-
Trelleborg (Skåne): 4.
Tribsees (del af Pommern): 144.
Trier (Tyskland): 135.
Trolleholm (Ostbo h., Småland, Sverige): 14.
Tuse h.: 532.
Tyskland: 83, 91, 146, 157, 179, 199, 214, 224, 

225, 226, 288, 320, 367, 372, 401, 412, 448, 
449’ 456’ 4^4’ 465’ 466» 467’ 474’ 475- - Den 
tyske orden: 15, 401.

Tystrup (0. Flakkebjerg h.): 453.
Ty velse (Tybjerg h.): 260.
Told (Fjåre h., Halland): 102.
Tønder: 168.
Tønsberg (Norge): 124, 133.
Tørslev (Horns h.): 517.

u
Uchtenhagen (Tyskland): 436.
Uckermark (del af Brandenburg): 184, 345.
Uffskov (forsv. skov, Vends h.): 509.
Uggeløse (Lynge-Frb. h.): 416.
Ullerup (Refs h.): 524.
Ulsted (Kær h.): 298.
Ulvåsa (Ostergotland, Sverige): 191, 192, 433.
Ungarn: 412.

Uppsala (Sverige): 481.
Utholm (Eidersted, Sdrj.): 45.
Utrecht (Holland): 89, 192, 369, 371, 372, 449, 

45°’ 45 L 452’ 453’ 455’ 472-

V og W
Wales: 354, 457.
Walk (Letland): 274, 346.
Vallø (Bjæverskov h.): 453.
Vang (Hundborg h.): 29, 32, 79.
Varberg (Halland): 318, 369, 371, 372, 449, 

45°’ 45L 452’ 453’ 45^, 464, 4^5’ 488, 492.
Warburg (Westfalen, Tyskland): 516.
Varde: 187, 265.
Varde syssel (Jylland): 34, 377, 378.
Warnemunde (Mecklenburg): 165.
Warnow (flod, Mecklenburg): 165.
Vedby (N. Åsbo h., Skåne): 114.
Vedsted, V.- (Ribe h.): 480.
Vejlby (Elbo h.): 473.
Welna (forsv. kloster, nu Munsterdorf, Hol

sten): 163.
Vemmenhogs h. (Skåne): 161.
Vends h.: 261, 509.
Vendsyssel (Jylland): 298, 392.
Verden (Tyskland): 294.
Vesborg (forsv. borg, Samsø): 369, 372, 449, 

450, 45 ■> 452. 453, 456, 488, 492.
Vessige (Arstads h., Halland): 271.
Vesterhavet: 92.
Vestervig kloster (Refs h.): 23, 25, 26, 29, 32, 

525-
Westfalen (Tyskland): 354.
Westminster (England): 2, 8, 139, 434.
Vetterslev (Ringsted h.): 35.
Viborg: 27, 172. - Biskop: 94, 95, 535. - By og 

borgere: 27. - Domkirke: 79, 95. - St. Hans 
sogn: 27. - Landsting: 32, 79. - Provst: 25, 
26.

Wiek (Pommern): 421.
Vienne (Frankrig): 77.
Wieringen (Holland): 194.
Vilby(?) (forsv. bebyggelse, Svostrup s., Hids 

h.): 482.
Villands h. (Skåne): 478.
Willingham (England): 434.
Winsen (Tyskland): 105.
Virestad, Sd. (Skytts h., Skåne): 10.
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Virestad, V. (Skytts h., Skåne): 19.
Virke (Harjagers h., Skåne): 19, 500.
Virkesnås (Sunnerbo, Småland, Sverige): 122.
Visby (Gotland, Sverige): 11, 133, 140, 239, 

(457)-
Wismar (Mecklenburg): 31, 37, 43, 46, 67, 84, 

86, 92, 100, 124, 129, 130, 132, 133, 136, 
138, 140, 141, 142, 143, 147, 152, 153, 159,
160, 165, 182, 183, 191, 192, 207, 210, 211,
224, 225, 226, 233, 235, 238, 240, 246, 288,
299, 3°5, 3>9, 326, 354, 369, 37b 372, 449,
45°, 45 b 452, 453, 460, 4^4, 4^5, 5*6.

Wisrochetol (forskrevet navn på mølle, Hal
land): 520.

Viterbo (Italien): 41,48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 77, 88, 
234, 3°6, 3°8-

Vitskøl kloster (Års h.): 263.
Wittenburg (Mecklenburg): 124, 132, 140, 

141, 184.
Vittinge (Sallinge h.): 257.
Wittow (Rügen): 484.
Vivede (Fakse h.): 384.
Vlieland (0 Holland): 107.
Vodder (Hviding h.): 380.
Vognserup (Tuse h.): 485, 532.
Volborg h.: 17, 508.
Voldum Mark (nu del af Randers købstad

jorder): 120.
Wolgast (Pommern): 299.
Wolmar (Letland): 346.
Voorne (Holland): 195.
Vordingborg: 43, 369, 372, 449, 450, 451, 452, 

453, 454> 456, 459, 46o> 488, 492-
Vrå (Børglum h.): 523.
Vrangstrup (Houlbjerg h.): 296.
Vrangstrup (Tybjerg h.): 260.
Vridsløse (Smørum h.): 169.
Vårby (Bara h., Skåne): 113.
Vårpinge (nu Trolleberg, Bara h., Skåne): 

240.

Y
Ydby (Refs h.): 23.
Ynglingarum (V. Göinge h., Skåne): 166.
Ystad (Skåne): 112, 113,400.

z
Zeeland (Holland): 92, 93, 132, 133, 158, 182, 

198, 203, 239, 246, 286.
Zierikzee (Holland): 42, 183, 198, 203, 238, 

240, 246, 288, 295, 319, 354, 369, 371, 372, 
375, 449, 45°, 45b 452, 453, 455, 457-

Zudar (Rügen): 484.
Zuidersøen (Zuidersee, Holland): 31, 37, 42, 

84, 92, 93, !33, ’34, *4°, !4b 158, 182, 183, 
211, 239, 240, 286, 319, 354, 364, 369, 371, 
372, 449, 45°, 45b 452, 453, 4^9, 496.

Zutphen (Holland): 192, 208, 215, 240, 276, 
288, 302, 319, 354, 369, 371, 372, 449, 450, 
45b 452, 453. 455, 457- 49°, 493-

Zwijn (Belgien): 133.
Zwolle (Holland): 192, 369, 371, 372, 449, 

450, 451, 452, 453, 455.

Æ
Æbelholt kloster (Strø h.): 69.
Ärnanäs (Småland, Sverige): 175.

0
Öland (Sverige): 46, 464, 465.
öresten (Marks h., Västergötland, Sverige): 

449, 45°, 45b 452, 453, 458, 488, 492.
Øresund: 42, 66, 67, 68, 84, 92, 127, 133, 134, 

138, 160, 165, 188, 192, 205, 211, 274, 295, 
299, 354, 372, 449, 456, 465, 466, 487-

Ørkild (nu under Svendborg): 369, 372, 449, 
45°, 45b 452, 453, 456, 488, 492.

Ørum (Hassing h.): 29, 32, 79.
Øs by (Haderslev h.): 415.
Øsel (0, Estland h.): 89, 206.
Østbirk (Voer h.): 116.
östbo h. (Småland, Sverige): 14.
Østerkøping (nu Dal-Köpinge, Skytts h., 

Skåne): 108.
Østersyssel (Sjælland): 324, 343.
Østersøen: 92, 133.
Østersølandene: 414.


